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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ  5 ด้าน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ โดยได้น าข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบกับนโยบายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาท าการวิเคราะห์ ทบทวนระบบ กลไก และ
เป้าหมายคุณภาพรายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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บทท่ี 1 
บทน า

1.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ง
ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ประกาศแต่งตั้ง นายเอกชัย เนาวนิช 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ นาย
พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะต่อไป จะเน้นการด าเนินงานที่สอด
รับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
เป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้น
น าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือ
การไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่
ผลักดันและด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือพัฒนาการที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรวม และสามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล อีก
ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วย
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ และมีการ
จัดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565 
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานไอซีทีในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
การบริหารและการพัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการข้อมูล การจัดท าระบบสารสนเทศและการพัฒนา
กระบวนการท างาน การวางแผน การตัดสินใจและการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้าน
ทรัพย์สินและการเงิน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก้าวสู่การเป็น Digital University 

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 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ที่ด 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 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามสาระส าคัญที่ระบุใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันทั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา 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 โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

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

4. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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1.2.2 กรอบความคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ระบบประกันคุณภาพอยู่ภายใต้กรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. การด าเนินงานของงานและกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหาร ต้องสอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
3. การก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและอย่างครอบคลุมกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
4. กระบวนการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใส เป็นธรรมและบนพื้นฐานของข้อมูลที่

ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

 1.2.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย

คุณภาพ เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการร่วมมือร่วมใจการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) : “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

เป้าหมายคุณภาพ (Quality Goal): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
1. ทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
2. คณะ/สาขาวิชา ต้องจัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการ

จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
3. มีการจัดท ากิจกรรม 5 ส+3 ในทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่ตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส+3 

ของมหาวิทยาลัย 
    5ส  คือ  1. สะสาง   2. สะดวก   3. สะอาด   4. สุขลักษณะ   5. สร้างนิสัย 
    +3  คือ  1. ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม  2. ความมีสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
      3. การเสริมสร้างขัวญและก าลังใจ 

4. คณะ/สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

5. มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพ่ือให้มีศักยภาพ
สอดคล้องกับข้อก าหนดตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

6. มีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

7. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
ฐานและก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่สะท้อนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ตลอดจนมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงาน 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการ
ประเมินจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก าหนด 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการน าข้อมูลข่าวสารและผลการ

ประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
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บทที่ 2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้จัดท ามาตรการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหน่วยงาน จัดท าขึ้นตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งเรื่องที่

หน่วยงานต้องด าเนินการเร่งด่วน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด

แสดงดังตารางที ่1 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  8  ] 
 

ตารางท่ี 1 มาตรการการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2564 ระดับหน่วยงาน 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการใน

ภาพรวม  

จุดเด่น : 
1. ทีมบริหารมคีวามสามารถก าหนดนโยบาย
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติให้น าไปปฎบิัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้ปฏิบัติเป็นคนรุ่นใหม่ทีม่ีความสามารถ
ในงานท่ีถือครอง คิดวิเคราะห์และสามารถ
พัฒนางานได้อย่างก้าวกระโดด 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. แผนการพัฒนารายบุคคลยังไม่ชัดเจน ที่
จะก าหนดให้แต่ละบุคคลไปพัฒนาตนเอง 
เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีความก้าวหน้า
และมุ่งสู่สากล ของกระทรวงที่สังกัด 
2. การควบคุมคณุภาพในการพัฒนางาน 
เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคตยังไม่ชัดเจน 
ในการด าเนินงานในแตล่ะหน่วยงานย่อย 
3. ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดโรค
ระบาดไวรสัโคโรนา (COVID-19) หน่วยงาน
ยังมีแผนรองรับไม่ชัดเจน ในการปรับการ
บริหารงาน 

1. พิจารณาทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล เพือ่

พัฒนาของตนเองให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ

ตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  

2. จัดท าแนวปฏิบัติหรือทบทวนปรับปรุง

แผนการปฏิบัติงานรองรับการเปลีย่นแปลง  

ในกรณีทีม่ีเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 1. จัดประชุมบุคลากรส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล

และสร้างความเข้าใจในการจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล 

2. จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

(IDP) ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3. จัดประชุมทบทวนและปรับปรุง

แผนการปฏิบัติงานรองรับการ

เปลี่ยนแปลง ในกรณีทีม่เีหตุฉุกเฉนิ 

 

 

 

 

 

ม.ค. 65 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
รองผู้อ านวยการ (อ.ภญิญาพัชญ์  
ทาสาธนัตยต์ระกลู) 
รองผู้อ านวยการ (อ.สุทิน เกษตรรัตนชัย) 
บุคลากร สวส.  



