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รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ เป็นรายงานประกอบการประเมินตนเองของ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ 

ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 (รอบ 2 ปี ) ซึ่งได้สรุปประเด็นแนวคิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัย มา

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับส านักฯ  โดยมิติมุมมองต่อการบริหารจัดการจึงเป็นลักษณะของการประมวล

แนวคิด แผนพัฒนามหาวิทยาลัย น าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรในระดับส านักฯ เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ประเด็นการสรุปผลการด าเนินงานจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร

จัดการและแผนการพัฒนาส านักฯ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. ด้านยุทธศาสตร์ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่  

1.1 การจัดท าแผนพัฒนาส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการก าหนดทิศทางส่วน

ราชการ โดยการประเมินความเหมาะสมและการน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการใน

แต่ละปีของมหาวิทยาลัย คะแนนผลการปฏิบัติงาน  

1.2 การบริหารงานที่บรรลุตามภารกิจของส่วนราชการสอดคล้องกับค ารับรองปฏิบัติราชการ

ที่ได้ท าความตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย  

1.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2. ด้านปฏิบัติการประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.1 การน านโยบายและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าตามภารกิจของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย เช่น การบริหารการเงินและงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

ส่วนราชการ 

2.3 การมีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกส่วนราชการที่ได้รับการประเมิน 

2.5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของด้านอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เช่น เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของงไวรัสโควิด 19 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์เพ่ิมข้ึน ดังนั้นเพ่ือให้มีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการจัดท าแผนการ

พัฒนาเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงาน ดังนี้  
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1) แผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) แผนการพัฒนาด้านอัตราก าลังคน    

3) แผนการพัฒนาด้านการลงทุน    

4) แผนการพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ   

3. ด้านพื้นฐานการน าองค์กรประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1 ภาวะความเป็นผู้น าของหัวหน้าส่วนราชการ การให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือ

อย่างทั่วถึง และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ในการบริการ

ส่วนราชการ  

3.2 การบริหารส่วนราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล จ านวน 10 คะแนน 

3.2.1 การบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง 

3.2.2 ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หลักความ

เปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคประชารัฐ หลักการกระจายอ านาจ 

หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลัก

คุณธรรมจริยธรรม  

3.2.4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร 

3.2.3 การรังสรรค์คุณค่า 
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1.1 การจัดท าแผนพัฒนาสว่นราชการที่สอดคลอ้งกับเป้าหมายและการ

ก าหนดทิศทางส่วนราชการ โดยการประเมินความเหมาะสมและการ

น าไปสู่การปฏิบัติงานจริงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการในแตล่ะปขีอง

มหาวิทยาลัยคะแนนผลการปฏิบัติงาน 

1.1.1 ส่วนท่ี 1: บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้วางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 

2565 โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนพัฒนาของสวส. ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 

นโยบายการบริหารจัดการและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ระยะที่ 1 (2561 – 2564) และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของภาครัฐต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Thailand) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 – 2559 (ตามรูป) ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาบริบท

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดแนวทางในการบริหารและจัดการของส านักฯ เพ่ือผลักดัน

ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและส านักฯ อย่างมีประสิทธิผล 

 

วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 - 2565

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560 - 2579) และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (2561 – 2564)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับล่าสุด)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Thailand)
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1.1.2 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนา ระยะที่ 1 (2561 – 2564) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งสู่การเป็น RMUTT Innovative University 

1) ปรัชญา (Philosophy) 

“นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม” 

2) ปณิธาน (Determination) 

“มุ่งมัน่จัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวตักรรมที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 

3) วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” 

 

 

4) พันธกิจ (Mission)  

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม 

สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

5) อัตลักษณ์ (Identity) ของบัณฑิต 

“นักปฏบิัติ นักคิด นกัสร้างสรรค์นวัตกรรม” 

 

 

6) ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

 RMUTT 

 R – Right    = ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 M – Mastery    = รู้ คิด ท า แบบมืออาชีพ 

 U – Universal Standard  = มีความเป็นสากล 

 T – Technology   = ต่อยอดเทคโนโลยี 

 T – Trust & Team   = เชื่อมั่นในทีม 

7) มุ่งสู่การเป็น RMUTT Innovative University 

“RMUTT Innovative University” มหาวิทยาลัยนวัตกรรมขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศ 

8) ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ก าหนดประเด็นยุทธสาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ฯ โดยก าหนดเป็น 4 ประเด็นยุทธสาตร์ (Strategic Issues) และ 4 เป้าประสงค์ (Object) ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  

1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 

2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้าน

ศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม 

4. Innovative Management: การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม  

เป้าประสงค์ (Object) 

O1: การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

O2: การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

O3: การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพ่ิมคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี 

O4: การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความยั่งยืน 
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1.1.3 บริบทของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1.3.1 โครงสร้างการบริหารจัดการของส านักฯ 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการของส านัก 
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1.1.3.2 บุคลากร 

ที ่ ประเภทบุคลากร  
จ านวน/

คน 

การศึกษา 
หมายเหตุ  

ป.เอก ป.โท ป.ตรี  
ต่ ากว่าป.

ตรี  

1 
ผู้บริหาร 
(ผอ. + รองผอ.)  4 2 2       

2 ข้าราชการ  2 1 1       

3 พนักงานมหาวิทยาลัย  38   10 29     

4 พนักงานราชการ 13   1 12     

5 ลูกจ้างชั่วคราว  29   - 18 11  

 รวม 87 3 14 59 11 รวมจ านวน 87 อัตรา 
 

จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 87 คน แบ่งตามประเภทบุคลากร 
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1.1.3.3 พื้นที่ให้บริการ 

ส านักฯ รับผิดชอบพื้นท่ีบริการเพ่ือให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกทั้งสิ้น 7 

อาคาร ได้แก่ 

1. อาคารส านักงานผู้อ านวยการ (ICT) มีพ้ืนที่ขนาด 807 ตารางเมตร  

2. อาคารฝึกอบรม มีพ้ืนที่ขนาด 807 ตารางเมตร  

3. อาคารวิทยบริการ มีพ้ืนที่ขนาด 8,000 ตารางเมตร  

4. ศูนย์บริการความรู้ CKC มีพ้ืนที่ขนาด 1,100 ตารางเมตร 

5. อาคาร iWork มีพ้ืนที่ขนาด 3,632 ตารางเมตร 

6. อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มีพ้ืนที่ขนาด 22,000 ตารางเมตร 

7. ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation and Knowledge Center) มีพ้ืนที่

ขนาด 2,500 ตารางเมตร 

ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้ 

- ห้องปฏิบัติงาน   จ านวน 33  ห้อง 

- ห้องเรียน     จ านวน  61  ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการ   จ านวน  51  ห้อง 

- ห้อง SMART Classrooms  จ านวน  5    ห้อง 

- ห้อง Discussion Room  จ านวน  37   ห้อง 
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1.1.3.4 สถิติการให้บริการ ปี 2552 - 2563 

1)  สถิติการเข้าใช้บริการอาคารวิทยบริการ 
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จ านวนผู้ใช้บริการ
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2) สถิติการเข้าใช้บริการอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น 

 

1.1.4 วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) 

1.1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ Innovative University ด้วย Smart Digital 

Transformation” 

 

893,250 

932,520 
950,520 943,050 

974,540 

 850,000

 900,000

 950,000

 1,000,000

2558 2559 2560 2561 2562

จ านวนผู้ใช้บริการอาคารเรียนรวม 13ชั้น
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วิสัยทัศน์ สวส. ตามแผนปี 2562 - 2565 

1.1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ 

ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐาน

ที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากล  

2. พัฒนางานระบบการให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่

เหมาะสมต่อผู้รับ บริการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการและทั้งด้านการเรียนรู้ 

บริหารจัดการและการประสานงาน  

3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนาทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการใน

ภาครัฐ  

4. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรมอันดี

และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้ส านักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มี

ความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม 

1.1.4.3 ภารกิจหลักของส านักฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- เป็นหน่วยงานหลักท่ีช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่ Smart University ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

- การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ปัจจุบันส านักได้ริเริ่มที่จะจัดท ามาตรฐาน ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ

ความนิยมในระดับสากล 

- ด าเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ  
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- พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการ  

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนินงานเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพ่ือให้

ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว  

- พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า 

การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

และบุคคลทั่วไป  

- ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล  

- บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียน

การสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  

- ก าหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สนับสนุน

การเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  

- ให้บริการข้อมูลพื้นฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และ

บุคคลภายนอก  

- ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบ

สารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม 

1.1.5 กลยุทธ์และแผนการพัฒนาด้วย [ 4Smart + 4P + SMILE ] 

1.1.5.1 กลยุทธ์และแผนพัฒนาด้วย [ 4Smart + 4P + SMILE ]  

 

ARIT PLAN = 4Smart + 4P + SMILE 
 

4Smart  ขับเคล่ือนเข้าสู่ Innovative University  
ด้วย Smart Digital Transformation 

4P (Perspective)  มุมมองในการพัฒนา 4 ด้าน 
SMILE  สร้างคุณค่า (Value Creation) 
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การก าหนดกลยุทธ์และแผนในการพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT PLAN) 

ด้วยนโยบาย [ 4Smart + 4P + SMILE ] เพ่ือให้ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนและนโยบายต่อไปนี้ 

- ขับเคลื่อนเข้าสู่ Innovative University ด้วยยุทธศาสตร์ 4Smart 

- ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (4P) 

- ด้วยค่านิยมหลัก SMILE 

ส านักฯ จะเป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ Innovative University โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพ้ืนฐาน และต่อยอดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะหรือเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการพลิกผัน 

(Disruptive Technology) ต่าง ๆ เช่น AI, Big Data Analytics, IoT, Blockchain เป็นต้น ซึ่ งจะท าให้

มหาวิทยาลัยเป็น RMUTT Innovative University ได้อย่างรวดเร็ว  

Smart = Digital + AI + Big Data Analytics + Blockchain + IoT 
 

 

Smart Digital Transformation 

และเ พ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดความต่อเนื่องสู่การเป็น RMUTT Innovative University ที่มี

ประสิทธิภาพ จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ให้ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ 4D (4Digital ปี 2558 - 2561) เดิม

ของส านักฯ ดังรูปภาพด้านล่าง 
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เปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนสู่ Innovative University ด้วยยุทธศาสตร์ 4 Smart ดังรูปภาพต่อไปนี้ ซึ่ง

แนวทางการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 4Smart จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
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1.1.5.2 แนวทางการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 4Smart 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Smart Infrastructure: เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดิจิทัลอัจฉริยะ 

ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเดิมของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ต่าง ๆ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความพร้อมและฉลาดในการ

รองรับการเป็น RMUTT Innovative University เช่น การน าเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการควบคุมและ

บริหารจัดการห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ การยกระดับ Data Center ให้เป็นมาตรฐานสากล  ISO27001 การ

พัฒนาให้เกิด Smart Space ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ด้วย WiFi และเกิดรูปแบบการเป็น Mobility ของนักศึกษา

และบุคลากร การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ Network Monitoring และระบบความมั่นคงปลอดภัยของ

ข้อมูล (Data Security) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Smart Learning and Research: ยกระดับการเรียนรู้และงานวิจัย 

Personalized Learning 

ด าเนินการยกระดับการเรียนรู้และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล 

(Personalized Learning) ด้วยเทคโนโลยีของ AI และ Big Data  เช่น การยกระดับระบบห้องเรียนออนไลน์ 

เป็น RMUTT MOOCs และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Smart Contents เพ่ือรองรับการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมทั้ง
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การ Up-Skill Re-Skill ด้วยตนเองของนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลภายนอก และพัฒนาสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ ให้เป็นรู้แบบที่น่าสนใจ (Smart Content) เหมาะกับการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Smart Management: สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจด้วยข้อมูล

อัจฉริยะ 

มีระบบสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจด้วยข้อมูลอัจฉริยะ (Big Data Analytic) โดยท าการบูร

ณาการข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน และจัดเก็บโดยใช้เทคโนโลยีของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ

เทคโนโลยี Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความส าคัญ ทั้งต้องท าการ

ยกระดับระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้เป็นระบบดิจิทัลที่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ 

Digital Transformation และท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร พร้อมพัฒนาระบบ Smart Dashboard ส าหรับผู้บริหารเพ่ือให้สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลในการ

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 Smart Services: เพิ่มคุณค่าการบริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

เพ่ิมคุณค่าการบริการด้วยการพัฒนา Digital Service Platform เพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการเป็น

ดิจิทัล (Digital Transformation) ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร พัฒนา Mobile Application Services 

Portal เพ่ือรวบรวมบริการทั้งหมดให้บริการได้ผ่าน Smart Phone เช่น การลงทะเบียน การเช็คชื่อเข้าเรียน 

การร่วมกิจกรรม การทบทวนบทเรียน สร้างระบบ eco-System ในรูปแบบสังคมไร้เงินสด (Cashless 

