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ค ำน ำ 
 
รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพตาม ส านักง าน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพได้ร่วมกันประเมินคุณภาพฯ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
สรุปผลการประเมินตนเองตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2560 จากการ
วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) การสัมภาษณ์ผู้เทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ ผู้บริหาร 
ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที การศึกษาร่องรอย
หลักฐานเอกสารต่างๆ และการเยี่ยมชมส านัก 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหวังว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะน าผลการประเมินคุณภาพฯ นี้ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และ
พัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง และน าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ต่อไป 

 
 
 
 

                                                              ลงชื่อ………………………………………………….. 
           ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หนังสือรับรองกำรประเมนิผลและกำรตัดสินผล 
 

1. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็น
หน่วยงานด าเนินงานและบริหารงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสิน
ผลการประเมิน มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิงต่างๆ ผนวกกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ 

 
 
 

…………………………………. 
(นายสุวุฒิ ตุ้มทอง) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

…………………………………. 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง) 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 
………………………………….              …..…………………………………. 

             (นายนิลมิต   นิลาศ)                               (นายเกรียงไกร  เหลืองอ าพล) 
                    กรรมการ                                                               กรรมการและเลขานุการ  
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1. บทน ำ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม ค2 เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ที่เน้นระดับปริญญาตรี 
ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มีภาระกิจหลัก 4 กลุ่ม และภารกิจสนับสนุนภายในส านัก 1 งาน จ าแนกเป็น กลุ่มเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่ม
วิทยบริการ และงานบริหารทั่วไป 
 โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีเป้าหมายสูงสุด คือ มุ่งมั่นเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพในระดับสากล 
 ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งหมด 60 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการ 6 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 30 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 27 คน 
2. ผลกำรประเมินคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2560 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการ
ตามการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6 องค์ประกอบ จ านวน 21 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินของคณะกรรมการในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 4.76 โดยองค์ประกอบที่  
1 มีผลรวมในระดับดีมาก ที่ 5.00  องค์ประกอบที่ 2 มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 5.00  องค์ประกอบที่ 3 มี
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 5.00 องค์ประกอบที่ 4 มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 5.00 องค์ประกอบที่ 5 มี
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  ที่ 4.00 และองค์ประกอบที่ 6 มีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ที่ 5.00  (รายละเอียด
ตามตารางสรุปผลฯ) 
 
ตำรำงสรุปผลและวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

 
หมำยเหตุ 

I P O รวม 
 
 

1. องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจ
หลักการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 

- 
 

5.00 
 

- 
 

5.00 
 

ดีมำก  

2. ภาระกิจหลักการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 

 
5.00 

 
5.00 5.00 

 
ดีมำก 

 

 

3. ภาระกิจหลักงานการ
ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

- 5.00 5.00 5.00 
 

ดีมำก 
 

 

บทสรุปผู้บริหาร โดยคณะกรรมการประเมิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา 2560 

0.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
 
 
 

 
 
หมำยเหตุ 

I P O รวม 

4. ภาระกิจหลักการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 5.00 - 5.00 
 

ดีมำก 
 

 

5. ภาระกิจหลักการบริหาร
จัดการส านักงานผู้อ านวยการ - 3.75 5.00 4.00 

 
ดี 
 

 

6. การก ากับติดตาม - 5.00 - 5.00 ดีมำก  

เฉลี่ย  4.67 5.00 4.76 ดีมำก  
ผลกำรประเมิน - ดีมำก - ดีมำก   

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ (ภำพรวม)  

จุดเด่น 
1.  ทีมผู้บริหารมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสามารถเชื่อมโยงพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2.  ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ทีมบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนา ซอฟต์แวร์และบริหารจัดการระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ขยายงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
2. พ้ืนที่บริการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโดยเฉพาะศูนย์โชติเวช 
3. จ านวนผู้ใช้งานฐานข้อมูล e-book มีน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไกเพ่ิมบริการให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 
2. ควรเพิ่ม E-book แทน 
3. มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ฐานข้อมูล E-book ให้มากขึ้น เช่น สร้างแรงจูงใจ  ให้รางวัล  ประกาศ ยกย่องชมเชย  

เป็นต้น 
 

 

 

 

 

1.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ระหว่ำงวันที่ 22-23 สิงหำคม 2561 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 
 

ชื่อ – นำมสกุล สังกัด กรรมกำร 
1. นางแก้วตา  ขาวเหลือง  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ กรรมการ 

3. นายนิลมิต   นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กรรมการ 
4. นายเกรียงไกร  เหลืองอ าพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก ปีการศึกษา 2560 
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5.1 ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้ (ป.1) 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมิน หมายเหต ุ
ตัวตั้ง / 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน 

SAR กรรมการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 1.2 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 1.3 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 2.1 91-95 %  400 %  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 2.2 3 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 2.3 3 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 3.1 4 ประเด็น  6 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 3.2 470,001 

ครั้ง 
 มากกว่า 

500,000 
ครั้ง 

 5 คะแนน   

ตัวบ่งช้ี 3.3 150,001 
ครั้ง 

 มากกว่า 
152,000 

ครั้ง 

 5 คะแนน   

ตัวบ่งช้ี 3.4 18,001  
ครั้ง 

 มากกว่า 
20,00 ครั้ง 

 5 คะแนน   

ตัวบ่งช้ี 4.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 4.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 5.1 3 ประเด็น  7 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 5.2 90 %  98.26 %  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 5.3 10 วัน  20 วัน  5 คะแนน   
ตัวบง่ช้ี 5.4 85 %  91 %  3 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 5.5 70 %  82.2 %  2 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 6.1 3 ประเด็น  7 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 6.2 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 6.3 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 6.4 3 ประเด็น  6 ประเด็น  5 คะแนน   

