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บทที ่1 
บทน า

1.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งได้รับ
การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอกชัย เนาวนิช ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะต่อไป จะเน้นการด าเนินงานที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพ
และเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือการ
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่
ผลักดันและด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2564) เพ่ือพัฒนาการที่สามารถ
ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรวม และสามารถเทียบเคียง
ได้ในระดับสากล อีกท้ังยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้าง
งานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและ
นานาชาติ และมีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานไอซีทีในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารและการพัฒนา
องค์กรด้วยการบริหารจัดการข้อมูล การจัดท าระบบสารสนเทศและการพัฒนากระบวนการท างาน การวางแผน 
การตัดสินใจและการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้านทรัพย์สินและการเงิน และสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก้าวสู่
การเป็น Digital University 
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วิสัยทัศน์ 
แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ภายใต้โครงสร้าง

พ้ืนฐานที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 
พันธกิจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การบริการทรัพยากรการเรียนรู้ ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความมั่นคง และปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
2. บริการทรัพยากรการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 
2. สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา บุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน IT  
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัย ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 หลักการและเหตุผลของการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบัน 
และหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีภารกิจในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและส่งเสริมงานวิจัย  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ  ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความตระหนักดีว่าการบริการทางด้านเทคโนโลยี 
ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งที่จะน าพาให้
คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 
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1.2.1 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ  4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
บรรลุผลของภารกิจดังกล่าวต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ความท้าทายของ
โลกาภิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา การสร้างความมั่นใจต่อสังคมในด้านการพัฒนาความรู้และคุณภาพบัณฑิต 
การให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมของสังคม การด าเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และเป็นไปตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และ
ได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ 
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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1.2.2 กรอบความคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ระบบประกันคุณภาพอยู่ภายใต้กรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. การด าเนินงานของงานและกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหาร ต้องสอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3. การก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและอย่างครอบคลุมกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
4. กระบวนการบริหารอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส เป็นธรรมและบนพื้นฐานของข้อมูลที่

ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
 

 1.2.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย

คุณภาพ เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางร่วมกันจึงเสมือนเป็นค่านิยม บรรทัดฐานและความร่วมมือร่วมใจที่จะ
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
“เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ ชุมชน สังคมและนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

เป้าหมายคุณภาพ (Quality Goal): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
1) ทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
2) คณะ/สาขาวิชา ต้องจัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการ

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

5 ส+3 ของมหาวิทยาลัย 
4) คณะ/สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
5) มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพ่ือให้มีศักยภาพสอดคล้อง

กับข้อก าหนดตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
6) มีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ร่วมกันเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในภาพรวม 
7) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นฐานและ
ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่สะท้อนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ตลอดจนมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในหน่วยงาน 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการประเมิน
จากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก าหนด 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการน าข้อมูลข่าวสารและผลการ
ประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
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บทที ่2 
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 การด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 (ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
2. ภารกิจหลัก 
3. การบริหารและการจัดการ 
4. การเงินและงบประมาณ 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 รวมถึงแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 มาท าการวิเคราะห์และทบทวนระบบ กลไก และการด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2564 ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
2.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าแผน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือช่วยให้การด าเนินการประกันคุณภาพสัมฤทธิ์ผล
ตามแผนได้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ประกอบด้วย 

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

 
2.3 แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยได้ก าหนดผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง รายละเอียดแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตั้งแต่หน้า 7 ถึง 10 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 

(บังคับ) 
8 ข้อ ปีงบประมาณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 
8 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 

 
นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของหน่วยงาน: การบริการแบบ
กัลยาณมิตร  

ผลผลติ 
(บังคับ) 

ร้อยละ 90 
ค่าเฉลี่ย 4.50 

ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

ร้อยละ 90 
ค่าเฉลี่ย 4.50 

รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นายนฤทธ์ิ แสงเปี่ยม 
นายบุรินท ์สุภีว ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

ร้อยละ 100 ปีงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 

ร้อยละ 100 รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นางชนัต เดชธรรม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

5 ข้อ 
 

ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นางสาววิภาพร ไกรศร ี
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
การบริการเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (นายสุทิน เกษตรรัตนชัย) 

 
นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร 
นายพันธฤทธ์ิ  พุ่มจ าปา 
นายจตุพร  ระเวงจิตร ์

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การบริการสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางด้านสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์  

ทาสาธนัตยตระกลู) 
นายนัฐพล  พรหรม ี
นายชรัช  แสวงเจริญ 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์  

ทาสาธนัตยตระกลู) 
นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย
นางสาววนิดา ขันธเนตร 
นางสิริลักษณ์ เตมิวิริยะกุล  
นางสายพิณ เขม็ปัญญา    
นางสาวกชชพัศ บัวลอย 
นางสาวระเบียบ  ทิพยรัตน ์

