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คํานํา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใชในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน ตามตัวบงช้ีขององคประกอบคุณภาพ 5 ดาน ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 5 องคประกอบ 20 ตัวบงช้ี โดยไดนําขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2559 ประกอบกับนโยบายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาทําการวิเคราะห ทบทวนระบบ กลไก และ
เปาหมายคุณภาพรายตัวบงช้ี เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหการดําเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา

1.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูม ิเปนหน่ึงในเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนราชการหน่ึงใน
โครงสรางของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ไดประกาศแตงต้ัง นายเอกวิศว  สงเคราะห ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายใตการกํากับดูแลของ นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีดานวิชาการ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะตอไป จะเนนการดําเนินงาน 
ที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด
เปาหมายรวมกันกับทุกภาคสวนโดยมีเปาหมายหลักที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูการเปน “มหาวิทยาลัย 
ช้ันนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 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 อีกทั้งยังเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตที่
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยช้ันเลิศดวยการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ และมีการจัดระบบการใชทรัพยากรรวมกันใน
พื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ศูนยนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี 

นอกจากน้ียังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ่งแผนยุทธศาสตรไดผาน
กระบวนการวิเคราะหความสอดคลองและเช่ือมโยงกับบริบทตางๆ อาทิ การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน
ของหนวยงาน แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 
และแผนยุทธศาสตรการพฒันาคณะสถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานไอซีที
ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารและการพัฒนาองคกรดวย
การบริหารจัดการขอมูล การจัดทําระบบสารสนเทศและการพัฒนากระบวนการทํางาน การวางแผน  
การตัดสินใจและการบริหารงานดานบุคลากร ดานนักศึกษา ดานทรัพยสินและการเงิน และสนับสนุน 
การสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ภายในและนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อกาวสูการเปน Digital University 
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ปรัชญา 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการ

พัฒนางานวิจัย 

ปณิธาน 
การใหบริการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติที่ตรงตามความตองการของชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน 
ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยช้ันเลิศ

ดวยการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 
1.  พัฒนารูปแบบการใหบรกิารสารสนเทศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุน

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยนวัตกรรมช้ันเลิศเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชาติและนานาชาติ 

2.  สงเสริมและสนับสนุนแหลงการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร
ดวยทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศและสรางจิตสํานึก
ที่ดีในการใหบริการ 

4.  สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคมและ
สามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

5.  สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6.  บริหารจัดการเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาด

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

ภารกิจ 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

และ สงเสริมงานวิจัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ 

มหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 
5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวย
มาตรฐานระดับสากล 

2.  การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
3.  ยกระดับการบริหารจัดการและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยมาตรฐาน

ระดับสากล 
4.  สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชน สังคม 

รวมทั้งหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
5.  สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
6.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบการบรหิารและการจดัการที่กอใหเกดิประโยชนกับมหาวิทยาลยั

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 เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ดําเนินการเปนประจํา 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 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สงผลใหมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

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

2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงาน
เทียบเทา และมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในองคประกอบคุณภาพตาง  ๆวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

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

4. เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจดุแข็ง จุดที่ควรปรับปรงุ ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเน่ือง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย 

5. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัย
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. การดําเนินงานของงานและกลุมงานตามโครงสรางการบรหิาร ตองสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
3. การกําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพมีความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและอยางครอบคลุมกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
4. กระบวนการบริหารอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส เปนธรรมและบนพื้นฐานของขอมลูที่

ถูกตอง ตรวจสอบได 

 1.2.3 นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการกําหนดนโยบายคุณภาพและเปาหมาย

คุณภาพ เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการรวมมือรวมใจการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) : “เรามุงมั่นจัดการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ ชุมชน สังคม และนานาชาติ ดวยการพัฒนาอยางตอเน่ือง” 

เปาหมายคุณภาพ (Quality Goal): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
1. ทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานเชิงรุกที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เปนรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได 
2. คณะ/สาขาวิชา ตองจัดใหมีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการ

จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 
3. มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส+3 ในทุกหนวยงาน ทุกพื้นที่ตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส+3 