Society) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองการและสร้างการรับรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา

และบุคลากรในการรับบริการต่างๆ แบบ Smart Services 
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1.1.5.3 การสร้างคุณค่า (Value Creation) ด้วย SMILE 

ภารกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

การบริการของส านักฯมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรงซึ่งมีผลต่อความพึงพอใจและการพัฒนาในด้าน

ต่าง ๆ ด้วย จึงควรมีการก าหนดค่านิยมหลักในการท างาน (Core Value) เพ่ือความเข้าใจในบทบาท และ

ภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร ที่มีความสอดคล้องกัน 

SMILE 

   S (Service)  : จิตใจบริการ 
   M (Modern)  : ทันสมัย มองไปข้างหน้า 
   I (Innovation) : สร้างนวัตกรรม 
   L (Learning) : เรียนรู้อยู่เสมอ 
   E (Ethics) : คิดดี ท าดี พูดดี มีจริยธรรม 
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1.2 การบริหารงานที่บรรลตุามภารกิจของส่วนราชการสอดคลอ้งกับค า

รับรองปฏิบัติราชการทีไ่ด้ท าความตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย 

แผนงานโครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) มีการบริหารงานที่บรรลุตามภารกิจของส่วนราชการ

และความสอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติงานที่ได้ท าความตกลงไว้กับมหาวิทยาลัย  รวมถึงสอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้น าเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าส่วน

ราชการและสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดล าดับความส าคัญของงานได้อย่างถูกต้อง และมีผลการด าเนินงาน

ตามแผนการบริหารจัดการตามท่ีได้น าเสนอไว้ 

 
 

 

แผนงานโครงการที่ส าคัญระยะ 4 ปี 2562 – 2565 ตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ภารกิจ

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีได้เสนอไว้ สรุปได้ดังนี้ 
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1.2.1 ผลการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญในช่วงปี 2563-2564 

1.2.1.1 การรับการประเมินมาตรฐานระดับนานาชาติและจัดท าเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ 

การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและน ามาวิเคราะห์ วางแผน จนได้รับการประเมิน QS Star Rating 

ระดับ 4 ดาว ภายใน 1 ปี และยังมีการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาไปสู่ QS Star Rating ระดับ 5 

ดาว 
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นอกจากนี้ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงเว็บไซต์กลางของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ โดยมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางส าหรับสื่อสารให้กับคนทั่วโลก  

 

1.2.1.2 ประกวดรางวัลการสนับสนุนนักศึกษาช่วง COVID และชนะการประกวดอันดับ 1 

(Winner of the ASIC International Student Support Awards 2020 และ

ได้รับรางวัล The Most Innovative Student Centered Library in ASIA  

นอกจากนั้นยังเขียนรวบรวม ผลจากการจัดการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบริการนักศึกษาช่วง

วิ ก ฤติ โ ค วิ ด  ส่ ง ป ร ะกวด ใน เ วที  Accreditation Service for International Schools, Colleges & 

Universities (ASIC) จนได้รับรางวัล “Winner” ในหัวข้อ “ International Student Support Awards 

2020” และเขียนรวบรวมผลด าเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลจุดเด่นของมหาวิทยลัยในงานด้านบริการ

วิชาการ และการจัดการอย่างเท่าเทียมของมหาวิทยาลัย จนได้รับรางวัล 

- Winner ในหัวข้อ Enterprise Award ในเวทีระดับนานาชาติ 

- Winner ในหัวข้อ Inclusivity Awards ในเวทีระดับนานาชาติ 
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ยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติด้วยมาตรฐาน ASIC (ผ่านมาตรฐานระดับ 

Premier 6 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุด) และได้รับรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่  

- รางวัล Outstanding Achievement Award in Student Satisfaction and 
Support มาตรฐานด้านการสนับสนุนนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักศึกษาทางด้านต่าง ๆ ทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาพิการ สวัสดิการ
รองรับส่งเสริมนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพที่ดี 

- รางวัล Achievement of Excellence Award in Most Innovative Student 
Centered Library in Asia โดยได้รับจากการจัดการห้องสมุด ให้เหมาะสมกับนักศึกษา
รุ่นใหม่ และพัฒนาสถานที่และกิจกรรมเพ่ือรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และ 

- รางวัล Eco-Universities Green Flag Award for Excellence in Environmental 
Awareness and Learning Environment ทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางมหาวิทยาลัย 
เช่นการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย การบริการรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าวิ่งรอบ
มหาวิทยาลัย และ ห้องควบคุมการเปิดปิดแอร์ในห้องเรียน 
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1.2.1.3 การยกระดับกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัล (ICT Digital Literacy) ด้วย

มาตรฐานสากล IC3 

การยกระดับกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ทางส านักฯ ได้มีการ

พัฒนาด้วยมาตรฐานสากลหลายมาตรฐานผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น  

 -การอบรมเชิงปฏิบัติด้านทักษะพื้นฐานดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานสากล (IC3) โดยมี
นักศึกษาสอบผ่าน IC3 Certificate ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 รวมจ านวนทั้งสิ้น 11,142 คน 
 -การอบรมแบบ Intensive Digital Literacy ตามมาตรฐานสากลเพ่ือการยกเว้นรายวิชา ทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน และมีระบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองออนไลน์ Digital Literacy แบบ Gamification สนับสนุน 
 -โครงการอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะดิจิทัลเฉพาะทางและสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา (ICDL, ComTIA, ITPE, TPQI, MOS, Microsoft CER, Network CER) 
จ านวนทั้งสิ้น 1,797 คน 

-ส านัก ฯ ได้ด าเนินการเพ่ือจัดประกาศยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถเทียบผลการเรียนได้ระดับ A ในกรณีที่
สอบผ่าน IC3 Certificate และในภาคการศึกษาท่ี 1/2563, 2/2563, 1/2564 สามารถด าเนินการเทียบผล
การเรียนได้จ านวน 150+862 = 1,012 คน และรอเทียบเกรดในปีการศึกษา 2564 จ านวน 101 คน ดังนั้น
สรุปแล้วจะมีนักศึกษาที่ผ่านการเทียบเกรด จ านวน 1,113 คน 

 

150

862

101

1113

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มนีาคม 2564

ขอยกเว้นรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนท่ี 2/2563

ภาคเรียนท่ี 1/2564 เป็นต้นไป

รวม

ภาคเรียนท่ี 1/2563

จ านวนผู้สอบผ่านมาตรฐาน IC3 ต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 11,142 คน
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ชือ่คณะ เขา้สอบ ไดร้บั cert. % ไดร้บั cert. เขา้สอบ ไดร้บั cert. % ไดร้บั cert.

คณะศลิปศาสตร์ 33 27 81.82% 33 27 81.82%

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 65 60 92.31% 102 97 95.10%

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 5 4 80.00% 39 37 94.87%

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 285 278 97.54% 285 278 97.54%

คณะบรหิารธรุกจิ 244 240 98.36% 245 241 98.37%

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 3 3 100.00% 3 3 100.00%

คณะศลิปกรรมศาสตร์ 0 0 0.00% 42 30 71.43%

คณะเทคโนโลยสีือ่สารมวลชน 41 33 80.49% 41 33 80.49%

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 122 116 95.08% 122 116 95.08%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0.00% 0 0 0.00%

วทิยาลยัการแพทยแ์ผนไทย 84 84 100.00% 84 84 100.00%

คณะพยาบาลพยาบาลศาสตร์ 22 17 77.27% 22 17 77.27%

รวม 904 862 95.35% 1018 963 94.60%

ลงทะเบยีนภาคเรยีนที ่2/2563 รวมท ัง้ภาคเรยีน

จ านวน

ผู้สอบ
ผ่าน Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

ผ่าน 

Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ผ่าน Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ผ่าน Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ผ่าน Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ผ่าน Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ผ่าน Cer.

คิดเป็น

ร้อยละ

1 คณะครุศาสตร์อุตสหกรรม 129 36 27.91 533        38    7          459        2            0.44 - - - 184 167 90.76 63          48          76.19 102         97         95.10

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 299 8 2.68 446        3      1          241        0.00 - - - 35          19          54.29 33          15          45.45 39          37         94.87

3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 326 7 2.15 292        3      1          376        0.00 - - - 49          44          89.80 58          42          72.41 3            3           100.00

4 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 740 48 6.49 550        11    2          553        8            1.45 - - - 42          35          83.33 - - - 41          33         80.49

5 คณะบริหารธุรกิจ 1,055  49 4.64 1,557      23    1          2,010      18          0.90 - - - 264        227        85.98 598        425        71.07 245         241       98.37

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 29 63.04 319        111  35         404        11          2.72 - - - 35          33          94.29 77          67          87.01 122         116       95.08

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 210 56 26.67 668        44    7          980        205        20.92 - - - 112        96          85.71 732        719        98.22 285         278       97.54

8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 176 3 1.70 217        2      1          315        -         0.00 - - - 26          25          96.15 - - - 42          30         71.43

9 คณะศิลปศาสตร์ 101 4 3.96 403        1      0          307        1            0.33 - - - 98          65          - - - - 33          27         81.82

10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 115 20 17.39 151        38    25         -         -         0.00 - - - 58          13          22.41 - - - -         -        0.00

11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 63 23 36.51 184        8      4          40          -         0.00 104.00 40.00 38.46 43          32          74.42 86          53          61.63 84          84         100.00

12 คณะพยาบาลพยาบาลศาสตร์ 0 0 0.00 -         -   -        0 0 0.00 -         -         -      0 0 0.00 -         -         -      22          17         77.27

รวม 3,260  283        8.68        5,320      282  5.30      5,685      245        4.31    104        40.00      38.46   946        756        79.92   1,647      1,369      83.12  1,018      963       94.60     

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ล าดับ คณะ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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1.2.1.4 ระบบบริหารจัดการโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 

ระบบจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลและบริหารข้อมูล ในโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย เช่น 

การรับสมัคร การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ระบบช่วยลดขั้นตอน

ในการจัดท าเอกสาร และยังสามารถช่วยให้ ผู้จัดการโครงการแต่ละต าบลสามารถบริหารจัดการข้อมูลในต าบล

ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้

รวดเร็วขึ้น รวมถึงการน าเสนอรายงานต่างๆให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 
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1.2.1.5 โครงการความร่วมมือจัดตั้ง Huawei Academy 

โครงการความร่วมมือจัดตั้ง Huawei Academy เป็นความร่วมมือระหว่าง บ. Huawei และ

มหาวิทยาลัย จัดตั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน Cloud Computing ของนักศึกษา โดยเป็นเป็น 1 ใน 

6 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยที่ท าหลักสูตรร่วมกับบริษัท หัวเว่ย ซึ่งเพ่ิมโอกาสการจ้างงานและเงินเดือนของ

นักศึกษาหากมี Huawei Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ขณะนี้มีบุคลากรที่สอบผ่านเป็น Huawei 

Instructor แล้วจ านวน 4 คน และจะเริ่มมีการจัดการอบรมในปีการศึกษา 2564 

- Weerachai Yaemvachi 

- Suthon Sroethkrathok 

- Pongpon Nilaphruek 

- Jaturapith Krohkaew 

รูปประกอบด้านล่าง เป็นตัวอย่าง Certificate ระดับ Train the Trainer ซึ่งอาจารย์ที่ผ่านการ

ฝึกอบรมและสอบผ่านมีสิทธิ์ในการจัดตั้ง Huawei Academy ได ้
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1.2.1.6 ความร่วมมือกับ Microsoft Thailand 

ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าความร่วมมือกับ Microsoft Thailand ใน

โครงการ Education Transformation for Higher Education พร้อมทั้งข้อเสนอในการลงนามบันทึกความ

ร่วมมือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทสงสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย สามารถน าหลักสูตรทางด้าน Digital 

Literacy Cloud Computing Data & AI Security IoT เป็นต้น พร้อมทั้งเนื้อหา เอกสารส าหรับการสอน 

เป็นต้น  

 

1.2.1.7 ระบบ D-Learn และการพัฒนาและขยายระบบส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อรองรับ

การเรียนรู้และการสอบออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ ผ่าน RMUTT Digital Learning 

Platform 

RMUTT Digital Learning Platform มีระบบที่ทางส านักฯ ให้บริการดังต่อไปนี้ 

- D-Learn การเรียนรู้และการสอบออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ ทีน่ักศึกษาลงทะเบียน 

- Microsoft Teams การจัด meeting ออนไลน์ การท างาน การเรียนรู้และการสอบออนไลน์ 

- RMUTT MOOC หลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ส าหรับมหาชน รองรับการเรียรรู้ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning, non-Degree) ส าหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
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- RMUTT UpSkill/Reskill แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ 21 รายวิชา ส าหรับนักศึกษา

บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

การพัฒนาและขยายระบบส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือรองรับการเรียนรู้และการสอบออนไลน์

รายวิชาต่าง ๆ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบหลักเรียกว่า D-Learn รวมถึง Microsoft 