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  9  ] 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ 

และแผนการ

ด าเนินการ 

จุดเด่น 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรับผดิชอบสูง 
สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อยา่งดี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัตริาชการ
หลังจากมีการประเมินแผนปฏิบตัริาชการ
ประจ าปี เพื่อน ามาปรับแผน 

2. ควรเพิ่มตัวช้ีวัดเชิงปริมาณที่ท้าทายและ
เหมาะสมกับสภาวะของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การตั้งเกณฑ์การประเมินควรพจิารณา
จากผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา และตั้ง
เกณฑ์ให้เหมาะสมในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องได ้

 

1. พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัตริาชการหลังจาก

ที่มีการประเมินแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

2. พิจารณาทบทวนตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณให้มี

ความท้าทายและเหมาะสมกับสภาวะของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พิจารณาทบทวนเกณฑ์การประเมินจากผล

การด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการและ

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. จัดท าแผนการประกันคณุภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

ม.ค. 65 ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์ 
ทาสาธนัตย์ตระกูล) 
รองผู้อ านวยการ (อ.สุทิน เกษตรรัตนชัย) 
นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ 
นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข 
นายจตุพร  ระเวงจิตร์ 
นายฐิตินันท์  ภู่พันธ ์
นายวิทยา  ปานเพชร 
นายจิรวัฒน์  พงษ์วิเชียร 
นายสิทธิชัย  บุญสนิท 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  10  ] 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 
ภารกิจหลัก 
 

จุดเด่น 
1. บุคลากรมสีมรรถนะสูงที่ปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีกลไกในการติดตามผลการปฏบิัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
3. มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ในการบริหาร จัดการ หน่วยงาน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีรายงานการวิเคราะหผ์ลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่เชื่อมโยงกับแผนที่ก าหนดในแต่
ละงานเพื่อประโยชน์ในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานต่อไป 
 

 

น าผลการปฏิบตัิงานมาวิเคราะห์ เพื่อจัดท า

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงและ

พัฒนาคูม่ือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(SOP) เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ต่อไป 

 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(SOP) เพื่อให้ความรู้และปรับปรุง

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการ

ตามมาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

 

ม.ค. 65 ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์ 
ทาสาธนัตย์ตระกูล) 
รองผู้อ านวยการ (อ.สุทิน เกษตรรัตนชัย) 
นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ 
นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข 
นายจตุพร  ระเวงจิตร์ 
นายฐิตินันท์  ภู่พันธ ์
นายวิทยา  ปานเพชร 
นายจิรวัฒน์  พงษ์วิเชียร 
นางสาววิภาพร  ไกรศรี 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  11  ] 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริหารและ
การจัดการ 
 

จุดเด่น 
1.  ทีมบริหารมีความสามารถบริหารองค์กร 
ให้เกิดการพัฒนาตอบสนองผู้มสี่วนได้ ส่วน
เสียครบถ้วน 
2.  หน่วยงานมีการน าระบบการจดัการ
ความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาสมรรถะของ
บุคลากรอยา่งมีรูปอธรรมอย่างชัดเจน  
3.  มีระบบส่งเสรมิสนับสนุนบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนางานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควรเป็นจ านวนของ
ชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดในองค์กร (COP) 
2. วางระบบการตดิตามผลการปฏบิัติงานให้
สอดคล้องกับรอบการรายงานผลการ
ประเมิน 
จุดที่ควรพัฒนา  
ควรมีแผนพัฒนาผู้บรหิารเป็นรายบุคคล
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มผีลกระทบต่อ
ภาวะผู้น า 

ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร  

เพื่อปรับปรุงแผนน าไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานและรองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลย ี

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของ

ผู้บริหารหน่วยงาน 

ธ.ค. 64 ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์ 
ทาสาธนัตย์ตระกูล) 
รองผู้อ านวยการ (อ.สุทิน เกษตรรัตนชัย) 
นางสาววิภาพร  ไกรศรี 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  12  ] 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 4 
การเงินและ
งบประมาณ 
 

- - - - - 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [  13  ] 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 
 

จุดเด่น 
ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานเห็น
ความส าคญัของระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีแผนรองรับการด าเนินการดา้น
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหนว่ยงาน
ภายนอก ในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือใน
อนาคตเพิ่มขึ้น 

 

มีการวางแผน เสนอของบประมาณ และได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดโครงการ

ร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ส านักวิทยบริการฯ เป็นเจา้ภาพ

ในการจัดโครงการเครือข่ายส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล 

2.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การด าเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนา

การศึกษา WUNCA” 

ก.ย. 65 ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี กรุดพันธ์) 
รองผู้อ านวยการ (ผศ.ภิญญาพัชญ์ 
ทาสาธนัตย์ตระกูล) 
รองผู้อ านวยการ (อ.สุทิน เกษตรรัตนชัย) 
นายจตุพร  ระเวงจิตร์ 
นายฐิตินันท์  ภู่พันธ ์
นายวิทยา  ปานเพชร 
นายจิรวัฒน์  พงษ์วิเชียร 

 

 

 

 

 