ของมหาวิทยาลัย 
    5ส  คือ  1. สะสาง   2. สะดวก   3. สะอาด   4. สุขลักษณะ   5. สรางนิสัย 
    +3  คือ  1. ความใสใจสิง่แวดลอม  2. ความมีสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
      3. การเสริมสรางขัวญและกําลังใจ 

4. คณะ/สาขาวิชา และหนวยงานสนับสนุน มีการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

5. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพื่อใหมีศักยภาพ
สอดคลองกับขอกําหนดตามเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

6. มีการใชทรัพยากรดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ รวมกัน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

7. สรางวัฒนธรรมขององคกรแหงการเรียนรู 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอยางตอเน่ือง ดังน้ี 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปน
ฐานและกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่สะทอนภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ตลอดจนมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพภายในหนวยงาน 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน 

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการ
ประเมินจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด 

5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสรมิการนําขอมูลขาวสารและผลการ

ประเมินคุณภาพมาใชในการปรับปรงุพฒันาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
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บทท่ี 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดจัดทํามาตรการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหนวยงาน จัดทําข้ึนตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2559 มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งเรื่องที่

หนวยงานตองดําเนินการเรงดวน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเน่ือง รายละเอียด

แสดงดังตารางที ่1 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  8  ] 
 

ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนา

แผน 

  

  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา : 

ดําเนินการจัดทําแผนตางๆ ใหมี

ความสอดคลองในระดับหลักสูตร 

(ตัวบงชี้ที่ 6.1 ขอ 1) ระดับคณะ 

(ตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 5.1) และ

ระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง 

วางแผน และพิจารณาการจัดทํา

แผนตางๆ ของหนวยงานรวมกับ

คณะ 

  

  

ทบทวนแผนพัฒนาในดาน

ตางๆ ใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 

2561 

  

  

- ประชุมทบทวนแผนพัฒนาดานตางๆ 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 

2558 – 2561 (ฉบับปรับปรุง) 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุมแยม นาง

กรรณิการ บุญจําเริญ 

  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  9  ] 
 

 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.1 ระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการ

ตอการใหบริการของ   

หนวยงาน: การบริการ

แบบกัลยาณมิตร 

  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรแจกแจงรายละเอียดของการประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการ แยกเปนขอมูลความพึงพอใจฯ 

ของคณะและศูนยพื้นที่ เพื่อพัฒนาการใหบริการ

และการจัดการในงานทั้ง 8 งานของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศูนยพื้นที่

น้ันๆ  

 

 

ปรับปรุงรูปแบบการประเมิน

ความพึงพอใจ โดยแยกการ

ประเมินผลตามศูนยพื้นที่เพื่อ

พัฒนาการใหบริการและการ

จัดการในงานทั้ง 8 งานของ

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

- 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายธนากร แสงเปยม                 

นายบุรินท สุภีวี 

 - ปการศึกษา 2559 มีคําถามปลายเปดใน

แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อรับ

ขอเสนอแนะในตอนที่ 4 และงานดาน

บริการมีการแจกสอบ    

- ปการศึกษา 2558 ไมมีขอเสนอแนะ 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.2 ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตาม

แผนงานโครงการและ

กิจกรรม 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคของแผนในแตละโครงการหรือกิจกรรม 

 

 

ทบทวนการวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานให

เปนไปตามวัตถุประสงค

ของแผนในแตละโครงการ

หรือกิจกรรม 

 

 

- วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดใน

แผนแตละโครงการหรือ

กิจกรรม 

 

 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุมแยม 

นางกรรณิการ บุญจําเริญ 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.3 ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตาม

มาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของ

หนวยงาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตรวจสอบความถูกตองของตัวบงชี้ ระดับมหาลัย ควร

ทบทวนชนิดของตัวบงชี้ และเขียนเกณฑในการ

ดําเนินงานของผลลัพธขึ้นมาใหม 

 

 

ทบทวนตัวบงชี้ เขียน

เกณฑในการดําเนินงาน

ของผลลัพธขึ้นมาใหม โดย

ตรวจสอบความถูกตองกับ

ตัวบงชี้ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 

- ประชุมทบทวนตัวบงชี้ 

และเขียนเกณฑในการ

ดําเนินงานของผลลัพธ 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางสิริลักษณ เติมวิริยะกุล 