Teams ที่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้บริการได้ จากสถิติข้อมูลการเรียน/สอบ และการใช้งาน

ทั้งสองระบบ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

จ านวนผู้ใช้งานในระบบ D-learn 33,657 คน จ านวนรายวิชา 1,922 วิชา และมีการเข้าใช้งาน

ส าหรับบริการการสอบต่อเทอมการศึกษามากกว่า 30,000 ครั้งต่อเทอม (นักศึกษา 1 คน สามารถสอบได้

หลายครั้ง) 

ระบบ D-Learn 
จ านวนผู้ใช้งานในระบบ 33,657 คน 

จ านวนรายวิชา 1,922 วิชา 

บริการการสอบต่อเทอมการศึกษา > 30,000 ครั้ง/เทอม (นักศึกษา 1 คน สามารถ
สอบได้หลายครั้ง)

จ านวน concurrence users สูงสุด (การเข้าระบบ
พร้อม ๆ กัน ณ เวลาเดียวกัน) 

ประมาณ 2,000 คน ระบบยังสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนผู้ใช้งานในระบบ Microsoft Teams 62,010 คน จ านวนกลุ่ม 13,384 กลุ่ม (รวมทั้งกลุ่ม

ท างาน และ กลุ่มท่ีใช้ในการเรียนการสอน) และมีการเข้าใช้งานในการ meeting แบบ online เป็นหลัก 

ระบบ Microsoft Teams 
จ านวนผู้ใช้งานในระบบ 62,010 คน 

จ านวนกลุ่ม 13,384 กลุ่ม (รวมทั้งกลุ่มท างาน และ กลุ่มที่ใช้ใน
การเรียนการสอน) 

และใน Microsoft Teams มีจ านวนผู้ใช้งานพร้อม ๆ กันในช่วงเทอมปกติประมาณ 4,000 – 5,000 

คน ซึ่งระบบสามารถรองรับการท างานได้ตามปกติ ดังรูปต่อไปนี้ 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ D-Learn ทางส านักได้จัดท า cluster load balancing เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานให้กับเครื่องแม่ข่าย ซึ่งหลักการคือการกระจายโหลดงานไปยัง  node ต่าง ๆ 

ด้านล่าง เป็นลักษณะของ workers เพ่ือช่วยกันท างานตามแผนภาพด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งการ

ท างานให้ระบบฐานข้อมูลใช้ RAM memory ให้มากขึ้น เพ่ือลดขอขวดในการเข้าถึง hard disk 

ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบ D-Learn สามารถรองรับจ านวน concurrence users สูงสุด (การเข้าระบบพร้อม 

ๆ กัน ณ เวลาเดียวกัน) จ านวน 3,000 - -3,500 คนได้ ในกรณีที่ข้อสอบเป็นแบบปกติ (ไม่มีรูปภาพหรือ 

multimedia อ่ืน ๆ มากเกินไป) ซึ่งจากเดิมเมื่อปีการศึกษา 2562 ระบบ D-Learn รองรับ concurrence 

users ได้สูงสุดแค่ 800-900 คนเท่านั้น 
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1.2.1.8 แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home 

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

จัดการเรียนการสอนและการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามคู่มือ ระบบ

สนับสนุนการเรียนและท างานที่บ้าน: Learn and Work from Home) สามารถเข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้ที่ 

https://covid19.rmutt.ac.th/ 

https://covid19.rmutt.ac.th/
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นอกจากนี้ในช่วงปีงบประมาณ 2563 – 2564 ทางส านักฯ ได้ให้บริการในการจัดประชุมสัมมนา

ออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยสถิติการให้บริการส าหรับการจัดการประชุมออนไลน์ให้หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้โปรแกรม Zoom แบบ License และ Microsoft Teams 

ส าหรับหน่วยงาน เป็นไปดังตารางต่อไปนี้ 

Nov-63  

1 
Live สดการบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดย พระมหา
วุฒิชัย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชริเมธี) 

2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3 ประชุมสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 
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4 
พิธีเปิดงานนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ และ VDO Line Call มา
จากท่านอธิการบดี พร้อมเปิดคลิปท่านอธิการ ท่านนายกสภา  

5 ประชุมออนไลน์ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท HUATEWC ZTE จ ากัด 

Dec-63 

1 งานสภาฯ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2563 

2 
ติดตั้งไมค์ประชุมและระบบการน าเสนอ  จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ครั้ง
ที่ 8/2563 

Jan-64 

1 จัดการประชุมออนไลน ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 

2 จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 1/2564 

3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

4 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564 

5 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่ ครั้งที่ 1/2564 

6 ประชุมคณะกรรมการการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

7 จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 

8 
ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 
1/2564 

Feb-64 

1 จัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 

2 
การประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เกี่ยวกับงานวิจัย งานด้านวิชาการของ
สถาบันความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  

3 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 

4 การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที2่/2564 

5 ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

6 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2564 
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7 
จัดการประชุมชี้แจงการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้ง
ที่ 2 

8 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 
1/2564 

9 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กอง
บริหารงานบุคคล 

 
 

Mar-64  

1 จัดการประชุมชี้แจงการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย  

2 จัดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศคกษา ครั้งที่ 1/2564 

3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2564  

4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการ  ครั้งที่ 2/2564 

5 ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3/2564 

6 การประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองผลงานวิชาการ 

7 set อุปกรณ์ ประชุมออนไลน์ส าหรับ กองบริหารงานบุคคล (ด่วน) 

8 ประชุมคณะกรรมการสร้างงาน สร้างอาชีพของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 

 
 

Apr-64  

1 Live จัดกิจกรรมเฟรชชี่เพ่ือค้นหาตัวแทนทูตกิตกรรมนักศึกษา  

2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร กบค. 

3 
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563  

4 จัดประชุมคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศึกษา ครั้งที่ 2/2 

5 จัดการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ นักศึกษานาฎศิลป์ดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

6 จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564  

7 ประชุมกรรมการมูลนิธิราชมงคล 

8 ประชุมออนไลนืเตรียมความพร้อมสถานการณ์ Covid-19  

9 จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกองทึนบุคคลเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2564 

10 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 4/2564 
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11 SET TV จ านวน 2 ชุดเพ่ือติดตั้งที่โรงพยาบาลสนาม 

12 ขอเจ้าหน้าที่ติดตั้งการอบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live Facebook 

13 
เรือนจ าธัญบุรี จัดงานพระราชทานเครื่องมือ "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพ่ือชาติ
ฯ" 

14 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2564 

15 ประชุมเรื่องรายละเอียด TOR และอัพเดตงาน กับบริษัท อีคาร์ท 

16 ขอเจ้าหน้าที่ติดตั้งการอบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom และ Live Facebook 

17 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2564 

18 ประชุมสภา.มทร. ครั้งที่  4/2564 

19 จัดประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยฯ 

20 การประกวดสหกิจศึกษา เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21 การประกวดสหกิจศึกษา เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน ประเภทสังคมศาสตร์ 

22 การประกวดสหกิจศึกษา เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน ประเภทด้านการจัดการฯ 

23 การประกวดสหกิจศึกษา เครื่อข่ายภาคกลางตอนบน ประเภทนานาชาติ 

 
 

May-64  

1 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 

2 การประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เฟส 2 

3 
ประชุมหารือการพัฒนาโปรแกรมบริการการศึกษา การขอลงทะเบียนถอนติด W รูปแบบ
ออนไลน์ และในรูปแบบ Mobile 

4 การประชุมกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2564  

5 ส านักประกันฯ ขอใช้ Zoom ในการบรรยาย PDPA ให้นักศึกษา 

6 กองบริหารงานบุคคล ขอใช้ ZOOM ประชุมกองทุนการศึกษาเพ่ือฑัฒนาบุคคลากร 

7 ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 5/2564 

8 
จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 
2/ ๒๕๖๔  

9 
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 
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1.2.1.9 แพลตฟอร์มส าหรับสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง (High Competency 

Manpower: HCM) ระยะที่ 1 

ระบบนี้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ matching ต าแหน่งงานกับก าลังคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ทั้งนักศึกษา/ศิษย์เก่า อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท/ผู้ประกอบการ ตามนโยบายการพัฒนา

ก าลังคนสมรรถนะสูง ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงไปยัง ระบบฐานข้อมูลวิจัย (URMS) ระบบทะเบียนนักศึกษา (OREG) 

ระบบบุคลากร (HR) ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity Transcripts) ระบบภาวะการมีงาน

ท า (Alumni MIS) ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (iProfile) โดยรายละเอียดและ

หน้าจอตัวอย่างเป็นไปดังรูปต่อไปนี้ 
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1.2.1.10 ระบบ iProfile ส าหรับอาจารย์และบุคลากร 

ระบบ iProfile ส าหรับอาจารย์และบุคลากร ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล ในการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ รวมถึงการเผยแพร่ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ซึ่งมีส่วนเชื่ อมโยงไปยัง ระบบฐานข้อมูล

วิจัย (URMS) ระบบทะเบียนนักศึกษา (OREG) และระบบบุคลากร (HR) 
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1.2.1.11 แพลตฟอร์ม RMUTT Smart University (Portal Application): Student V-

Card, RMUTT Privilege 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัท Ecard studio พัฒนาแอปพลิชัน RMUTT Smart University หรือ Portal Application ซึ่งประกอบ

ไปด้วยบริการดังนี้ ซึ่งบริการที่มีอยู่แล้วและบริการใหม่จะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันทั้ง 

Android และ iOS 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างประสบการณ์เรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning 

Space and Experience) โดยพัฒนาระบบ RMUTT Digital Service Platform : Mobile Apps Services 

Portal ร่วมกับการใช้บัตรนักศึกษาแบบดิจิทัล: Digital Student Card (V-Card) ซึ่งจะน าไปสู่การขยายผล

การพัฒนาแอปพลิเคชันให้นักศึกษามีประสบการณ์และเข้าถึงบริการออนไลน์ต่าง ๆ ผ่าน smart devices  

เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานได้ด าเนินการ ซึ่งมีการผูกเข้ากับระบบสมุดบันทึก

กิจกรรม และระบบสังคมไร้เงินสด (cashless society) รวมถึงบริการอ่ืน ๆ ในอนาคต เช่น การตรวจสอบชื่อ

เข้าชั้นเรียน เป็นต้น 
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นอกจากนี้ยังมีระบบการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนที่รวมอยู่ในส่วนของแพลตฟอร์ม RMUTT Smart 

University ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้ระบบนี้ในการตรวจเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดการน า

เทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อีกท้ังในแพลตฟอร์ม RMUTT Smart University ยังมีส่วนของสิทธิพิเศษ หรือ RMUTT Privilege ที่

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของทาง

มหาวิทยาลัยได้ เช่น เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นได้ครบ 10 ครั้ง สามารถน าแต้ม

สะสมมาแลกของรางวัลได้ 
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1.2.1.12 ISO27001:2013 ได้รับการรับรองระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 

(Information Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐานสากล 

ISO/IEC 27001:2013 เพื่อให้ระบบมีความม่ันคงปลอดภัยสูงและสามารถรองรับ

กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่มทร.ธัญบุรีก าหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและ

ประเทศ” โดยขับเคลื่อนตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร 2. การวิจัย เพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรม 3. การบริการวิชาการและเพ่ิมคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม และ 4. การ

บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม นั้น 

เพ่ือร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวของมทร.ธัญบุรี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

ก าหนดวิสัยทัศน์หน่วยงาน “ขับเคลื่อนเขา้สู่ Innovative University ด้วย SMART Digital Transformation” 

คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะหลัก ได้แก่ AI, Big Data, IoT, Blockchain, 

Security เป็นต้น 

และเพ่ือให้แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดดังกล่าวสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนเข้าสู่ Innovative 

University ด้วย SMART Digital Transformation ตามวิสัยมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และ

มีมาตรฐาน สวส. จึงได้พัฒนามาตรฐานระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ Data Center เพ่ือให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยระดับ CIA ทั้งในมิติการรักษาความลับ (Confidentiality) มิติความถูกต้องแท้จริง (Integrity) และ
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มิติสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ให้มีมาตรฐานระดับสากล จึงขอรับการรับรองมาตรฐาน Information 

Security Management System ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่และสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของไทยให้ความส าคัญอย่างสูง ซึ่ง

บัดนี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 จากองค์กรสากลด้านระบบคุณภาพ 

จึงมีพิธีการรับมอบประกาศนียบัตรรับรองในวันนี้ 

ISO/IEC 27001:2013 ไม่เพียงเป็นหลักประกันคุณภาพระดับสากลด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ รองรับกฎหมายส าคัญด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เช่น พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. ความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ร.บ. 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เท่านั้น แต่ ISO/IEC 27001:2013 ยังเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่

น ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนสู่ Innovative University ตามวิสัยทัศน์ของมทร. ธัญบุรี อย่างมี

นัยยะส าคัญอีกด้วย 
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1.2.1.13 ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) 