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7  การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ จ านวนโครงการ หรือจ านวนครั้งที่ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยในระบบมีสายและไร้สาย ในทั้ง 4 ศูนย์ รวมถึง
การให้การสนับสนุนเครือข่าย WIFI แบบชั่วคราว 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

40 ครั้ง 
 
 

ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

40 ครั้ง รองผู้อ านวยการ (นายสุทิน เกษตรรัตนชัย) 
 

นายวิทยา  ปานเพชร 
นายณัฐวัฒน์  เขาแก้ว 
นายพันธฤทธ์ิ  พุ่มจ าปา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 จ านวนการพฒันาสื่อการเรียนการ
สอนแบบดิจิทัล 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ จ านวนเรื่องมีการพัฒนาและสนับสนุนการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา/อาจารย์/
บุคคลภายนอกผ่านสื่อดิจิทัล และมีเผยแพร่ข้อมูลให้สามารถ
เปิดดูย้อนหลังได้ด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้ E-learning (LMS) 
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และ Youtube 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

30 เรื่อง 
 
 

ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

30 เรื่อง รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์  
ทาสาธนัตยตระกลู) 

นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9 จ านวนงานวิจัยท่ีส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรใ่นระบบ TDC 
ของ สกอ. 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ระบบ TDC คือ ฐานขอ้มูลเอกสารฉบับเต็ม 
ย่อมาจาก Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ 
Thailis (ของสกอ.) บริการสืบค้นฐานขอ้มูลเอกสารฉบับเต็ม
ของวิทยานพินธ ์รายงานการวจิัย ของอาจารย ์รวบรวมจาก
มหาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

75 เรื่อง 
 
 
  

ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

75 เรื่อง รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์  
ทาสาธนัตยตระกลู) 

นางสาววนิดา ขันธเนตร 
นางสิริลักษณ์ เตมิวิริยะกุล 
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย 
นางสาวกชชพัศ บัวลอย 

ตัวบ่งช้ีที ่2.10 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รบัการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงาน 

 
 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

2 ระบบ ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

2 ระบบ รองผู้อ านวยการ (นายสุทิน เกษตรรัตนชัย) 
 

นายจตุพร ระเวงจิตร์ 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
7 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 

 
นางสาวขวัญใจ พุมแย้ม 
นางชนัต เดชธรรม 
นางสาววิภาพร  ไกรศร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 

 
นายสิทธิชัย บุญสนิท 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสีย่งของ
หน่วยงาน 

กระบวนการ 

(บังคับ) 
6 ข้อ ปีงบประมาณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 
6 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 

 
นายสิทธิชัย บุญสนิท 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้
ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
7 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 

 
นางสาววิภาพร ไกรศร ี
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการของหน่วยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีการศึกษา 

(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (นายสุทิน เกษตรรัตนชัย) 

 
นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ 

นายศรณัย์พงษ ์ศรีพูน 

นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

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

5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

9 ข้อ ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

7 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การส่งเสริมการด าเนินการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

กระบวนการ
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีการศึกษา 
(มิ.ย. – พ.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 

 



แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      [ 13 ] 
 

2.4 เป้าหมายการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาย
สนับสนุน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 อ งค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
(ประกอบด้วยตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ     
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 คะแนน            
(8 ข้อ) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน: การบริการแบบกัลยาณมิตร 

ผลผลติ 
(บังคับ) 

   5 คะแนน   
(ร้อยละ 90) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและ
กิจกรรม 

ผลผลติ 
(บังคับ) 

   5 คะแนน   
(ร้อยละ 100) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ผลผลติ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการเครื่องแม่ข่าย
และระบบเครือข่าย 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การบริการสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  การบริการสิ่งสนับสนนุการเรียนรูแ้ละการบริการทรพัยากร
สารสนเทศห้องสมุด 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7  การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
มหาวิทยาลยั 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(40 ครั้ง) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 จ านวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(30 เรื่อง) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 จ านวนงานวิจัยท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(75 เรื่อง) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รบัการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อการ
บริหารจดัการหน่วยงาน 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

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

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ระบบบริหารจัดการความเสีย่งของหน่วยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(6 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสงักัด         
เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการของหน่วยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบง่ช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(9ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2  การส่งเสริมการด าเนินการการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 
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ตารางท่ี 2 เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1 1   5.00   5.00 ดีมาก 

2 10   5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3 5   5.00   5.00 ดีมาก 

4 1   5.00   5.00 ดีมาก 

5 3   5.00   5.00 ดีมาก 

รวม 20   5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก     
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2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 

การก ากับตดิตาม SAR 

1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 ก.ย. 64 

2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

ก.ย. 64 

3 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ จัดท าแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ต.ค.-พ.ย. 64 