นายธนากร แสงเปยม 

นางสาววิภาพร ไกรศรี 

- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเวลาที่

กําหนดทุกเดือน 

- มีการรายงานผลการดําเนินงานตามเวลาที่

กําหนดทุกเดือน     

- มีการรายงานผลการดําเนินงานทั้ง 2 

ปงบประมาณ ในปการศึกษา 2559 

(ปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 

2560) 

 

  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  12  ] 
 

 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

กําหนดเวลา 
ผลการดําเนินงาน 

แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.4 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูดานการบริการ

คอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนการเขียนรายงานตามเกณฑเปนการประเมินแบบ

กระบวนการ แตการดําเนินงานเปนการประเมินแบบ

ความพึงพอใจของการใชบริการ ควรเขียนกระบวนการให

ชัดเจนตามการประเมินกระบวนการท่ีวางไว ใหมีคุณภาพ

ตอการพัฒนา กอใหเกิดคาของการพัฒนาท่ีสูงข้ึนและมี

แนวปฏิบัติท่ีดี 

 

 

ทบทวนการเขียนรายงาน

ใหถูกตองและเปนไปตาม

กระบวนการที่ชัดเจนตาม

การประเมินแบบ

กระบวนการที่กําหนดไว  

 

 

- 

 

 

 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ:รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ: นายนัฐพล พรมมี  
นายณัฐวัฒน เขาแกว 

2.5 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูดาน

โสตทัศนูปกรณทาง

การศึกษา 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนเกณฑการประเมิน (ขอ 3) ใหการประเมิน

ตามกระบวนการ 

 

 

ทบทวนเกณฑการประเมิน

ใหเปนไปตามการประเมิน

แบบกระบวนการ 

 

 

- 
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ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผูรับผิดชอบ: นายทรงวุฒิ ใยกะมุข 

นายวรพันธ ยวงจันทร 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.6 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูดานการจัดส่ิง

อํานวยความสะดวกและ

ส่ิงสนับสนุนทาง

การศึกษา 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนการเขียนรายงานตามเกณฑเปนการประเมิน

แบบกระบวนการ แตการดําเนินงานเปนการประเมิน

แบบความพึงพอใจของการใชบริการ ควรเขียน

กระบวนการใหชัดเจนตามการประเมินกระบวนการที่

วางไว ใหมีคุณภาพตอการพัฒนา กอใหเกิดคาของการ

พัฒนาที่สูงขึ้นและมีแนวปฏิบัติที่ด ี

 

 

 

 

ทบทวนการเขียนรายงาน

ใหถูกตองและเปนไปตาม

กระบวนการที่ชัดเจนตาม

การประเมินแบบ

กระบวนการที่กําหนดไว 

 

 

- 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางสาววนิดา ขันธเนตร       

นางสิริลักษณ เติมวิริยะกุล                

นางสาวจันทนา เจะโอะ                   

นางสาวสมล้ิม ครุฑวิลัย                       

นางสายพิณ เข็มปญญา                    

นางสาวกชชพัศ บัวลอย 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.7 ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูดานการเรียนการ

สอนทางไกล 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนเกณฑการประเมิน (ขอ 1) ระบบ และกลไก ควร

เขียนใหละเอียดและชัดเจน และ (ขอ 3) การประเมิน

กระบวนการตองประเมินตามกระบวนการท่ีวางไว และ

เขียนใหละเอียดและชัดเจนมากกวานี้ มีคุณภาพสามารถใช

งานไดหรือตองพัฒนากระบวนใชเห็นเปนการพัฒนาท่ีเปน

รูปธรรมมากขึ้น 

 

 

ทบทวนเกณฑการประเมิน

ใหเปนไปตามการประเมิน

แบบกระบวนการ ปรับปรุง

รูปแบบการเขียนรายงาน

ใหละเอียดและมีความ

ชัดเจน เพื่อใหเห็นเปน

รูปธรรม 

 

 

- เขารวมอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมิน

ตนเอง (Self-

Assessment Report: 

SAR) กับสํานักคุณภาพ

การศึกษา เพื่อนํามา

พัฒนาการเขียนและ

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: วาที่รอยเอกอํานาจ หังษา

นายวิทยา ปานเพชร 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.8 การจัดเตรียมส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูดวย

ตนเอง/สถานที่สําหรับ

นักศึกษาและอาจารย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนการเขียนเกณฑการประเมินกระบวนการให

ชัดเจนมากกวาน้ี 

 

 

ทบทวนการเขียนรายงาน

และทบทวนเกณฑประเมิน

แบบกระบวนการใหมี

ความชัดเจน 

 

 

- 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายอภิสิทธ์ิ แชมชื่น 

นางสาวเบ็ญจวรรณ วรรธนะบูรณ 

 

2.9 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดตั้งระบบที่

สํารองขอมูลและกูขอมูล

ในยามฉุกเฉิน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ทบทวนชนิดตัวบงชี้ ควรออกมาเปนผลผลิตหรือ

กระบวนการ โดยใหสํานักฯ พัฒนาเกณฑในการ

จัดการใหเปนผลผลิตเปนแบบรอยละและเทียบมา

เปนคาคะแนน 

 

ทบทวนตัวบงชี้เฉพาะ วา

ควรออกมาเปนผลผลิต

หรือกระบวนการ และ

พัฒนาเกณฑในการจัดการ

ที่เปนผลผลิตใหเปนแบบ

รอยละและเทียบมาเปนคา

คะแนน 

   

- 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายจตุพร ระเวงจิตร 

นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  16  ] 
 

 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัว

บงช้ี 

  

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา 

  

โครงการ/

กิจกรรม 

  

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

ผลการดําเนินงาน 

  

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2.10 ระบบ

สารสนเทศที่พัฒนา/

ปรับปรุงเพื่อ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการ 

  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ทบทวนชนิดตัวบงชี้ ควรออกมาเปนผลผลิต

หรือกระบวนการ โดยเกณฑการใหคะแนนเปน

แบบกระบวนการ แตตัวบงชี้เปนผลผลิต 

2. ทบทวน ตัวบงชี้ที่ 2.10 เกณฑการประเมิน ซํ้า

กับตัวบงชี้ที่ 3.5 ในเรื่องของการประเมินความพึง

พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ หรือสรางเกณฑ

ใหมคํานวณคะแนนของตัวบงชี้ที่ 2.10 ใหม 

 

 

ทบทวนตัวบงชี้เฉพาะ และเกณฑการให

คะแนนวาควรออกมาเปนผลผลิตหรือ

กระบวนการ 

ทบทวนเกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 2.10 

และตัวบงชี้ที่ 3.5 ในเรื่องของการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

และทบทวนหรือสรางเกณฑคํานวณคะแนน

ของตัวบงชี้ที่ 2.10 ขึ้นมาใหม 

 

 

- 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายฐิตินันท ภูพันธ 

นางสาวณชนก เรืองสอาด 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

กําหนดเวลา 
ผลการดําเนินงาน 

แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.1 ภาวะผูนําของ

ผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจัดทําแผนครอบคลุมในระดับคณะ หลักสูตร ที่

เปนสารสนเทศ 

 

 

จัดทําแผนรองรับในระดับ

คณะ หลักสูตร ที่เปน

สารสนเทศ 

 

 

- ประชุมทบทวนแผนของ

สํานักฯ เพื่อรองรับใน

ระดับคณะ หลักสูตร ที่

เปนสารสนเทศ 
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ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุมแยม 

นางชนัต เดชธรรม 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 

ผลการดําเนินงาน 

  

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.2 การพัฒนา

หนวยงานสูองคกรแหง

การเรียนรู 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรนํา การจัดการความรู (KM) ของ

มหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการในหนวยงาน

ดวย โดยที่สํานักฯ มีขอมูลในสวนน้ีอยูแลว 

ควรเขียนรายงานที่เปนภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลไปรายงานในระดับ

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

 

เขียนรายงานเก่ียวกับ  

การจัดการความรู (KM) 

เปนภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย 

  

 

- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report: 

SAR) กับสํานักคุณภาพการศึกษา 

เพื่อนํามาพัฒนาการเขียนและ

รูปแบบรายงาน 

 

  

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายสิทธิชัย บุญสนิท       

นางสาวจุรีพร ออนจันทร 

นายวิฑูรย จักปวง 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.3 ระบบบริหาร