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือเป็นระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ ใช้

ส าหรับบริหารจัดการการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ครอบคลุมทั้งอาจารย์ 

นักศึกษา และกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

1.2.1.14 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร (RMUTT Executive Data Analytics: EDA) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร ซึ่งเวอร์ชัน

ปัจจุบันแบ่งมุมมองข้อมูลเป็น 2 รูปแบบคือ ข้อมูลสรุปของนักศึกษา และข้อมูลสรุปบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ฯ แสดงได้ดังรูปหน้าจอตัวอย่างการแสดงผลด้านล่าง 
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1.2.1.15 การให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged 

Infrastructure (HCI) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบใหม่ ซึ่งถูก

เรียกว่า Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ส าหรับโครงสร้างระบบ Server ยุคใหม่ ที่ประหยัดคุ้มค่า 

และ มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า ส าหรับ IT ที่ต้องดูแลระบบ Server ที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบ Server แบบเดิม

ที่มีหลายเครื่องให้รวมกันอยู่ใน Server ชุดเดียว ลดภาระการจัดการให้ง่ายขึ้นและเสถียรขึ้น เหมาะส าหรับ

ระบบที่เป็น core system ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบบุคลากร เป็นต้น 

 

1.2.1.16 Cashless Solution/Contactless Service for RMUTT Library 

เป็นบริการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดบริการให้ผู้รับบริการมีความมสะดวกขึ้น 

โดยบริการที่เรามีเพ่ิมมาได้แก่ 

1. Cashless Solution เป็นการจ่ายค่าปรับด้วยระบบ Online Payment หรือการจ่ายเงินออนไลน์ 

ผ่าน iBanking เป็นการจ่ายเงินผ่าน QR Code โดยทางส านักฯน ามาปรับใช้เพ่ือให้การให้บริการ 

การรับช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดความคล่องตัว ลดการใช้เงินสด ลดปัญหาความเสี่ยงในการ

เกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการเงินสด และสามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับช าระ

ค่าธรรมเนียมย้อนหลังได้ นอกจากนั้นในสถานการณ์โควิด-19 ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ 
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2. Contactless Service บริ การยื มหนั งสื อออน ไลน์ ผ่ าน  LINE OFFICIAL เ พ่ื อ เ พ่ิมคว าม

สะดวกสบายให้กับผู้รับบริการ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์โค

วิด-19 และ work from home ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ 

  



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 59 

 
 

1.2.1.17 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

ส านักเล็งเห็นความส าคัญในการให้บริการซึ่งเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร จึงจัดท าคู่มือ เรื่อง “เทคนิค

การให้บริการที่เป็นเลิศ” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มี

มาตรฐาน และจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาร่วม

แชร์ประสบการณ์การท างานทางด้านงานบริการ ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติการความรู้ของกลุ่มคนที่ปฏิบัติงาน

ประเภทเดียวกัน มาพบปะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ การแก้ไขปัญหา รวมถึง

ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 
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1.2.1.18 การปรับปรุงห้องส านักงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น/ลิฟท์ อาคารเรียน

รวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น/ ปรับปรุงดาดฟ้า ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงห้องส านักงานอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ 13 ชั้น ลิฟท์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารวิทยบริการ และ

ปรับปรุงห้องประชุมเมธาวีอาคารวิทยบริการ เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากการ

ปรับปรุงครั้งนี้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การปรับปรุงห้องส านักงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ปีงบประมาณ 2564 

 

การปรับปรุงครุภัณฑ์ลิฟท์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ13 ชั้น ส่งมอบปีงบประมาณ 2564 
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งานปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารวิทยบริการ หมวดค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้างโดยใช้เงินรายได้ประจ าปี 

2563 ส่งมอบปีงบประมาณ 2564 

 

ครุภัณฑ์ประจ าห้องเมธาวี งบประมาณ 3,819,900 บาท หมวดครุภัณฑ์ส่งมอบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 

2534 

 

1.2.1.19 สวัสดิการบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักฯ จัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกของส านักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ

ต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้ 

1. การจัดพ้ืนที่ท างานและอุปกรณ์ในการท างาน ให้มีความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ห้องรับประทานอาหาร และมีกาแฟและมุมกาแฟ และจุดบริการน้ าดื่ม ส าหรับให้บริการบุคลากร 

3. จัดงานท าบุญส านักฯ และจัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจ าปี จัดเลี้ยงโต๊ะจีน และมีการแสดงของบุคลากร มีจับฉลาก
มอบของขวัญรางวัลพิเศษให้กับบุคลากรทุกคน จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจ าปี มีจัดเลี้ยงโต๊ะจีน และมีการแสดง
ของบุคลากร มีจับฉลากมอบของขวัญรางวัลพิเศษให้กับบุคลากรทุกคน 
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4. จัดหารถและอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปร่วมงานต่าง ๆ ของบุคลากร เช่น ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
อภิธรรมศพมารดาบุคลากร 
5. การมอบของขวัญ กรณีคลอดบุตร 

6. มอบโล่และเงินรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้รับการโหวต Top Award ในแต่ละกลุ่มงาน 

7. มอบโล่และเงินรางวัลให้กับลูกจ้างชั่วคราว ที่มีอายุการปฏิบัติงาน 25 ปี ขึ้นไป 

8. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการส าหรับบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้บุคลากรกู้ยืม 
และให้ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของบุคลากร 

9. โหวตคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และได้รับการ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 
10. จัดท าประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-2019) จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2563 
11. จัดหาเจล แอลกอฮอล์ หน้ากกากอนามัยแจกให้กับบุคลากร และจัดเตรียมส าหรับใช้ภายในส านักฯ  

12. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น มีระบบกล้องวงจรปิด เพื่อควบคุมความปลอดภัยของบุคลากร และ
ทรัพย์สินภายใน ถังดับไฟ และมี รปภ.ประจ า หน้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันจักรยานยนต์สูญหาย และ
อ านวยความสะดวกในด้านการจราจร 

13. การจัดกิจกรรม Happy Birthday เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับบุคลากรของสวส. ที่มีวันเกิดในเดือนที่จัด 
โดยมีกิจกรรมเล็กๆ แสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกโดยผู้บริหาร เป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ของสมาชิก
สวส. ให้เป็นครอบครัวเดียวกัน 
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1.2.2 ผลการด าเนินงานโครงการอื่น ๆ ตามยุทธศาสตร์ 4Smart 

1.2.2.1 S1: SMART Infrastructure เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอัจฉริยะ 

S1: SMART Infrastructure เพ่ิมขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอัจฉริยะ 

 

ภาพรวมของ SMART Infrastructure: เพ่ิมขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอัจฉริยะ 

สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบงานในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 : SMART 

Infrastructure เพ่ิมขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอัจฉริยะ โดยมีโครงการที่มีความโดดเด่น ดังนี้ 
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ปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการท างาน

แบบ New Normal  (WFH, LFH ที่ผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์) ผ่าน 

RMUTT Digital Ecosystem Platform โดยใช้เทคโนโลยี Private Cloud (Virtual 

Machine : VM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การขยายช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จาก 3Gbps เป็น 6Gbps โดยมีช่องทาง

หลักและช่องทางส ารอง รวม 3 ช่องทาง เพื่อรองรับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ (การเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 

(RMUTT Digital Ecosystem Platform) 

- ช่องทางหลัก (Primary Link) Bandwidth จากเดิม ขยายช่องทางหลัก UniNet จากเดิม 3 Gbps 

เป็น 4 Gbps 

- เพ่ิมช่องทางส ารอง (Secondary Link) ของศูนย์รังสิตอีก 1 ช่องทางขนาด 1 Gbps รวมเป็น 2 

Gbps แก้รูป 

- ขยายช่องทางส ารอง (Backup Link) จาก 600Mbps เป็น 1 Gbps 
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ปรับปรุงระบบอุปกรณ์เฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีเครือข่ายแบบ Next-

Generation Firewall (NGFW) เพื่อป้องกันการบุกรุก การโจมตี และภัยคุกคามจาก

ออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งระบบเฝ้าระวังการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Monitoring 

System) เพื่อประกันความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลองค์กร 

 

ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลแบบส่วนกลาง (Centralized DATA Center) เพื่อ

ประกันความเสี่ยงข้อมูลและระบบส าคัญ (Risk Management) และการบริหาร

จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM: Business Continuity Management) 
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ขยายพื้นที่ให้บริการระบบไร้สายความเร็วสูงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Hi-Speed 

Wi-Fi) ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวทั้งมหาวิทยาลัยและพื้นที่บ้านพัก 
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สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้และประสบการณ์ (Learning Space & Experience) เพื่อสร้าง

สิ่งประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 

ผลการจัดอันดับในระดับสากลของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

การประเมินของ Webometric / Google Scholar / Uni-Rank ปีงบประมาณ 

2562 

- การประเมินของ Webometric มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 และได้อันดับ

ที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

- การประเมินของ Google Scholar มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อันดับที่ 3 และได้

อันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

- การประเมินของ Uni-Rank มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อันดับที่ 4 และได้อันดับที่ 1 

ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ปีงบประมาณ 2562 



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 70 

   
 

1.2.2.2 S2: Smart Learning & Research ยกระดับการเรียนรู้และงานวิจัย Personalized 

Learning 

S2: SMART Learning & Research ยกระดับการเรียนรู้และงานวิจัย Personalized Learning 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบงานในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 2 : Smart 

Learning & Research ยกระดับการเรียนรู้และงานวิจัย Personalized Learning โดยมีโครงการที่มีความ

โดดเด่น ดังนี้ 
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สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้และประสบการณ์ (Learning Space & Experience) เพื่อสร้าง

สิ่งประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เช่น FAB Lab และอุปกรณ์ส าหรับฝึกทักษะวิชาชีพ บริการเรียนรู้ผ่านสื่อบอร์ดเกมส์ Board game 

พ้ืนที่บริการ Co-Working Space ส าหรับการท างานร่วมกัน พ้ืนที่บริการห้อง Discussion Room ส าหรับการ

ประชุมงานร่วมกันทั้งส าหรับอาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบการจองออนไลน์ 
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การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้และทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน RT-TEP 

และ Tell Me More ให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

 

  

 

  
 



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 73 

 
 
 

ฐานข้อมูลอ้างอิงด้านงานวิจัยท่ีให้บริการ 29 ฐาน 
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เผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อให้บริการ  
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พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และสารนิเทศทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผ่าน

ระบบของวิทยบริการ 

 -การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศท่ีทันสมัยต่อผู้ใช้บริการ 
 -การอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย, การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด และโปรแกรมสนับสนุน -
การจัดท าผลงานวิชาการในด้านการตรวจสอบความซ้ า และโปรแกรมการจัดท าบรรณานุกรม 
 -บริการเรียนรู้ผ่านสื่อบอร์ดเกมส์ Board game 
 -ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส าหรับสืบค้นหนังสือ และยืมต่อผ่านระบบออนไลน์ รองรับการใช้
งานผ่าน Smart phone 
 -Smart Library ระบบบริการ e-book นิตยสาร และข้อมูลข่าวสาร 
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1.2.2.3 S3: SMART Management สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจด้วยข้อมูลอัจฉริยะ 

S3: SMART Management สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจด้วยข้อมูลอัจฉริยะ 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ พัฒนาระบบงานในส่วนของ  S3:  SMART 

Management สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจด้วยข้อมูลอัจฉริยะ โดยมีโครงการที่มีความโดดเด่น ดังนี้ 

ระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนการด าเนินงาน (PM) 

เป็นแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการโครงการตามแผนการด าเนินงานตามปีงบประมาณ ช่วยให้

ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโครงการที่ได้รับงบประมาณได้ สามารถตรวจติดตามสถานะ

ของโครงการของแต่ละหน่วยงาน ระบบงานสามารถ น าเข้าข้อมูล ระบุชื่อชื่อโครงการ ผลการเบิกจ่าย บันทึก

การเบิกจ่าย รายการโครงการ และรายงาน โดยเลือกรายงานความก้าวหน้า รายงานผลของหน่วยงาน สถาน

นะโครงการ การเปลี่ยนชื่อโครงการ และตัวชี้วัดประจ าปี ได้ 
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ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (URMS) 

ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยแบบศูนย์กลาง 

(Centralized System) ให้กับมหาวิทยาลัย ใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือ

น าข้อมูลส าคัญไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการด้านการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล การก ากับติดตาม และการ

ประเมินผล รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของคณะฯ และวิทยาลัยเข้าสู่

ระบบเดียวกัน (https://urms.rmutt.ac.th/) 

 

https://urms.rmutt.ac.th/
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ระบบจัดการการประชุมออนไลน์ (e-meeting) 

เป็นระบบการประชมุอิเลก็ทรอนิกส ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี (RMUTT e-Meeting) 

 

 