 
 

 

 

5. ผลการประเมินปีการศึกษา 2560 
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5.2   ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (ป.2) 

 
5.3  จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง รำยองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนและกำรถ่ำยทอด

แผนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 
 

 ส่งเสริมการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
หรือ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 มีกำรตรวจสอบควำมต้องกำรในกำรใช้งำน 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์อย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน   

 

I P O คะแนนเฉลี่ย 
 
 
 

1. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

3 - 5.00 - 5.00 
ดีมำก 

 

2. ภาระกิจหลักการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 

3. ภาระกิจหลักงานการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

4 - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 

4. ภาระกิจหลักการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

2 
- 5.00 - 5.00 

ดีมำก 

5. ภาระกิจหลักการบริหาร
จัดการส านักงานผู้อ านวยการ 

5 - 3.75 5.00 4.00 ดี 

6. การก ากับติดตาม 4 - 5.00 - 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ย  - 4.67 5.00 4.76 ดีมำก 
ผลกำรประเมิน  - ดีมำก - ดีมำก  

2.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
 มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรบริหำร

จัดกำรเครื่องแม่ข่ำยและระบบบริกำรบนเครื่อง
แม่ข่ำย 

 มีกำรพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลส ำรองในกรณี
ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเพ่ือให้มีระบบ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องไม่ติดขัด 

 มีการก ากับติดตามถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  มี
ระบบเก็บประวัติการใช้งานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบย้อนหลังได้ 90 วัน 

 

จุดที่ควรพัฒนำ  
 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอด

แผนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
 

 มีการตรวจสอบความต้องการในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 การท าเอกสารหรือคู่มือในการท างานยังมีน้อย
และไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาจาก
ผู้ปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
 มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัยก ากับ และมีการวางแผนพัฒนาตาม
แผนที่วางไว้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
 สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น cloud  
computing มาช่วบท างานร่วมกัน และมีการแบ่ง
ปั่นความรู้จัดท าเป็น KM อย่างสม่ าเสมอ 

 

 ระบบป้องกันมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ  
เพ่ือป้องกันการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ 

 

 มีการติดตามปัญหาที่แก้ไขจนผู้ร้องเรียน 
สามารถใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกครั้ง 

 

 หำกปัญหำที่ได้รับแจ้งมำไม่สำมำรถแก้ไขได้จะ 
ท ำกำรติดต่อประสำนงำนให้กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องช่วยเหลือจนสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ 

 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนำ  
 ควรมีกำรจัดประชุมภำยในกลุ่มงำนเพ่ือติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำง
สูงสุด 

 
 
 

 ควรเก็บสถิติค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานของระบบ 
สารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปในอนาคต 

 

 ควรเพิ่มทักษะของบุคลากรภายในกลุ่ม 
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถท่ีเท่าเทียม
กัน เพื่อให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 

 

 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนมีกำรเปลียนแปลง 
บ่อย ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรดูแลรักษำระบบ 

 



16 
 

จุดที่ควรพัฒนำ  
 ประชำสัมพันธ์ขั้นตอนกำรใช้งำน E-mail ,  
Rmutp Passport และระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยให้มำกกว่ำเดิมและสม่ ำเสมอ 

 

 เพ่ิมช่องทางการติดต่อและการแจ้งปัญหาให้ 
มากขึ้น 

 

 

องค์ประกอบที่ 3  ภำระกิจหลักงำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
 มีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรสั่งซื้อทรัพยำกร 
สำรสนเทศให้กับทุกคณะอย่ำงชัดเจน  มีช่องทำง
ต่ำงๆ ในกำรเสนอซื้อทรัพยำกรเข้ำห้องสมุดที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

 

 มีระบบการบ ารุงรักษาเครื่องมือ โปรแกรม  
ส าหรับการบริการอย่างต่อเนื่อง 

 

 มีการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรเพ่ือการบริการ  
สามารถสืบค้นได้งา่ย 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  ภำระกิจหลักกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
 มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำนอย่ำงเป็น 
รูปธรรมสำมำรถลดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนได้ เช่น 
ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 

 

 มีการบริการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมของ 
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 บุคลากรมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ  
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องค์ประกอบที่ 5  ภำระกิจหลักกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรมีผลงานเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งน้อย

เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี 
ต่องานบริหารมีข้อค าถามไม่ครอบคลุมงานทุกด้าน 

 

 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานทดแทนกัน 
เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 

 

 

องค์ประกอบที่ 6  กำรก ำกับติดตำม 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
 กระบวนกำรพัฒนำแผนยังไม่ครบถ้วน 
โดยเฉพำะกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแต่ละปี 
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6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก 
6.2 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก 
6.3 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
6.4 บันทึกภาคสนาม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ภาคผนวก 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนผู้ตรวจประเมินภำยใน 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ในวันที่ 22 - 23 สิงหำคม 2561 
 

วัน/เวลำ รำยละเอียด สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบของ
สวส. 