4 เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ไปยังกองส่งเสริมคุณภาพ 

ต.ค.-พ.ย. 64 

5 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีคุณภาพ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่งให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 9 เดือน 

ก.พ. 65 

6 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ติดตาม
ผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน 

ก.พ.-มี.ค. 65 

7 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีคุณภาพ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่งให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 12 เดือน 

พ.ค. 65 

8 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ติดตาม
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

พ.ค.-มิ.ย. 65 

9 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจดัท ารายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 
ส่งกองส่งเสริมคุณภาพ 

มิ.ย. 65 

10 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 ซักซ้อม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ก.ค.-ส.ค. 65 

11 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 
2564 

ก.ค.-ส.ค. 65 

หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
1. การประเมินสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในบทนี้ เป็นการ

ประเมินเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านัก ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Assessment) โดยมุ่งเน้นการประเมินจุดเด่น (Strength) 
และจุดอ่อน (Weakness) ของการบริหารงานส านัก และส่วนที่สอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Factor) มุ่งเน้นการประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ทั้งนี้ เพ่ือน าผล
การประเมินที่ได้มาใช้ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี และส าหรับผลการประเมินสภาพแวดล้อมในบทนี้ มีรายละเอียดการ
น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Assessment) เป็นการวิเคราะห์และ
สรุปจุดเด่น (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดเด่น (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่ง
หน้าท่ีและสามารถปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
S2 : บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่มีพลังในการท างานอย่าง
เต็มที ่
S3 : มีระบบเครือข่าย เช่ือมโยงถงึกันทุกศูนย์พ้ืนท่ี 
S4 : มีอาคารสถานท่ีให้บริการที่กว้างขวาง เป็นสัดส่วน 
S5 : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสามารถในการให้บริการได้ครอบคลุมทั้งด้าน 
Hardware Software และ Network 
S6 : มีงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการตามพันธ
กิจของหน่วยงาน   
S7 : มีระบบสนับสนุนการท างาน เพื่อใช้ในการ
บริหารงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

W1 : ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากรท าให้งานไม่
สามารถพัฒนาต่อได้ /มีการชะลอการ 
พัฒนาและท าให้บุคลากรที่ปฏิบตังิานอยู่ต้องรับภาระงาน
มากขึ้น 
W2 : ขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
W3 : ขาดแคลนบุคลากรในการให้บริการด้านไอที 
W4 : ขาดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ร่วมกัน 
W5 : บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความ
สามัคคี ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์กร 
W6 : บุคลากรบางส่วนงานไมส่ามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได ้
W7 : ยังไม่มีการจัดท านโยบายและประชาสัมพันธ์แนว
ปฏิบัติงานด้านไอซีที 

 
 
 
 

W8 : บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ไม่มี
ความก้าวหน้าทางการงานส าหรับพนักงานท่ีชัดเจน) 
W9 : บุคลากรบางส่วนขาดการรายงานผลการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง 
W10 : บุคลากรบางส่วนขาดการแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อ
การพัฒนางาน  
w11. มีงบประมาณสนับสนุนให้บคุลากรเข้ารับการอบรม
ความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไมเ่พียงพอ 
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จุดเด่น (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 w12 : การก าหนดระเบยีบการปฏิบัติการให้บริการยังไม่

ครอบคลมุ 
w13 : อุปกรณ์ด้านเครือข่ายมีอายุการใช้งานมาก ท าให้ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดการมี
เสถียรภาพของระบบโดยรวม 

1.2  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor) เป็นการวิเคราะห์และมุ่งเน้นการ
ประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

 

O1 : บุคลากรไดร้ับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
O2 : รัฐบาลให้ความส าคญัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  ภายใต้แผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
O3 : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดจิิทัล 
O4 : ภาคเอกชนสนับสนุนการใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เช่นการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย เพื่อสนบัสนุนดา้นการศึกษาและการสื่อสาร 
 
  

T1 : งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ของรัฐไม่เพียงพอ 
T2 : จ านวนนักศึกษาที่น้อยลงกระทบต่องบประมาณที่
ได้รับ 
T3 : อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีรูปแบบทีม่ีภัยคุกคาม
มากขึ้น 
T4 : . การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีรวดเร็ว 
T5 : ระเบียบพัสดเุป็นปัญหาในการบริหารงบประมาณที่
ต้องใช้ในการให้บริการ เช่น การจดัซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณที่มรีาคาต่ ากว่า 5 พันบาท เป็นต้น ซึ่งทางระเบียบ
พัสดุถือว่าเป็นครุภณัฑ์ ท าให้มีความไม่คล่องตัวในการ
ด าเนินการทางพัสด ุ
  

-  
 
 