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

ระบบ RMUTT E-office เป็นระบบการจัดการการรับส่งเอกสารทางราชการแบบออนไลน์ของทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบเพ่ือดู

บันทึกข้อความ รับ ส่ง แจ้งเวียนหนังสือ มอบหมายงาน หรือติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
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ระบบบัญชีสามมิติ (ERP) 

เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นแอปพลิเคชันหลักที่ใช้ในการบริหาร

จัดการงานต่าง ๆ ด้านการเงิน การคลัง งานระบบบัญชีสามมิติ ที่เชื่อมโยงระบบระบบบัญชีและงบประมาณ

เข้าไว้ด้วยกัน 

แนวทางส าหรับการใช้ระบบบัญชีสามมิติ ERP ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีแนวทางดังต่อไปนี้ 

กรณีท่ีไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถท าตั้งค่า VPN ได้ที่ www.rmutt.ac.th/content/47483  หรือ 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ สวส. ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 

และโปรแกรม Microsoft Dynamic AX 

2. เชื่อมต่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัยและด าเนินการต่อ VPN RMUTT 

3. เข้าใช้งานระบบ ERP ตามปกติ (ในกรณีท่ีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

คู่มือการใช้งาน ระบบ ERP www.rmutt.ac.th/content/47683 

 

 

ระบบบุคลากร (HR online) 

แนวทางการเตรียมการส าหรับ Backoffice ระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการดังนี้ 

กรณีท่ีไม่ได้ตั้งค่า VPN สามารถท าตั้งค่า VPN ได้ที่ www.rmutt.ac.th/content/47483 หรือ 

1. น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) มาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตั้งค่าระบบ VPN 

http://www.rmutt.ac.th/content/47483
http://www.rmutt.ac.th/content/47683
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2. ติดตั้งโปรแกรม HR-Backoffice ตามคู่มือ 

https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller.pdf  

หรือน าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้ทางเจ้าหน้าที่ สวส. ฝ่าย Information Center ติดตั้งระบบให้ 

แนวทางการเข้าใช้ส าหรับ Backoffice ระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการดังนี้ 

1. เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกมหาวิทยาลัย และด าเนินการต่อ VPN RMUTT 

2. เข้าใช้งานระบบผ่าน Icon HRM ที่เจ้าหน้าที่สร้างไว้ให้  

หรือ เข้าใช้ผ่าน https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/applications.aspx    

คู่มือการใช้งาน VPN http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748  

 

ระบบทะเบียนนักศึกษา (OREG) 

เป็นระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักศึกษา ครอบคลุมการใช้งานส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบทะเบียนได้ตามปกติที่ https://oreg.rmutt.ac.th/ 

 

https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/Manual/MAN_AD-RMUTT61-HR-02-VNCaller.pdf
https://hr.rmutt.ac.th/vncaller/applications.aspx
http://www.ict.rmutt.ac.th/?p=1748
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ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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1.2.2.4 S4: SMART Service เพิ่มคุณค่าการบริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

S4: SMART Service เป็นผลการด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการด้วยดิจิทัล

แพลตฟอร์ม ประกอบไปด้วย 1) RMUTT Smart Life เน้นให้เกิดการรับรู้และประสบการณ์ตรงในการรับ

บริการต่าง ๆ แบบ Smart Services 2) RMUTT Smart Services Mobile Application เน้นการพัฒนา

บริการทั้งหมดบน Mobile Platform เนื่องจากแนวโน้มของผู้ใช้งานในปัจจุบันนี้ สามารถเข้าถึงการบริการ

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุกที่ทุกเวลา 3) RMUTT Cashless Society เน้นให้เกิดการใช้บริการธุรกรรมทาง

การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการใช้เงินแบบดิจิทัล 4) Digital Services Platform เป็นการปรับ

รูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิมให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัล ซึ่งแนวทางการด าเนินงานเป็นไปดังรูปด้านล่าง 

 

ภาพรวมของ SMART Service: คุณค่าการบริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบงานในส่วนของ S4: SMART Service 

สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจด้วยข้อมูลอัจฉริยะ โดยมีโครงการที่มีความโดดเด่น ดังนี้ 

ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (โควต้า, สอบ

ตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต version 2021 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (โควต้า, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต) ใช้ส าหรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละ

ปีการศึกษา พร้อมระบบหลังบ้านแยกบทบาทการใช้งานส าหรับอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร รวมถึงผู้

ประมวลผลข้อมูล 

 

ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19 

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และมี

การแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังจ าเป็นต้องเฝ้าระวัง จึงส่งผลกระทบต่อ นักศึกษา 

อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจ าเป็นต้องปฏิบัติภารกิจจากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการเรียนการสอนบางส่วนที่จ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทาง

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รวบรวมเครื่องมือซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ส าหรับแนวทางการ 

Work from Home และ Learn from Home ประกอบด้วย 

1. เครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือประชุมออนไลน์ (Communication Tools) 

2. เครื่องมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning Management Tools) 

3. เครื่องมือการท างานร่วมกัน (Collaboration Tools) 

4. เครื่องมือท างานจากระยะไกลส าหรับเชื่อมต่อเครือข่าย มทร. ธัญบุรี (Remote Working Tools) 
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ทั้งนี้ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการ

ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19 โดยใช้เป็นระบบกลางส าหรับ มทร.ธัญบุรี โดยเฉพาะ ซึ่งระบบนี้จะมี

ฐานข้อมูลของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และติดตามใน

กรณีท่ีเกิดสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคระบาด 

 

ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบเบิกค่ารักษาพยาบาล ส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย เพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงานในการยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาล พร้อมทั้งเก็บข้อมูลประวัติการ

เบิกจ่าย และหน้าแดชบอร์ดแจ้งยอดคงเหลือส าหรับผู้ใช้งาน 
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ระบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

(RMUTT VR) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT VR) โดยมีเนื้อหาส าหรับการทัวน์มหาวิทยาลัยฯ โดย

ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องสวมอุปกรณ์ส าหรับการใช้งานระบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือนฯ และได้จัดซื้อชุด

อุปกรณ์ส าหรับให้ผู้ใช้บริการในการสวมใส่ ทั้งหมด 4 ชุด และจะจัดให้บริการในบริเวณชั้น 1 ของอาคารวิทย

บริการ 
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ระบบจองห้องออนไลน์ (RMUTT booking) 

ระบบจองห้องออนไลน์ถูกพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่  ซึ่งรองรับส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 

รวมถึงบุคคลภายนอก (ในบางกรณี) ในการจองห้องส าหรับการใช้งานต่าง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องเรียน และ

อ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้สามารถจองได้ เป็นต้น โดยระบบรองรับการเพ่ิม ลด ห้องได้ รวมถึง

ก าหนดเวลาการให้บริการได้ 
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ระบบสมุดบันทึกกิจกรรม (Activity Transcript) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบสมุดบันทึกกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะ

เช่นเดียวกับ ระบบ Academic Transcript แต่ใช้ในการบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถใช้

ใบ Activity Transcript ในการยื่นสมัครงานได้ รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ สามารถสร้างกิจกรรม

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ อีกท้ังยังมีฟังก์ชันการใช้งานอ่ืน ๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่

กองพัฒนานักศึกษา 

 

ระบบรับสมัครงานเดินว่ิงการกุศล 

ระบบรับสมัครงานเดินวิ่งการกุศล ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์การจัดกิจกรรมการเดินวิ่งการกุศลใน

โอกาสต่าง ๆ ในที่นี้ถูกใช้ในงาน เดิน-วิ่ง การกุศล 45 ปีราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาร์ฟมาราธอน 2021 

โดยผู้สมัครสามารถเลือกประเภท สั่งซื้อเสื้อ จ่ายเงินและสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบออนไลน์ 
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ระบบการโหวตออนไลน์ (E-Voting) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบการโหวตออนไลน์ (E-Voting) ซึ่งสามารถ

ก าหนดกิจกรรมการโหวต และผู้ที่มีสิทธิ์โหวตได้ โดยผลการโหวตจะถูกแสดงแบบออนไลน์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ดูได้ 

ระบบนี้สามารถลดทรัพยากรในการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งต่าง ๆ ได้ เช่น กิจกรรม การเลือกตั้งสโมสร

นักศึกษา เป็นต้น 
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ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศ PM ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศ PM2.5 

ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศ PM ระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศ PM2.5 ถูกพัฒนาขึ้นโดยส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบโจทย์การแจ้งเตือนปัญหาระดับฝุ่นหรือสภาพอากาศบริเวณ

มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีจุดตรวจวัดครอบคลุมทั้งหมด 4 พ้ืนที ่

 

ระบบบริการแนะน ารายการ Edutainment ผ่านตู้ Kiosk 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบบริการแนะน ารายการ Edutainment 

ผ่านตู้ Kiosk ซึ่งตอบโจทย์การใช้บริการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่ต้องการเลือกชมสื่อใน 

Edutainment Zone รวมถึงแนะน าบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ 
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ระบบข้อมูลส ารวจการฉีดวัคซีน COVID-19 

ระบบจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลความประสงค์การขอเข้ารับวัคซีน COVID-19 ของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ระบบช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

ตรวจสอบจ านวนผู้มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน เพ่ือให้การจัดหาวัคซีนเป็นไปตามจ านวนความต้องการ 

ระบบ Change Management Form ISO27001 

ระบบจัดท าขึ้นเพ่ือ จัดเก็บข้อมูลการร้องข้อการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆในระบบสารสนเทศของ

ส านักวิทยบริการฯ โดยขั้นตอนการร้องขอการเปลี่ยนแปลงจะมีการอนุมัติขอ ตามล าดับขั้นตอนในการ

บริหารงาน ซึ่งที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลเป็นกระดาษ ท าให้มีการสูญหายของข้อมูลและยากที่จะติดตามรายการ

การร้องขอได้ ระบบนี้จึงเข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินการและลดการ

สูญหายของข้อมูล รวมทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานในการร้องขอการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆของระบบ

สารสนเทศ โดยอ้างอิงจาก มาตรฐาน ISO27001 
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ระบบสมัครและช าระเงิน English Exit Exam ของศูนย์ภาษาอังกฤษ (ศิลปศาสตร์) 

ระบบจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการจัดสอบในแต่ละรอบของการสอบ English Exit Exam 

สามารถก าหนดจ านวนคนในแต่ละรอบการสมัครได้ และออกใบเซ็นชื่อในการจัดสอบได้ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการ

จัดท าใบเซ็นชื่อ และความผิดพลาดของรายชื่อของผู้เข้าสอบได้  นักศึกษาสามารถสมัครตรวจสอบวันเวลาใน

การสมัคร จ านวนผู้สมัครในแต่ละรอบแบบออนไลน์ได้ รวมถึงการช าระเงินเป็นแบบการใช้ Bill payment ซ่ึง

สามารถจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ และง่ายต่อการตรวจสอบการรายการการช าระเงิน (ใครจ่าย ,จ่ายแล้ว

หรือไม่) ด้านผู้บริหารสามารถดูภาพรวมของข้อมูลผู้สมัคร และในด้านการเงิน สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ

บริหารและเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ต่อไปในอนาคต 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

สรุปผลงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: Learning to 
be Innovator: การเรียนรูสู้่การ
เป็นนวัตกร 

ด้านการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ด้วย
มาตรฐาน IC3 โดยส านักฯ ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
มากกว่าการจัดอบรมและสอบมาตรฐาน IC3 อย่างเดียว ซึ่งพฒันาจากรูปแบบการจัด
อบรมและสอบ มาเน้นการบูรณาการมาตรฐาน IC3 เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชา
ทั กษะคอมพิ ว เ ตอร์ แ ล ะ เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ  ท า ให้ มี นั ก ศึ กษาผ่ า น
กระบวนการพัฒนาทักษะ IC3 มากขึ้น 
 
ส านัก ฯ ได้ด าเนินการเพื่อจัดประกาศยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษา
สามารถเทียบผลการเรยีนไดร้ะดบั A ในกรณีที่สอบผ่าน IC3 Certificate และในภาค
การศึกษาท่ี 1/2563, 2/2563, 1/2564 สามารถด าเนินการเทียบผลการเรยีนได้
จ านวน 150+862 = 1,012 คน และรอเทยีบเกรดในปีการศึกษา 2564 จ านวน 101 
คน ดังนั้นสรุปแล้วจะมีนักศึกษาที่ผ่านการเทียบเกรด จ านวน 1,113 คน 

 
ทั้งนี้นักศึกษาคว้ารางวัล รองแชมป์โลกและติดอันดับ 4 ของโลก ในเวที Microsoft 
Office Specialist World Championship และสร้างผลงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ 
ติดอันดับที่ 9 ของโลกในเวที Adobe Certified Associate World Championship  
ณ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผู้ที่ได้อันดับที่ 4 ของโลก นายสาธติ บุญเกิด คณะบริหารธุรกิจ เข้าแข่งขัน 
Microsoft PowerPoint 2013 ในเวทีโลก The 2019 Microsoft office 
Specialist (MOS) World Championship  
และอันดับที่ 9 ของโลก นายธีรภทัร์ การสมงาม คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน เข้า
แข่งการออกแบบกราฟิคดีไซน์เพือ่เข้าแข่งขันเวทีโลก The 2019 Adobe Certified 
Associated (ACA)World Championship  