ผู้ตรวจประเมิน 
ที่รับผิดชอบ 

วันที่ 22 สิงหำคม 2561   
9.00 – 10.00 น. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจ

เยี่ยมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร 
ห้องประชุม 

สวส. 
ผอ.สวส. คณะผู้ตรวจ 

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณผ์ู้บริหารส านัก นักศึกษา ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม ผศ.แก้วตา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร    
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและ

เอกสารเพิ่มเตมิที่หน่วยงานจัดให้ (ถ้ามี) 
ห้องประชุม 

สวส. 
หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน 

คณะผู้ตรวจ 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการผูต้รวจฯ ประชุม สรุปผล ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม 
 

ผศ.แก้วตา 

วันที่ 23 สิงหำคม 2561    

9.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์ที่ปรึกษาส านัก  ผูร้ับบรกิาร บุคลากร    ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน 

ผศ.แก้วตา 

10.30 –12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเตมิที่หน่วยงานจัดให้   

ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน 

คณะผู้ตรวจ 

12.00 –13.00 น พักรับประทานอาหาร    

13.00 –15.00 น คณะผู้ประเมินประชุมวิเคราะหผ์ลการตรวจเยี่ยม ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน 

คณะผู้ตรวจ 

15.00 –16.00 น คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยีย่มเตรียมรายงาน
ผล 

ด้วยวาจา 

ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน 

คณะผู้ตรวจ 

16.00 -17.30 น ประชุมเพื่อช้ีแจงผลการตรวจเยีย่มโดยวาจาแก่ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

และผูเ้กี่ยวข้องของหน่วยงาน 

ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้างาน 

คณะผู้ตรวจ 

 
* หมายเหตุ  หากมีปัญหา/ข้อซักถามติดต่อ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธาน หรือ 
  นายเกรียงไกร เหลืองอ าพล เลขานุการ โทรศัพท์ 02 281 0644 
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คณะผู้ตรวจประเมินขอควำมอนุเครำะห์ ดังนี้ 
1. ห้องท างานของคณะผู้ตรวจประเมิน 1 ห้อง  พร้อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จ านวน 4 ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติมแต่ละองค์ประกอบ  ก าหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานดูแลข้อมูลให้

พร้อมในพ้ืนที่หน่วยงาน  และจัดเอกสารอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไว้ในห้องท างาน
ของคณะผู้ตรวจฯ 

3. ผู้ประสานงานและน าทางระหว่างการตรวจเยี่ยม  2 ท่าน 
4. นัดหมายผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า  ผู้บริหารส านัก  

ตัวแทนบุคลากรของส านัก  ผู้แทนกรรมการประจ าส านัก  ผู้แทนนักศึกษา  ผู้ใช้บริการ  เพ่ือเข้ารั บการ
สัมภาษณ์ตามก าหนดการข้างต้น 

5. นัดหมายผู้แทน ผู้มีส่วนได้เสียการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า ผู้บริหารส านัก ตัวแทน
บุคลากรของส านัก ผู้แทนกรรมการประจ าส านัก ผู้แทนนักศึกษา ผู้ใช้บริการ เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์
ตามก าหนดการข้างต้น 
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รำยชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 
1.  นำยนฤศร  มังกรศิลำ   อำจำรย์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์  สำขำวิชำอุตสำหกรรมบริกำรอำหำร 

2.  นำยปุณยธิษณ์  โยธินบุญพิทักษ์  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  กองนโยบำยและแผน  งำนวิจัยสถำบันและ

สำรสนเทศ 

 
 
รำยชื่อนักศึกษำผู้ให้สัมภำษณ์ 
1. นำยธนะศักดิ์   พิมสอน   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

2. นำยสุรสิทธิ์   รัตนพุทธพิบูล  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำขำวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

 
หมำยเหตุ : .................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ให้สัมภำษณ์ ข้อมูลที่ให้สัมภำษณ์ ข้อเสนอแนะ 
นักศึกษำ 2 คน ห้องสมุด 

- จ านวนหนังสือทางวิชาการค้นหาเจอ
เนื้อหาที่ต้องการ 80% 

- วารสารเพียงพอ  เช่น  ข่าวกีฬา 
- เล่มวิทยานิพนธ์  มีถึงปี 2557 
- สภาพแวดล้อมดี 
 

- ควรเพิ่มเล่มวิทยานิพนธ์ให้ปัจจุปัน 
- ห้องสมุดควรอยุ่ชั้น 1  จะเข้าถึงได้

ง่าย 
 

 
 
 
 
 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
- มีจ านวนเพียงพอ 

 

- ควรเพิ่ม Software  ด้าน 
Graphic , Flowchart 

- เพ่ิม/พัฒนา  สื่อการเรียนการสอน  
เช่น E-book  งานอาชีพตามสาขา 

 
 
 
 

 

ระบบ Internet 
- ใช้งานได้ดี 

- ควรเพิ่ม  wifi ที่ชั้น 2 ตึกกิจการ 
วิทยาเขตพระนครเหนือ 

- App Study Life  ควร update 
ข้อมูล เช่น ชั่วโมงกิจกรรม 
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หมำยเหตุ : .................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ห้องสมุด 
- มีบริเวณกว้างขวาง  
- มีห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม (Discussion 

Rooms) ท าให้สะดวกในการปรึกษางาน, 
ประชุม หรือพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันได้มากข้ึนและไม่รบกวนผู้มาใช้บริการ
ห้องสมุดท่านอ่ืน 