จัดการความเส่ียงของ

หนวยงาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรการเขียนรายงานความเส่ียง

ใหชัดเจนมากขึ้นในแตละหัวขอ 

โดยมีการเรียงลําดับและการ

เปรียบเทียบคาความเส่ียง 

 

 

ทบทวนการเขียนรายงาน

ความเส่ียง เพื่อใหมีความ

ชัดเจน มีการเรียงลําดับ

และเปรียบเทียบคาความ

เส่ียง 

  

 

- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report: SAR) กับสํานัก

คุณภาพการศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาการ

เขียนและรูปแบบรายงาน 
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ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหารรอง

ผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผูรับผิดชอบ: นายจตุพร ระเวงจิตร        

นายจิรวัฒน พงษวิเชียร                         

นางสาววารณี เสือเมือง 

 

 

 

  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  20  ] 
 

 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ตรวจประเมิน 
แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

กําหนดเวลา 

แลวเสร็จ 
ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.4 ระบบและกลไก

การพัฒนาบุคลากร

ของหนวยงานในสังกัด 

เพื่อพัฒนาและธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให

ชัดเจน มีการบริหารจัดการ อาทิ การศึกษาตอ 

ความกาวหนาของอาชีพ และการอบรมเพื่อเพิ่ม

ความเชี่ยวชาญในสายงาน 

 

 

 

 

จัดทําแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรใหชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

- ประชุมจัดทําแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. 61 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางสาววิภาพร ไกรศรี 

นางอําไพ แกสันเทียะ 

นายรัชตะ จูจอมพล 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

3.5 ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ

ของหนวยงาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

พิจารณาใหแนชัดวาจัดทําแผนปใด (ปการศึกษา

หรืองบประมาณ) ในสวนของระบบบริหาร

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ควรใหครอบคลุมทุก

พันธกิจ/ภารกิจ/อัตลักษณ เพื่อใหผูบริหารสามารถ

นําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ 

 

 

ทบทวนแผนในสวนของ

ระบบบริหารสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจ วาจะใช

ในรูปแบบของปการศึกษา

หรือปงบประมาณ รวมถึง

พันธกิจ/ภารกิจ/อัต

ลักษณ 

 

 

- ประชุมทบทวนแผนใน

สวนของระบบบริหาร

สารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจ 
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ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายศรัณยพงษ ศรีพูน

นายธนากร แสงเปยม 
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 ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหนวยงาน (ตอ)

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 ระบบและกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:    

ควรตกลงพูดคุยในเรื่องการจัดทําแผนให

กระจางวาจะใชแผนของป 2558  - 2561 

 

 

 

 

ทบทวนแผนใหชัดเจน ใน

เรื่องของปที่จะใชแผน

น้ันๆ 

 

 

- ประชุมทบทวนแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

หาขอตกลงในการกําหนด

ปที่ใชแผน 
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ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นางกรรณิการ บุญจําเริญ  

นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:    

คนหาอัตลักษณของหนวยงาน 

 

 

สรางอัตลักษณของ

หนวยงาน โดยมุงที่

ความสําเร็จตามจุดเดนที่

สะทอนใหเห็นเปน

ลักษณะที่โดดเดน และ

สอดคลองกับภารกิจของ

หนวยงาน 

 

 

 

- ผูบริหารประชุมรวมกับ

หัวหนางานเพื่อเสนอและ

และพิจารณาอัตลักษณ

ของหนวยงาน 

- เผยแพรอัตลักษณของ

หนวยงาน  
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ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร        

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ             

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายสิทธิชัย บุญสนิท 

                 นางกรรณิการ  บุญจําเริญ 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ตรวจประเมิน แลวเสร็จ 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

5.2 การสงเสริมการ

ดําเนินการการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:     - 

 

- 

 

- 

 

- 
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รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ             

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูรับผิดชอบ: นายสิทธิชัย บุญสนิท 

                 นางกรรณิการ  บุญจําเริญ 

      

5.3 การสงเสริมการ

พัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ 

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:   -    

 

- 

 

- 

 

- 

ผูกํากับ: รองผูอํานวยการดานบริหาร        

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ             

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผูรับผิดชอบ: นายสิทธิชัย บุญสนิท 

               นางกรรณิการ  บุญจําเริญ 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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