150

862

101

1113

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มนีาคม 2564

ขอยกเว้นรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนท่ี 2/2563

ภาคเรียนท่ี 1/2564 เป็นต้นไป

รวม

ภาคเรียนท่ี 1/2563

จ านวนผู้สอบผ่านมาตรฐาน IC3 ต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 11,142 คน
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สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการจัดหาและบริการระบบการเรียนภาษา
ออนไลน์ ได้แก้ TellMeMore, โดยการจัดมุมบริการด้านภาษา ณ พื้นที่ช้ัน 2 อาคาร
วิทยบริการ โดยปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาใช้งาน 4,247 คน 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการจัดสอบ RT-TEP มีนักศึกษาเข้าสอบ
ทั้งหมด 823 คน 
พัฒนาระบบ Student Activity Transcript โดยใช้ระบบอ่านบัตรนักศึกษาแทนการ
เช็คช่ือเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถออก Activity Transcript ให้นักศึกษาได้พัฒนา
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ เวอร์ช่ัน 2020 ส าหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
ลงทะเบียนการฝึกอบรมที่ส านักฯให้บริการแก่นักศึกษา เช่น โครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy) และทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TIP เป็น
ต้น 
 
พัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ (D-Learn) โดยในปัจจุบันมีสมาชิกในระบบ จ านวน 
35,380 คน และรายวิชา จ านวน 1,921 รายวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
Research for Innovation: การ
วิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
งานวิจัย ฐานข้อมูล e-Books ฐานข้อมูลข่าว ฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบผลงาน 
รวมถึงโปรแกรมที่ช่วยในการดาเนินงานด้านการวิจัย รวม 29 ฐานข้อมูล โดยมีการ
จัดมุมบริการนักวิจัย ในพื้นที่ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ  
การพัฒนาการจัดท าวารสารวิชาการออนไลน์ (www.journal.rmutt.ac.th) โดย
ปัจจุบันมีการเผยแพร่จ านวน 6 วารสาร ที่เป็นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ และมี
ส่วนท าให้วารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองจาก TCI กลุ่ม1 
จ านวน 3 เล่ม และ TCI กลุ่ม 3 จ านวน 1 เล่ม 
 
การเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ โดยเผยแพร่ผ่านทาง 
www.research.rmutt.ac.th และ 
https://tdcupload.thailis.or.th/ จ านวน 279 เรื่อง 
 
ระบบฐานข้อมลูโครงการวิจัย ถูกพัฒนาขึ้นโดยสถาบันวจิัยและพัฒนาและส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดา้น
การวิจัยแบบศูนย์กลาง (Centralized System) ให้กับมหาวิทยาลัย ใช้เป็นระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจให้กับผูบ้ริหารหน่วยงานเพื่อน าข้อมูลส าคญัไปใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการด้านการวิจยั วิเคราะห์ข้อมูล การก ากับติดตาม และการ
ประเมินผล รวมถึงการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ
คณะฯ และวิทยาลัยเข้าสู่ระบบเดยีวกัน (https://urms.rmutt.ac.th/) 
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แพลตฟอร์มส าหรับสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง (High Competency 
Manpower : HCM) ระยะที่ 1 ระบบนี้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ matching 
ต าแหน่งงานกับก าลังคนในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีท้ังนักศึกษา/ศิษย์
เก่า อาจารย/์ผูเ้ชี่ยวชาญ บริษัท/ผู้ประกอบการ ตามนโยบายการพฒันาก าลังคน
สมรรถนะสูง ซึ่งมีส่วนเช่ือมโยงไปยัง ระบบฐานข้อมูลวิจยั (URMS) ระบบทะเบยีน
นักศึกษา (OREG) ระบบบุคลากร (HR) ระบบทะเบยีนกิจกรรมนักศกึษา (Student 
Activity Transcripts) ระบบภาวะการมีงานท า (Alumni MIS) ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ (iProfile) 
 
ระบบ iProfile ส าหรับอาจารย์และบุคลากร ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ใน
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ รวมถึงการเผยแพร่ความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล 
ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงไปยัง ระบบฐานข้อมูลวิจัย (URMS) ระบบทะเบียนนักศึกษา 
(OREG) และระบบบุคลากร (HR) 
 
ระบบ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
ระบบจัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลและบรหิารข้อมลู ในโครงการวิจัย 1 ต าบล 
1 มหาวิทยาลัย เช่น การรับสมัคร การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ระบบช่วยลดขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร และยังสามารถช่วย
ให้ ผู้จัดการโครงการแต่ละต าบลสามารถบรหิารจดัการข้อมลูในต าบลของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการไดร้วดเร็วขึ้น รวมถึงการน าเสนอรายงานต่างๆให้กับผู้บรหิารเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในดา้นต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3: Social and 
Culture Enhance by 
Innovation : การบริการวิชาการ
และเพิ่มคุณค่าด้านศลิปวัฒนธรรม
ด้วยนวัตกรรม 
 

บริหารจัดการโครงการบริการและเป็นการเพิ่มรายได้จาการบริการให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ (รวม 238,441,014.-บาท) 
บาท) โดยมีโครงการที่ด าเนินดังนี้ 

- โครงการกิจกรรมคลสัเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใตโ้ครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 (20,210,158.บาท) 

- โครงการเพิม่ศักยภาพผู้ประกอบการออนไลนด์้วย Digital Marketing 
ปีงบประมาณ 2563 (20,210,158.บาท) 

- โครงการจ้างเหมาพัฒนาสื่อ Activity Base Learning รูปแบบกิจกรรม
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (49,700,000.-บาท) 

- โครงการจ้างท่ีปรึกษากจิกรรมการเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร (2,980,000.-บาท) 

- พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมัลติมีเดยีปฏสิัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia Application) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาค
เรียนที่ ๒) (49,500,000.-บาท) 



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 97 

- พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมัลติมีเดยีปฏสิัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia Application) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาค
เรียนที่ ๒) (49,500,000.-บาท) 

- พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมัลติมีเดยีปฏสิัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia Application) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาค
เรียนที่ ๒) (49,500,000.-บาท) 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกนน าตามมาตรฐานด้านทักษะความเข้าใจ
และการใช้ดิจิทลั (DIGITAL LITERACY) งบประมาณ 2563 (5,228,000.-
บาท) 

- โครงการเพิม่ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลนด์้วย Digital Marketing 
งบประมาณ 2564 (18,185,700.-บาท) 

- โครงการกิจกรรมพัฒนาธรุกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการ
เกษตร งบประมาณ 2564 (2,500,000.-บาท) 

- การพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดษิฐ์ขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่จังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล งบประมาณ 2564  
(14,418,000.-บาท) 

- การพัฒนาแพลตฟอรม์การเรียนรูร้ายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วย
ปัญญาประดิษฐเ์พื่อพัฒนาทักษะก าลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
อนาคต (New S-Curve) งบประมาณ 2564 (14,000,000.-บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: Innovative 
Management : การบริหาร
จัดการด้วยนวัตกรรม 
 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการร่วมถึงการตดัสินใจ
ของผู้บริหาร เช่น 

- ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (RMUTT-EIS 
หรือ BI) ครอบคลุม 4 มิติ คือ นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ และบัญชี
เพื่อการบริหาร 

- ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน ์

- ระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ระบบจองรถออนไลน ์

- ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ เวอร์ช่ัน 2020 

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Walai) 

- ระบบห้องเรยีนออนไลน์ (D-Learn) 

- ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ เวอร์ช่ัน 2020 

- เว็บไซตม์หาวิทยาลัย 

- ระบบบรหิารจดัการข้อมลูการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (QS star 
ranking) 
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- ระบบสมุดบันทึกกิจกรรม  เวอร์ชัน่ 2020 

- ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑติ  

- ระบบจัดการล าดับการให้บริการส าหรับนักศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

- ระบบรับสมัครสอบตรง เวอร์ชั่น 2020  (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบ
บัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 

- ระบบบรหิารจดัการโครงการ 

- ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 

- ระบบข้อมลูสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบรุี เวอร์ชั่น 2020 

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 

- ระบบบริการส่งข้อความแบบสั้น (SMS) 

- ระบบพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน (Bill payment)  

- ระบบจัดการล าดับการให้บริการส าหรับนักศึกษา การยื่นผ่อนผันทหาร 

- ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรสั COVID 19  

- ระบบลงนามถวายพระพรพระบรมวงศานุวงศ์ 

- ระบบเบิกคา่รักษาพยาบาล ส าหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย 
ด าเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ท าให้อาคารวิทยบริการ และอาคารเรียน 13 ช้ัน 
เป็น 2 อาคารที่ประหยัดพลังงานมากท่ีสุดในมหาวิทยาลัยฯ  

- อาคารวิทยบริการใช้พลังงานลดลง 35% ในปี 2558 และลดลงอีก 
12.74% ในปี 2559 และลดลง 29.05% ในปี 2560 

- อาคารเรยีน 13 ช้ัน ลดลง 18.82% ในป ี2559 และลดลง 57.85% ในปี 
2560 

พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการ
ให้บริการ ซึ่งท าพัฒนาพ้ืนท่ีให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์รปูแบบการใช้บริการของ
นักศึกษายุคใหม่ โดยพัฒนาและปรับปรุง 3 พื้นที่ ได้แก่  

- ห้องสมุดดจิิทัล (Digital Library) 

- Co-Working Space 

- Student Service Center 
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2 ด้านปฏบิัติการประเด็นการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

  



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 100 

2.1 การน านโยบายและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการน าข้อเสนอแนะหรือนโยบายจากสภา

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

การน าข้อเสนอแนะหรือนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปผลกิจกรรมที่ส าคัญ 

1 มีการน าข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาใช้ในการปรับปรุงระบบ เช่น - การให้บริการ Account e-mail ของ
มหาวิทยาลัยจากเดิมที่ผู้ใช้บริการต้องมีการร้องขอบริการ ปรับปรุงเป็น ทางส านักน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมู
ละบียนนักศึกษามา Active e-mail ให้โดยอัตโนมัติ 

2 มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบบุคลากร ในการจัดท าระบบบริการต่างๆ โดย
อัตโนมัติแทนการป้อนข้อมูลโดยตรงเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลและอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้งาน 

3 มีการยกระดับกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
มาตรฐานสากล และผนวกเข้ากับรายวิชาสอน 

4 มีการจัดท ามาตรฐานสากล ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 
โดยได้ รับการรับรองระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ( Information Security 
Management System: ISMS) 

5 การเทียบเกรดยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถเทียบผลการเรียนได้ระดับ A ในกรณีที่สอบผ่าน IC3 Certificate และใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563, 2/2563, 1/2564 สามารถด าเนินการเทียบผลการเรียนได้จ านวน 150+862 = 
1,012 คน และรอเทียบเกรดในปีการศึกษา 2564 จ านวน 101 คน ดังนั้นสรุปแล้วจะมีนักศึกษาที่ผ่านการ
เทียบเกรด จ านวน 1,113 คน 
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2.2 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าตามภารกจิ

ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารการเงินและงบประมาณ 

การพัฒนาบุคลากร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาส่วนราชการ 

ในส่วนของการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่ทางส านักฯ ได้จัดหาและด าเนินการโดย

สามารถการเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ  หน่วยงานที่จ้าง งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการเพิม่ศักยภาพ
ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย 
Digital Marketing ปีงบประมาณ 
2563. 