- ชั้นวางหนังสือมีพ้ืนจ ากัด ท าให้
ไม่สะดวกในการหยิบหนังสือ 

 

  

 ระบบสารสนเทศ 
- ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว 
- ระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถช่วย

อ านวยความสะดวกในการท างานได้ดีขี้น 
- ระบบลาออนไลน์ มีความสะดวกในการ

ลา และการตรวจสอบส าหรับหัวหน้างาน 
ช่วยลดการใช้กระดาษ 

- ระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม 
(Discussion Rooms) ออนไลน์ ท าให้
สะดวกในการจองห้อง สามารถเช็คได้ว่า
ช่วงเวลาไหนที่ห้องว่าง หรือ มีคนเข้าใช้
งานอยู่ 

 
 

 
 
 
 

ระบบเครือข่ำย 
- เวลำใน download ข้อมูลมีควำม

รวดเร็ว 
- Google Drive สำมำรถใช้งำนได้ไม่มี

จ ำกัด 

 

- อยำกให้มีไซต์ส ำรองหำกตัวหลัก
เสีย สำมำรถใช้งำนไซต์ส ำรอง
แทนได้ 

- อยำกให้มีกำร Backup ข้อมูล
ของหน่วยงำนต่ำงๆ  

ข้อมูลรำยละเอียดกำรให้สัมภำษณ์และข้อเสนอแนะของบุคลำกร 
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รำยงำนตรวจประเมินภำคสนำม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ระหว่ำงวันที่ 22 – 23 สิงหำคม 2561 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 

ชื่อ-นำมสกุล กรรมกำร ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 
1. ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานคณะกรรมการ องค์ประกอบที่ 1-6 (21 ตัวบ่งชี้) 
2. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง กรรมการ องค์ประกอบที่ 1-6 (21 ตัวบ่งชี้) 
3. นายนิลมิต   นิลาศ กรรมการ องค์ประกอบที่ 1-6 (21 ตัวบ่งชี้) 
4. นายเกรียงไกร เหลืองอ าพล กรรมการและเลขานุการ องค์ประกอบที่ 1-6 (21 ตัวบ่งชี้) 
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องค์ประกอบท่ี 1 ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรที่สนุนกำรเรียน 
กำรสอน กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำนเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย และได้ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา
อย่างชัดเจน 

  2. มีการก าหนดแผนงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  โดยมีการจัดท าตารางงานที่ใช้ในการก าหนดการตรวจสอบและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย

และระบบบริการ พร้อมทั้งมีการแบคอัพข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
  3. มีการด าเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่ก าหนด 
  โดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วย

เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิสก์เพ่ือทดสอบคุณภาพของระบบเครือข่าย 
  4. มีการส ารวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา 

  โดยการด าเนินการส ารวจ และสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ทราบถึง ความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

  5. น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลส ารวจ 
  โดยการน าผลส ารวจที่ได้มาด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการในการใช้งาน 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ำย  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ให้รองรับการ
บริการ และปริมาณการเพิ่มขึ้นของข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย และห้องปฏิบัติการระบบ

เครือข่าย 
โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย และ ได้ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี
การศึกษาอย่างชัดเจน 

  2. มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบติดตามคุณภาพการให้บริการระบบ
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ 

  โดยการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับระบบให้บริการเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์เพื่อตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการให้บริการของระบบอย่างสม่ าเสมอ 

  3. มีการด าเนินงานตามแผนโดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์คลัส
เตอร์ และคุณภาพของการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ตามแผนที่ก าหนด 

  โดยมีการขยายขนาดเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการที่มีเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การบริการด าเนินไปได้อย่างราบรีืืน 

  4. มีการด าเนินงานตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และคุณภาพ
ของการให้บริการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ตามแผนที่ก าหนด 

  มีการด าเนินการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพและความพร้อมให้บริการ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ โดยการ ตรวจสอบการท างานของระบบบริการ ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องแม่ข่าย และระบบการจัดเก็บข้อมูล 

  5. มีการน าผลการตรวจสอบ ตรวจวัดมาด าเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์คลัส 

  โดยมีการน าผลการตรวจวัดมาวิเคราะห์ในการให้บริการว่าต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ให้บริการไปในทิศทางใดบ้างเพ่ือให้ระบบบริการเครื่องแม่ข่ายสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่ติดขัด 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำร
สื่อสำร 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคือการรักษา
ความลับของข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ 
รวมถึงการเก็บประวัติการใช้งานระบบเครือข่ายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีแผนการและนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย และ ได้ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี
การศึกษาอย่างชัดเจน 

  2. มีการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนที่ก าหนด 
  โดยมีการด าเนินการจัดท าโครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
  3. มีการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานระบบเครือข่าย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 

ครอบคลุมทุกระบบสารสนเทศท่ีทางมหาวิทยาลัยให้บริการ 
  โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานระบบเครื่อข่ายกลางเพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้งาน

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเก็บประวัติการใช้งาน ได้ 90 วัน 
  4. มีนโยบายที่ก าหนดให้มีระบบในการควบคุมการเข้า – ออก ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่ายที่มี 

มาตรฐานไม่น้อยกว่า 3 ระดับชั้น ของบุคลากร และสามารถนับจ านวนคนเข้าออกได้ 
  โดยการด าเนินการติดตั้งระบบแสกนลายนิ้วมือเพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึง

ห้องศูนย์ข้อมูล เครือข่ายสารสนเทศ 3 ระดับชั้นเพ่ือจ ากัดการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล 
  5. มีระบบการแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์และเข้าด าเนินการแก้ไขภายใน 5 นาที 

  โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ที่สามารถรายงานผลได้ทันที  และมีการติดตาม
การท างานของระบบอย่างสม่ าเสมอ 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานครอบคลุม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้   การให้ค าแนะน าปรึกษาในการพัฒนาระบบ
และพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  เช่น  การสร้าง/ปรับปรุงเว็ปไซต์  การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 
(RMUTP  Passport)  การใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย  และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบสารสนเทศใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน  ตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  การ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 81-85 ร้อยละ  86-90  ร้อยละ  91-95  ร้อยละ 96-100  >ร้อยละ 100 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตอนต้นปีจ านวน  8  
ระบบ 

  2. จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงเสร็จตามก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาระบบและพัฒนาเว็ปจ านวน  24   ระบบ และปรับปรุง
ระบบเดิมให้ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้แล้วเสร็จตามก าหนดจ านวน 9 
ระบบ รวมทั้งสิ้น 32 ระบบ  คิดเป็นร้อยละ  412.5 

 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

91-95  412.5 5 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

91-95  412.5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  การดแูลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ประกอบด้วยการป้องกัน การกู้คืนจากความเสียหายที่อาจะเกิดข้ึนต่อระบบ และการมีระบบส ารองเพ่ือใช้งาน
ทดแทนเมื่อระบบเสียหายจนไม่สามาถให้บริการได้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีแผนและนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตามแผนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557-
2561 และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือในการใช้งานระบบป้องกันการถูกโจมตี
ภายในระดับแอพพลิเคชั่น WebMon RMUTP 

  3.  มีคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  4. มีระบบป้องกันภายในระดับแอพพลิเคชันจากการถูกโจมตี ครอบคลุมทุกระบบ 

สารสนเทศ 
  โดยพัฒนาระบบ WebMon RMUTP เพ่ือใช้ในการป้องกันการถูกโจมดีในระดับแอพพลิเคชั่น 
  5. มีการส ารองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 

  โดยมีการส ารองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
  6. มีระบบสารสนเทศส ารองเพ่ือใช้งานทดแทนเมื่อระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถ 

ให้บริการได ้
  โดยมีการจัดตั้งไซต์ส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

กการบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำและให้ค ำปรึกษำด้ำนระบบสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  การแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศประกอบด้วย การใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (RMUTP Passport) การใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ
สารสนเทศที่ทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีระบบบันทึกการแก้ไขปัญหา การบริการ และการให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 

มีการบันทึกและเก็บข้อมูล  การบริการ และการให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศทุกครั้งที่
ได้รับแจ้งและทุก ครั้งที่แก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว ลงบน “ระบบจดบันทึกงานบริการผ่าน call 
center”  ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบขึ้นมา 

  2. กลุ่มงานมีการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยภายในหนึ่งวันท าการ 
  มีการบันทึกวันและเวลาที่แก้ไขปัญหาเสร็จและระบบจะท าการค านวณระยะเวลาเฉลี่ยในการ

แก้ไขปัญหาโดย ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแก้ไขปัญหาได้ระยะเวลาไม่
เกิน 1 วันท าการ 

  3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3  (จากระดับ 1-5 ) โดยระบบ 
คอลเซ็นเตอร์ 

  ทุกครั้งเมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จจะมีการแจ้งกลับให้ผู้แจ้งปัญหาทราบ   จะใช้วิธีแจ้งโดยการโทร   
ส่ง E-mail  หรือแจ้งผ่าน line application และจะสอบถามระดับความพึงพอใจในการ
แก้ปัญหาจากผู้แจ้ง  ซึ่งส่วนใหญ่ จะได้รับ ระดับความพึงพอใจ ระดับ 4 -5 

  4. มีรายงานการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพ่ือ 
น าไปใช้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

  มีการรายงานการวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาและการให้ค าปรึกษาทุกปัญหาที่ได้รับแจ้งมา  
เพ่ือน าไปใช้ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  5. รายงานให้ผู้บริหารทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
  รายงานปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมาพร้อมทั้งวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และน าข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหารเพื่อ น ามาปรับปรุงในการแก้ไขปัญหาครั้งต่อไปเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  6.  น าผลจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาการให้บริการ

ต่อไป 
  น าข้อเสนอแนะของผู้บริหารที่ได้รับมาปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการให้บริการในครั้ง

ต่อไป 
 
ประเมินตนเอง  

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 60-31 พ.ค.61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 60-31 พ.ค.61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกตุ 
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องค์ประกอบที่ 3 ภำระกิจหลักงำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณภาพและ
ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4-5 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

6 ประเด็น 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีระบบและกลไก 

ห้องสมุด มทร.พระนคร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและ
ชัดเจน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิทยบริการ เพ่ือด าเนินงานการบริการทรัพยากร
สารสนเทศและฐานข้อมูล รวมถึงการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับ
นโยบายการด าเนินงานของส านักฯ 

  2. มีการระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
  ห้องสมุดได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล 

สรุปผล การส ารวจ น ามาวางแผนการจัดซื้อ เพ่ือให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความ
ต้องการ 

  3. มีการประเมินกระบวนการ 
  โดยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดในด้านต่าง ๆ แล้วน าผลสรุปที่ได้มา

ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการห้องสมุด 
  4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  ห้องสมุดได้น าผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาสรุป โดยน าเข้าที่ประชุม
ตัวแทนกลุ่มวิทยบริการเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

  5. มีผลจาการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  ห้องสมุดได้จัดท ารายงานผลการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการห้องสมุด เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ที่

ดีตรงกับความต้องการ เพ่ือแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะ 
  6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน  

สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  ห้องสมุดมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยปีการศึกษา 2560 ห้องสมุดได้จัดท า

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง บริการส่งหนังสือถึงคณะ Book Delivery Service. 
 