25 ก.พ.63-30 ก.ย.63 ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม 

20,210,158 บาท 

2. กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี
เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการ
สนับสนุนเครือข่าย SME ปี ๒๕๖๓ 

28 ก.พ.63--30 ก.ย.
63 

ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม 

11,822,856 บาท 

3. โครงการจ้างท่ีปรึกษากิจกรรมการ
เ ช่ือมโยงเครือข่ายผู้ ให้บริการ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

20 พ.ค.63-16 ก.ย.63 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2,980,000 บาท 

4.  พัฒนาสื่อ Activity Base 
Learning รูปแบบกิจกรรมส าหรบั
โรงเรียนขนาดเล็ก  

22 ม.ค.63-19 ก.ค.63 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

49,700,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูแกน
น าตามมาตรฐานอาชีพด้านทักษะ
ความเข้าใจและการใช้ดิจิทลั 
(DIGITAL LITERACY) 
งบประมาณ 2563 

15 ส.ค.63-12 พ.ย.63 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

5,228,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ  หน่วยงานที่จ้าง งบประมาณ 
(บาท) 

6. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
มัลตมิีเดยีปฏสิัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia 
Application) ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรยีนที่ 2)  

24 ก.ค.63-19 เม.ย.
64 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

49,500,000 บาท 

7. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
มัลตมิีเดยีปฏสิัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia 
Application) ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรยีนที่ 2)  

24 ก.ค.63-19 เม.ย.
64 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

49,500,000 บาท 

8. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
มัลตมิีเดยีปฏสิัมพันธ์ 
(Interactive Multimedia 
Application) ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ (ภาคเรยีนที่ 2)  

24 ก.ค.63-19 เม.ย.
64 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

49,500,000 บาท 

9. โครงการเพิม่ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรม
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ออนไลน์ด้วย Digital Marketing 
ปีงบประมาณ 2564 

2 เม.ย-15 ก.ย.64 ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม 

18,185,700 บาท 
ก าลังด าเนินการ 

10. โครงการกิจกรรมพัฒนาธรุกิจ
บริการเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

16 ม.ค.-12 ก.ย.64 กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2,500,000 บาท 
ก าลังด าเนินการ 

11. การพัฒนาทักษะด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานส าหรับ
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปทุมธานีและปริมณฑล 
งบประมาณ 2564 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.
64 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

14,418,000 บาท 
ก าลังด าเนินการ 

12. การพัฒนาแพลตฟอรม์การเรียนรู้
รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วย
ปัญญาประดิษฐเ์พื่อพัฒนาทักษะ
ก าลังคนด้านอุตสาหกรรม

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย.
64 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

14,000,000 บาท 
ก าลังด าเนินการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ  หน่วยงานที่จ้าง งบประมาณ 
(บาท) 

เป้าหมายในอนาคต (New S-
Curve) งบประมาณ 2564 

รวมท้ังสิ้น 287,544,714 บาท 

 

มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าตาม

ภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารการเงินและงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร 

ตัวอย่างเช่น มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านระบบรายงานและติดตาม

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/ มี

ระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี http://www.kpi.rmutt.ac.th รวมถึงมีการติดตามงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบ 

Outlook ทาง Social Network เช่น Line และ Facebook 
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2.3 การมีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีวิธีการหรือกลไกการติดตามความคืบหน้าของงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ล าดับที ่ สรุปผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการที่ส าคัญ 

1 จัดการประชุมคณะกรรมการส านักฯ 2 เดือน/1 ครั้ง เพื่อร่วมจัดท าแผนพัฒนาส านักฯ พิจารณาวาง

ระเบียบและออกข้อบังคับภายในส านักฯ ร่วมตัดสินใจนให้ความเห็นในด้านต่างๆ รายงานผลการ

ด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ และเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจการต่างๆ ของส านักฯ 

2 จัดการประชุมหัวหน้าฝ่ายภายในส านักฯ เดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผนการด าเนินงานของส านักฯ 
วางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานที่ด าเนินการแล้ว และติดตามงานที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ ร่วมวางแผนในการด าเนินกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายด าเนินการ 
รวมทัง้ประเด็นข้อหารือและเสนอแนะต่อผู้บริหารของส านักต่อไป 

3 Coffee Meeting ทุก ๆ วัน ส าหรับผู้บริหารสวส. ผอ. และรองผอ. เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน หารือ 
อัพเดตงาน ติดตามงาน 

4 ผู้บริหารทั้งผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ มีการหมุนเวียนพบปะเพ่ือสุนทรียสนทนาหารือกับฝ่าย

งานต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการ และรับประทานอาหารร่วมกันกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ เป็นประจ า เพื่อ

รับฟังเสียงสะท้อน ปัญหา แนวทางข้อเสนอแนะในการท างาน 

5 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านระบบรายงานและติดตามผล
การด าเนินงานตัวชี้วัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/   

6 ระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี http://www.kpi.rmutt.ac.th  

7 มีการติดตามงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบ Outlook ทาง Social Network เช่น Line 

และ Facebook  

 

  

http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/
http://www.kpi.rmutt.ac.th/
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2.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกส่วนราชการที่ได้รับ

การประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมิน 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจดัการ และตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนผ่านระบบ 
www.aritkpi.rmutt.ac.th ที่ส านกัฯ 
พัฒนาขึ้นท าให้การบริหารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีเกิดประสิทธิภาพ 
3. ส านัก ฯ มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับความสะดวกของ
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้
เทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานบน 
Smart phone 
4. บุคลากรมภีาระงานค่อนข้างมาก 
แต่สามารถปฏิบตัิงานท้ังงานในหน้าท่ี
และงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมายเพิ่มเติม 
ได้บรรลผุลตามเป้าหมายและเวลาที่
ก าหนด 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรพิจารณาประเด็นการประเมิน
ระบบให้ครบทุกระบบ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุง
ระบบให้ดียิ่งขึ้น 
2. ควรเสรมิสวสัดิการให้กับบุคลากรที่
รับภาระงานค่อนข้างมาก เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กบับุคลากรและ
ครอบครัวที่อุทิศเวลาให้กับการท างาน
อย่างเต็มท ี

จุดเด่น 
1. การด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายทุก
ตัวบ่งช้ี เป็นการสะท้อนถึงผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ โดย
พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจดัการให้เกดิ
ประโยชนไ์ด้อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานและการ
พัฒนาตนเอง เพื่อให้การด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ที่ก าหนดไว ้
แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. เอกสารการรายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ควรระบุวิสยัทัศน์ 
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน อัตลักษณ์ที่
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
เพื่อให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงาน 
ความสอดคล้องกับพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ที่จะน ามาด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
คุณภาพมากขึ้น 
2. วิธีการเขียนรายงานการประเมนิเอง
ในทุกองค์ประกอบ ควรเขียนให้
สะท้อนถึงกระบวนการท างาน (PDCA) 
ทั้งระบบและเห็นภาพท่ีแท้จริงของ
หน่วยงาน 
3. การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรควร
ก าหนดแผนการตดิตามให้ชัดเจนเป็น
ระยะเพื่อสามารถก ากับตดิตามและ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผล
การประเมินรอบปีท่ีผ่านมา 
1. วิเคราะห์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่
สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานของ
ส านักฯ 
2. ปรับรูปแบบการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองให้สะท้อนถึง
กระบวนการท างาน (PDCA) และ
น าเสนอรายงานในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
เช่น ข้ันตอนการด าเนินงานและตาราง 
เป็นต้น 
3. จัดท าแผนการติดตามการรายงาน
การพัฒนาบุคลากรเป็นรายไตรมาส 



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 106 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน อยู่ระหว่างรอการตรวจประเมิน 
แก้ไขหากไม่สามารถด าเนินการไดต้าม
แผน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผล
การประเมินรอบปีท่ีผ่านมา 
1. จัดท าการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศให้ครบทุกระบบ 
2. มีการเสริมสวัสดิการให้กับบุคลากร
ที่รับภาระงานค่อนข้างมาก เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร เช่น  
- สนับสนุนงบประมาณให้กับบคุลากร
เข้าสู่ต าแหน่งระดบัสูงขึ้น 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางโดย
เครื่องบินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
- จัดท าโครงการกองทุนสวสัดิการ
บุคลากร 
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2.5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของด้านอื่น ๆ ทีต่อบสนองต่อนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เช่น เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโค

วิด 19 ซึ่งมหาวิทยาลยัมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ดังนั้น

เพื่อให้มีการเรียนการสอนในระบบออนไลนม์ปีระสิทธิภาพ จึงด าเนนิการ

จัดท าแผนการพัฒนาเพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงาน ดังนี ้

2.5.1 แผนงานในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เกิด

ความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.5.1.1 การพัฒนาและขยายระบบส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ (D-Learn) เพื่อรองรับการ

เรียนรู้และการสอบออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบหลักเรียกว่า D-Learn รวมถึง Microsoft Teams 

ที่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้บริการได้ จากสถิติข้อมูลการเรียน/สอบ และการใช้งานทั้งสอง

ระบบ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ D-Learn ถือเป็นภารกิจหลักที่ทางส านักฯ จ าเป็นต้องปรับปรุง

และพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพ่ือรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพ่ิมขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทางส านักฯ จึงได้จัดท า D-learn cluster load balancing เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างานให้กับเครื่องแม่ข่าย ซึ่งหลักการคือการกระจายโหลดงานไปยัง  node ต่าง ๆ ด้านล่าง เป็น

ลักษณะของ workers เพ่ือช่วยกันท างานตามแผนภาพด้านล่าง นอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งการท างานให้

ระบบฐานข้อมูลใช้ RAM memory ให้มากขึ้น เพ่ือลดขอขวดในการเข้าถึง hard disk 

ซึ่งปัจจุบันนี้ระบบ D-Learn สามารถรองรับจ านวน concurrence users สูงสุด (การเข้าระบบพร้อม 

ๆ กัน ณ เวลาเดียวกัน) จ านวน 3,000 - -3,500 คนได้ ในกรณีที่ข้อสอบเป็นแบบปกติ (ไม่มีรูปภาพหรือ 

multimedia อ่ืน ๆ มากเกินไป) ซึ่งจากเดิมเมื่อปีการศึกษา 2562 ระบบ D-Learn รองรับ concurrence 

users ได้สูงสุดแค่ 800-900 คนเท่านั้น และมีแผนการในการเพ่ิมจ านวน node ใน D-learn cluster load 

balancing เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับจ านวนผู้ใช้งานที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต 
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2.5.1.1 การเพิ่มบริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged Infrastructure 

(HCI) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบใหม่ ซึ่งถูก

เรียกว่า Hyper-Converged Infrastructure (HCI) ส าหรับโครงสร้างระบบ Server ยุคใหม่ ที่ประหยัดคุ้มค่า 

และ มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า ส าหรับ IT ที่ต้องดูแลระบบ Server ที่ต้องการเปลี่ยนจากระบบ Server แบบเดิม

ที่มีหลายเครื่องให้รวมกันอยู่ใน Server ชุดเดียว ลดภาระการจัดการให้ง่ายขึ้นและเสถียรขึ้น เหมาะส าหรับ

ระบบที่เป็น core system ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบบุคลากร เป็นต้น 
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2.5.1.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์และ software license ส าหรับการจัดการประชุม/เรียน

ออนไลน์ 

ทางส านักฯ ยังมีแนวทางในการเพ่ิมอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการประชุมหรือการเรียนการสอน

ออนไลน์ เช่น กล้อง Full HD พร้อมไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการประชุม ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการอยู่

บ้างแล้ว และระบบ software license (Zoom) ส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการ

ประชุม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 20 license และถูกกระจายไปใช้ยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

2.5.1.3 การปรับปรุงแนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from 

Home 

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์  และจัดท าเป็นแนวทางการเรียนการสอน

ออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและการสอบผ่านระบบออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันรายละเอียดตามคู่มือ ระบบสนับสนุนการเรียนและท างานที่บ้าน: (Learn 

and Work from Home) สามารถเข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้ที่ https://covid19.rmutt.ac.th/ ดังนั้นทางส านัก

จึงมีแนวทางในการปรับปรุงรายละเอียด โดยเพ่ิมข้อมูลบริการอ่ืน ๆ เช่น บริการการสนับสนุนการเรียนการ

สอนแบบออนไลน์ เป็นต้น 

2.5.1.4 การขยายแพลตฟอร์มการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบ Office365 

ผนวกเข้ากับ G-Suite 

การขยายแพลตฟอร์มการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบ Office365 ผนวกเข้ากับ G-

Suite 

 -นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Office 365 Education ฟรี  
 -มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint 
รวมถึงบริการ OneDrive พ้ืนที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สูงสุด 1TB ส าหรับแต่ละบัญชี  
 -รวมถึง Microsoft Teams ที่สามารถท างานร่วมกันได้ 
 - พร้อมเครื่องมืออื่น ๆ ส าหรับการท างานได้ร่วมกันแบบออนไลน์เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของ
มหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th ที่ถูกต้อง 
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 - ผู้ใช้งานสามารถร้องขอการบริการระบบ G-Suite โดยผนวกเข้ากับ Office 365 จากทางส านักฯ ได้ 
อย่างไรก็ตามขั้นตอนแรกสุด ผู้ใช้จ าเป็นต้องเปลี่ยน display name ให้เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากระบบการ 
sync ข้อมูลระหว่าง G-Suite กับ Office 365 ในปัจจุบันรองรับการ sync ข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น 

 
 

 

2.5.2 แผนการพัฒนาด้านอัตราก าลังคน 

การพัฒนาด้านอัตราก าลังคนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกในการ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในส่วน

งานที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งนี้ทางส านักฯ ได้ด าเนินการตามแผน ดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในแต่ละฝ่าย รวมจ านวน ทั้งสิ้น 84 คน โดยให้

บุคลากรทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (แผน 4 ปี) จากแบบวิเคราะห์ภาระงานและความต้องการใน
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การพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 

2565 

2. น าแบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเอง

รายบุคคล ให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายตาม Job Description เพ่ือทบทวนและจัดท า

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจ าปี 2562 – 2565 

3.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual Development Plan:  IDP)  ประจ าปี