ประเมินตนเอง  

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เข้ำใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB มาอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ ดูประวัติการยืม-
คืน รวมทั้งสามารถยืมต่อผ่านระบบ OPAC ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จ านวนการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
เพ่ิมข้ึน ย่อมแสดงถึงการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
450,001-460,000  

ครั้ง 
460,001-470,000   

ครั้ง 
470,001-480,000  

ครั้ง 
480,001-490,000  

ครั้ง 
มากกว่า 490,000 

ครั้ง 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : จ านวนครั้ง 
 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ครั้ง) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   470,001- 

480,000  คร้ัง 
มากกว่า 

490,000 ครั้ง 
5 

 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ครั้ง) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   470,001- 

480,000  ครั้ง 
มากกว่า 

490,000 ครั้ง 
5 

 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงงำนวิจัย 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย หมายถึง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ้างอิงงานวิจัยที่ สกอ.
บอกรับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ านวนทั้งสิ้น 13 ฐาน เช่น ABI//INFORM Complete, 
ProQuest Dissertation & Theses Global, IEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นต้น เมื่อมีสถิติการเข้าใช้งาน
เพ่ิมมากข้ึน ย่อมหมายถึงนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีการค้นคว้าทางวิชาการจาก
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
148,001-149,000 

ครั้ง 
149,001-150,000  

ครั้ง 
150,001-151,000  

ครั้ง 
151,001-152,000  

ครั้ง 
มากกว่า 152,000 

ครั้ง 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : จ านวนครั้ง 
 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ครั้ง) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   150,001-

151,000  ครั้ง 
มากกว่า 

152,000 คร้ัง 
5 

 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ครั้ง) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   150,001-

151,000  ครั้ง 
มากกว่า 

152,000 ครั้ง 
5 

 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เข้ำใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญำ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :  ระบบคลังปัญญา หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งเป็นคลัง
จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็น
เครื่องอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ิมเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
ระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
16,001-17,000 

ครั้ง 
17,001-18,000 

ครั้ง 
18,001-19,000 

ครั้ง 
19,001-20,000 

ครั้ง 
มากกว่า 20,000 

ครั้ง 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : จ านวนครั้ง 
 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ครั้ง) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   18,001-19,000 

ครั้ง 
มากกว่า 

20,000 ครั้ง 
5 

 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ครั้ง) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   18,001-19,000 

ครั้ง 
มากกว่า 

20,000 ครั้ง 
5 

 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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องค์ประกอบที่ 4 ภำระกิจหลักกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ระบบการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด เช่น บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียน การสอนอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายกิจกรรม โดยมีการก าหนดขั้นตอน 
การท างาน การควบคุม รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนางาน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
รวดเร็ว เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล 

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดท าระบบกลไกด้านการเรียนการสอน
ทางไกลขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และวางแผนการด าเนินงานระบบการเรียน
การสอนทางไกล มีการประเมินกระบวนการ เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

  2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล 
  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล มีการก าหนด

แผนการด าเนินการประจ าปีการศึกษา 2560 มีการรับสมัครคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมโครงการ และ
พัฒนารวมถึงปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ โดยผลการด าเนินงาน
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ 
จ านวน 58 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ได้ดังนี้ 
1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 28 รายวิชา 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนทั้งสิ้น 5 รายวิชา 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 1 รายวิชา 
4. คณะศิลปศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 24 รายวิชา 
สื่อการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในลักษณะของ Video on Demand มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จ
สมบูรณ์ จ านวน 34 ตอน ดังนี้ 
1. วิชา สนุกกับภาษา 9 ตอน 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
2. วิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืองานโรงแรม 17 ตอน 

  3. มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการเรียนการ
สอนทางไกล 

  โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการส ารวจความต้องการ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการประเมิน
กระบวนการการเรียนการสอนทางไกล และผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือน า
ผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผลการด าเนินงานประจ าปี
การศึกษา 2559  มีดังนี 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์  
จ านวน 10 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ได้ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 5 วิชา 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 24 วิชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 วิชา 
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1 วิชา ไมมี่ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 28 วิชา 
สื่อการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในลักษณะของ Video on Demand มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จ
สมบูรณ์ จ านวน 2 วิชา 
สนุกกับภาษา 3 จ านวน 9 ตอน 
หลักสูตรอบรม การใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือการจัดการบรรณานุกรมและการท ารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education ส าหรับสายวิชาการ 
ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีค่าความเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับ 
มาก 
ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอน Video on Demand มีค่าความเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ 
มากที่สุด 

  4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 
  โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน

ทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม มีการรายงานผลการปรับปรุง/แก้ไขอย่างชัดเจน มีการก าหนดระบบกลไก
การมีส่วนร่วมของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่ม 

  5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน  
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล 
เร่ืองการถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 5 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการให้บริการทางด้านการผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์ที่
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตสื่อวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ งาน
กราฟิกคอมพิวเตอร์ งานถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีแผนด าเนินการด้านการผลิตสื่อกิจกรรมและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ท่ีสนับสนุน 

กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ได้มีจัดท าแผนด าเนินการด้านการผลิตสื่อกิจกรรมและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บริการได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และได้ด าเนินตาม
แผนการปฏิบัติงานตามกรอบท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 

  2. มีการปฏิบัติงานและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ตามภารกิจของ 
มหาวิทยาลัย 

  ได้มีปฏิบัติงำนและให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย โดยมีผลด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 มีดังนี้ 
 งำนบันทึกภำพนิ่ง 102 งำน 
 งำนบันทึกวิดีโอ 92 งำน 
 งำนควบคุมระบบเสียง 24 งำน 
 งำนถ่ำยทอดสดผ่ำนระบบเครือข่ำย 14 งำน 

  3. มีการผลิตสื่อกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  มีการผลิตสื่อกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีผลด าเนินงานประจ าปี

การศึกษา 2560 มีดังนี้ 
 งำนผลิตสื่อกิจกรรมต่ำงๆ 96 งำน 
 งำนแต่งไฟล์ภำพนิ่ง 102 งำน 
 งำนผลิตสื่อวิดีทัศน์ 7 งำน 

  4. มีผู้เข้าชมสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง RMUTP Channel และรับชมการ 
ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook live) 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  มีรายงานการเข้าชม สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
  5. มีการประเมินความพึงพอใจและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการผลิตสื่อและบริการ 

โสตทัศนูปกรณ์ท่ีสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  มีน าผลส ารวจมาด าเนินการพัฒนาการผลิตสื่อและการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้ตรง

ตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนา 
 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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องค์ประกอบที่ 5 ภำระกิจหลักกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

2-3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

4-5 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

6 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

7 ประเด็น 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. แผนการพฒันาบุคลากร 

มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  แผนพัฒนาความรู้ความสามารถสมรรถนะและความก้าวหน้าใน
อาชีพ  และแผนพัฒนาบุคลการเพ่ือไปศึกษาต่อ เพ่ือเป็นแนวทาง  หรือก าหนดไว้เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรของส านัก ให้เป็นไปตามแผนที่ต้องการ เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพ  มีความ
รักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ก าหนด  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ 

  2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  โดยมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน 

และทุนศึกษาต่อ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากร ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  3. มีการรายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
  โดยมีการจัดท ารายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน โดยบุคลากรที่ไปเข้าร่วมฝึกอบรม /

ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นผู้จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงผลจากการไป
ฝึกอบรมและประโยชน์ที่ได้รับเพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

  4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
  โดยมีการจัดสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เช่น สวัสดิการ

การคลอดบุตร,สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย, สวัสดิการจัดดอกไม้เคารพศพ, สวัสดิการลาอุปสมบท 
สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษาของบุตร, สวัสดิการตรวจสุขภาพของบุคลากรประจ าปี 

  5. การการแจ้งจรรยาบรรณแก่บุคลากร และรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
บุคลากร 

  โดยมีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของจรรยาบรรณท่ีก าหนดและได้มีการรายงานการประพฤติปฏิบัติตนว่ามี
การประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่ 

  6. การประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  โดยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด

เกี่ยวกับการให้บุคลากรไปฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ และการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

  7. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
  โดยมีการน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดเพ่ือท าให้บุคลากรมีการ
พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอต่อไป 

 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 7 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 10 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 7 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละของเอกสำรที่จัดส่งได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :  เอกสารราชการที่ได้รับจะด าเนินการผ่านสารบรรณ (การรับ-ส่งเอกสาร) แล้วด าเนินการตาม
ค าสั่งที่มอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้อง / เจ้าของเรื่อง / หน่วยงาน โดยค านึงถึงสาระส าคัญของเอกสารและระยะเวลา
ด าเนินการอาทิเช่น ด่วนที่สุดใช้เวลา ๑๕ นาที ด่วน ๒๐ นาที ทั่วไป ๓๐ นาที ทั้งนี้เอกสารราชการจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลามาก ากับให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

 รำยกำร 
ตัวตั้ง  จ านวนเอกสารที่จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปี 2560 
ตัวหาร  จ านวนเอกสารทั้งหมด ปี 2560 
ผล  ร้อยละ 100 ที่สามารถจัดส่งเอกสารตามก าหนดเวลาครบถ้วน 
เป้าหมาย
  

ร้อยละ 99 ของจ านวนเอกสารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
76-80% 81-85% 86-90% 91-95% 96-100% 

 
เกณฑ์มำตรฐำน :  เปอร์เซ็น 
 
ประเมินตนเอง  

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

90 98.26 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

90 98.26 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระยะเวลำในกำรส ำรวจครุภัณฑ์ประจ ำปีภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  เป็นการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เพ่ือให้วัสดุและครุภัณฑ์
มีความถูกต้องตรงตามทะเบียนคุม  สามารถตรวจสอบได้ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีวัดประสิทธิภาพของ
การส ารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ให้ทันตามก าหนดระยะเวลา  และเพ่ือรายงานให้เป็นไปตามระเบียบของ 
สตง. และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  

และรายงานภายใน
เวลาก าหนด 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน
เวลาก าหนด 5 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลาก าหนด 10 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลาก าหนด 15 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลาก าหนด 20 วัน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  ระยะเวลา 
 
ประเมินตนเอง  

ค่าเป้าหมาย 
(วัน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

10 20 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(วัน) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

10 20 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนบริหำร 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร  โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ เพื่อให้
งานบริหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

เกณฑ์กำรประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
76-80% 81-85% 86-90% 91-95% 96-100% 

 
เกณฑ์มำตรฐำน :  ร้อยละ 
 
ประเมินตนเอง  

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

85 86 3 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

85   
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรก ำกับติดตำม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ครบถ้วน 
2-3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4-5 ประเด็น 

ครบถ้วน 
6 ประเด็น 

ครบถ้วน 
7 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านัก และพัฒนา 

ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ 
มีการจัดท าแผนโดยวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับวิสัยและและพันธกิจของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 15 ปี ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน าไปแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  มีการน าแผนสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่หน่วยงานภายในส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยครอบคลุมภารกิจหลัก
ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ 
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามปฏิทินการด าเนินงานครบตามภารกิจ

หลักของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง 

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้แก่ระบบ Budget 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
Management System และระบบงงานการวางแผนและบริหารงบประมาณบริหาร เพ่ือ
รายงานผู้บริหาร 

  7.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส านักไปปรับปรุงแผน  
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 7 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 7 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
 

1. ควรมีการอนุมัติแผนกลุยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อกรรมการประจ าส านัก 

2. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับรายงานผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและ 

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
โดย ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม
งาน เป็นคณะกรรมการท างาน   

  2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของส านัก 
สอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  ส านักด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงตามภาระกิจหลักของส านักที่สะท้อน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านวิทยบริการ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และด้านการบริหารภายในของส านัก 
จ านวน 5 เรื่องมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ 
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  ส านักจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มใหม่ที่ก าหนดและวัดระดับความเสี่ยง พร้อม
กับด าเนินการตามแผนจ านวน 5 แผนดังนี้ (1) เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) (3) ความเสี่ยงเรื่องการบริหารความเสี่ยง
โครงการย้ายห้อง Data Center (4) การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Databases) 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  ส านักด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามล าดับที่มีความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม

แผน ส่วนใหญ่จะสูงทั้งหมดจึงด าเนินการทั้งหมดในภารกิจหลักของส านัก 5 ด้าน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ 

ผู้บริหาร อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  ส านักมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ปย.2 

ใน 5 ประเด็นความเสี่ยงทุกกลุ่มมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารระดับ ผู้อ านวยการส านัก และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีละ 
1 ครั้ง 

 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 

1. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานในภาพรวมโดยคณะกรรมการบริหารส านัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล 

ยุทธ์ของส านักอย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ 
ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรและพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครอบคลุมทักภาระกิจหลักของส านัก 

  2. ก าหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของส านักอย่าง 
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้เป็นบุคลากรของส านักไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร
ทั้งหมด ได้รับการพัฒนาความรู้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามภาระกิจ
หลักของแต่ละกลุ่ม 

  3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การท างานมาก่อน และค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี พร้อมกับเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของแต่ละกลุ่มงานภาระกิจหลัก 

  4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง 
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

  มีการรวบรวมความรู้จากบุคคลภายในกลุ่ม และจากเอกสารงานวิจัย อ่ืน ๆ จัดท าเป็นแนว
ปฎิบัติที่ดี (1) เรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ (2) เรื่อง ระบบการจัดเก็บ (3) เรื่อง 
การพิจารณารับหนังสือบริจาค (4) เรื่อง การถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD  
รวมถึงจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเรื่องระบบศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยี
เฟลโอเวอร์คลัสเตอร์  และคู่มือการใช้งานระบบเว็ปมอนิเตอร์ (WebMon RMUTP) 

  5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  ส านักมีการน าความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานและใช้งานจริง เช่นระบบ
ชมรมนักศึกษา และการน าความรู้ เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์มา
ปฎิบัติงานด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

 
กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 5 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 

1. ควรมีกิจกรรม story telling  APR  ท า mind  map เพ่ือให้มีการบริหารความรู้ชัดเจนกว่าเดิมและควรมี
ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ด้าน IT 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 
1 ประเด็น 

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4-5 ประเด็น 

ครบถ้วน 
6 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ 

กิจและพัฒนาการของส านัก ตั้งแต่ระดับงานและกลุ่ม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ส านักมีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของส านัก 

  2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย 
คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของส านัก 

  ส านักมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับส านักโดย
ผู้อ านวยการส านักเป็นประธาน และมอบหมายนโยบายการด าเนินงานไปยังกลุ่มโดยมีหัวหน้า
กลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับกลุ่ม 

  3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มท่ีเป็นภารกิจหลักของส านักครบทุกกลุ่ม 
  4. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักมีการด าเนินการด าเนินงาน 

ด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่ส านักก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

  มีการประชุมก ากับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มด าเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาส
ให้ให้ทุกกลุ่มก าหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการประชุมควบคุมการ
ด าเนินงานเป็นไปตามคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

  5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี 
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

  มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการท างาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจาก
ปีที่ผ่านมา 

  6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ส านักมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของส านัก คือ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของส านัก 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 6 5 
 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
 

 
 
 
 
 