งบประมาณ 2563) 

มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดตามรายละเอียด ดังนี้  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. แผนการศึกษาต่อ ประกอบด้วย 
    - ระดับปริญาโท   
    - ระดับปริญญาตรี   

4 คน 
2 คน 
2 คน 

4 คน 
2 คน 
2 คน 

2.  แผนการขอต าแหน่งที่สูงขึ้น   
     - ระดับช านาญการ   

6 คน 
6 คน 

6 คน 
3 คน 

3. แผนการฝึกอบรม (แผนการฝึกอบรมตามสาขาวิชาชีพ, 
แผนการฝึกอบรมตาม มาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด, แผนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์) 

84 คน 84 คน 

4. ผู้บริหาร ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาด้าน
บริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง  
     - ระดับต้น       
     - ระดับกลาง  
     - ระดับสูง 

19 คน 
15 คน 
 3 คน 
 1 คน 

19 คน 
15 คน 
 3 คน 
 1 คน 

 

นอกจากนี้ทางส านักฯ ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่ ดังนี้  

1. สนับสนุนการขอรับการอนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี 

2. สนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหน่วยงานภายนอก บริษัท เอสวีโอเอ ในระดับปริญญา

ตรี จ านวน 1 ทุน จนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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3. อนุญาตให้ออกก่อนเวลาราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาได้ทันตามเวลาเรียน 

4. อนุญาตให้บุคลากรมีสิทธิลาเพื่อไปศึกษา หรือท ากิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

5. สนับสนุนเงินรางวัลเมื่อบุคลากรส าเร็จการศึกษา 

อีกทั้งยังมีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการด าเนินงาน

ตามระบบ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมระบบพ่ีเลี้ยงโดยให้บุคลากรที่ได้รับต าแหน่งระดับช านาญการ สอนงานให้บุคลากรที่มี

คุณสมบัติครบในการจัดท าผลงานเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น   

2. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับ

ต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจหลักการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การท างาน

วิจัย และการท าผลงานอ่ืน ๆ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงได้อย่างถูกต้อง 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการจัดท าผลงานในระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรทราบ ผ่าน

ระบบ Outlook และ Social Network 

4. สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรจัดท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้สนับสนุนเงินรางวัลให้กับบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งระดับสูงขึ้น ดังนี้  

- ระดับช านาญการ จ านวน 3,000.- บาท 

- ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 5,000.- บาท 

- ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 10,000.- บาท 

ในส่วนต่อไป ทางส านักฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

กับภาระงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1 หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.1 อบรมหลักสูตร MSBI-38 : Analyzing Data with Power BI 

1.2 อบรม Robotics Summit 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก The Text Step On Your 

Robotics & Automation Jourmey  

1.3 อบรมโครงการประเมินทักษะ Digital ส าหรับบุคลากร หัวข้อ Microsoft Office 

Specialist 

1.4 โครงการอบรมค้นพบการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วย Office 365 
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1.5 โครงการการออกแบบระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คส าหรับชีวิตวิถีใหม่ 

(evelopment) 

1.6 Database System Security Audit:  การตรวจสอบความปลอดภั ยของระบบ

ฐานข้อมูล 

2.   หลักสูตรด้านงานห้องสมุด 
2.1 ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (ออนไลน์) ประจ าปี

งบประมาณ 2563   
2.2 การฝึกอบรมและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานจริงส าหรับผู้ใช้งานระบบ WALAI AutoLib 

Ultimate 
2.3 การสร้างสุดยอดบริการเหนือความคาดหมาย (Service Excellence)  

3. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
3.1 หลักสูตรการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development 

Plan: IDP) 
3.2 แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   
3.3 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ อบรมโครงการ Excell 2016: Pivot Table) เพ่ือการ
บริหารจัดการงาน 

ทั้งนี้ส านักฯ จัดท าระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์ RMUTT UpSkill เพ่ือศักยภาพของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และก าหนดให้บุคลากรภายในส านักฯ จ านวน 87 ราย เข้าอบรมอย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตร 
จากทั้งหมด 18 หลักสูตร โดยเข้าระบบ https://upskill.rmutt.ac.th/ ดังนี้ 
รหัส ชื่อหลักสูตร 

01 ทักษะการน าเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Skills) 

02 การสร้างสุดยอดบริการเหนือความคาดหมาย (Service Excellence) 
03 การบริหารทีมอย่างเข้าใจคน (HR for Non HR) 

04 ก้าวสู่ความส าเร็จด้วยการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ (Decision Making and Problem Solving Skills) 

05 บัญชีง่าย ๆ ส าหรับผู้บริหาร 1 (Accounting for Non- Accountant) 

06 บัญชีง่าย ๆ ส าหรับผู้บริหาร 2 (Advanced Accounting for Non- Accountant) 

07 ภาวะผู้น า ปลุกความเป็นผู้น าในตัวคุณ (Leadership) 

08 การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) 

09 เทคนิครับมือความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (Risk Management) 

10 เทคนิคปิดการขายทันใจ ก าไรทะลุเป้า (Selling Techniques) 

https://upskill.rmutt.ac.th/
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11 เทคนิคบริหารโครงการสู่ความส าเร็จ (Project Management) 

12 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน (Effective Communication)  

13 จริยธรรมในการท างาน สู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน (Ethics Virtue to Sustainable Success) 

14 การวางแผนธุรกิจด้วยกระดาษแผ่นเดียว (Business Model Canvas) 

15 คิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่องค์กร (Innovation Strategy and Process) 

16 เทคนิคการบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Meeting Management) 

17 การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อความส าเร็จ (Effective Action Plan for Success)  

18 การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล (Effective Negotiation Skills) 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 - 2566 

แผนด้านการศึกษาต่อของบุคลากร 

ศึกษาต่อระดับ 
ประจ าปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564  2565 2566 2567 

ปริญญาตรี 2  - - -  
ปริญญาโท 2  1 1 3  
ปริญญาเอก -  - - -  

รวม 21  2 2 1   

แผนการสร้างความก้าวหน้าสายวิชาชีพของบุคลากร  

ระดับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2564 2565 2566 2567 

เชี่ยวชาญ - 1 - -   
ช านาญการพิเศษ 1 - - -   

ช านาญการ 20 1 2 1 
แผนตามปีที่
คุณสมบัติครบ 

รวม 21 2 2 1   
** พนักงานมหาวทิยาลัยจ านวน 38 ได้รับต าแหน่งระดับช านาญการ จ านวน 10 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 26.32 
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แผนการพัฒนาด้านการอบรมสัมมนา ประจ าปี 2564 – 2567 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร 
จ านวน
บุคลากร 

บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

1 อบรมตามสาขาวิชาชีพ (ภาระงานที่รับผิดชอบ) 87 87 87 87 87 

 -  หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      

 -  หลักสูตรบริหารจัดการงานห้องสมุด      

 -  หลักสูตรด้านการบริหารจัดการทั่วไป      

2 ฝึกอบรมตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด      

 -  หลักสูตรทบทวนและจดัท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (หัวหน้าและบุคลากรในฝ่าย)  

45 45 45 45 45 

 -  หลักสูตรการพัฒนาทักษะบุคลากรภายในส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

87 87 87 87 87 

 -  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สรา้งสรรคเ์พื่องาน
บริการและเกดิภาพลักษณ์ที่ดี   

87 87    

 -  เทคนิคการท างานร่วมกันกับทุก Generation 87  87   

 -  คิดเชิงบวกและทศันคติที่ดีในการท างาน  87   87  

 -  Design thinking/Innovative thinking 87    87 

3 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์      

 - การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  87 87    

 - การท างานเชิงรุกสู่ความส าเร็จ  87  87   

 - การแก้ป้ญหาและการตัดสินใจด้วยการคิด
วิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 

87   87  

 - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

87    87 

4 การพัฒนาด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหารระดับต้น 
กลาง สูง)  

     

 - การบริหารจัดการงานยุคใหม่  19 19    

 - การน าเสนอเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  19  19   

 - ภาวะผู้น าและการสร้างทีม  19   19  

 - ทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ส าหรับ
ผู้บริหาร 

19    19 

 



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 116 

2.5.3 แผนการพัฒนาด้านการลงทุน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีแผนการพัฒนาด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจเข้าสู่เป้าหมายของของมหาวิทยาลัย โดยมีสรุปแผนการลงทุน

ระยะเร่งด่วนปี 2563-2564 ดังนี้ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

1. การขยายระบบส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ (D-Learn) เพ่ือรองรับการเรียนรู้และการสอบออนไลน์
รายวิชาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

2. การเพ่ิมบริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged Infrastructure (HCI) 

3. การจัดเตรียมอุปกรณ์และ software license ส าหรับการจัดการประชุม/เรียนออนไลน์ 
4. การขยายแพลตฟอร์มการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบ Office365 ผนวกเข้ากับ G-

Suite 
5. การขยายการจัดเก็บ log file ของการจราจรข้อมูลเพ่ือรองรับการใช้งานที่มากขึ้น และสอดคล้อง

กับ พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2560 

6. การตรวจติดตามเพ่ือประเมินมาตรฐานของระบบในปีที่ 2 ในส่วนของระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ( Information Security Management System:  ISMS)  ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เพ่ือให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสูงและสามารถรองรับ
กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2560 พรบ. 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 2562 และ พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 

 

2.5.4 แผนการพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศมีนโยบายในการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้ม
ค่าสูงสุดส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งค านึงถึงการบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของส านักเป็นหลัก เพ่ือให้เกิด
บริการที่เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์เหล่านั้น ส านักได้มีการพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้งานของสิ่งที่
ลงทุนต่าง ๆ เช่นความถี่ในการใช้งานระบบ ความเหมาะสมของต้นทุนในการบ ารุงรักษา การต่อรองราคากับผู้
ให้บริการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณสูงสุด โดยส านักได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2564 เป็นเงิน 4,839,900 บาท และงบประมาณรายได้จากเงินบ ารุงห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี 2564 เป็นเงิน 30,994,800 บาท รวมทั้งสิ้น 35,834,700 บาท และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว
ดังนี้ 
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รายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2564 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 24 พฤษภาคม 2564 

รายการ 

งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 

รวมเบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ รับจัดสรร 

เบิกจ่าย 
(1 ต.ค.63 ถึง 
24 พ.ค.64) 

รับจัดสรร 
เบิกจ่าย 

(1 ต.ค.63 ถึง 
24 พ.ค.64) 

1.ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4,839,900.00 2,897,948.00 24,807,660.00 18,890,431.76 21,788,379.76 73.49 

  1.1 ด้าน
ห้องสมุด 

   7,866,788.15 

  
  1.2 ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   8,958,082.10 

  1.3 ด้านการ
บริหาร 

   2,065,561.51 

2.อาคารเรยีน
รวมและ
ปฏิบัติการ 13 
ช้ัน 

  5,503,140.00 3,012,308.28 3,012,308.28 54.74 

3.ศูนย์
นวัตกรรมและ
ความรู ้

  684,000.00 316,602.08 316,602.08 46.29 

รวม 4,839,900.00 2,897,948.00 30,994,800.00 22,219,342.12 25,117,290.12 70.09 
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สัดส่วนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้วกับระหว่างด าเนินการ 

 

 
สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนส านักงาน 
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สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่าง ๆ 
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3 ด้านพื้นฐานการน าองค์กรประเด็นการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
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3.1 ภาวะความเป็นผู้น าของหัวหน้าส่วนราชการ การให้ความส าคัญต่อการ

สร้างความร่วมมืออย่างทั่วถึง และการมสี่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในส่วน

ราชการ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ในการบริการส่วนราชการ 

1)  มีการวางแผนการบริหารจัดการองค์กรด้วยวิธีการทั้งแบบบนลงล่างผสานกับแบบล่างขึ้นบน 
(Top-Down and Bottom-Up Approach) โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน 
ทันสมัย ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ (4S) ขับเคลื่อนด้วย 4D ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง ด้วย
ค่านิยมหลัก SMILE และมีการถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางในการท างานให้คนในองค์การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้ง
องค์กรเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  

2)  มีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง รวมทั้งทรัพยากร และงบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสม
ส าหรับการท างานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ นโยบายแนวทางในการท างาน และแผนยุทธศาสตร์
จัดสรรขององค์กร โดยใช้กรอบแนวคิด (Framework) การบริหารทั้งการบริหารในแนวตั้ง (Vertical 
Management Structure) และแบบการบริหารในแนวนอน (Horizontal Management Structure)  
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3) มีการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถท างานเป็นทีม 

ท างานในลักษณะบูรณาการ/การท างานแนวใหม่ ที่ได้ทั้งงานและบุคลากรโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการกระจาย
อ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เน้นการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วม เช่น มอบหมายรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้ง
หัวหน้ากลุ่มงาน แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย เป็นต้น 

4) มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยก าหนดแผนการพัฒนารายบุคคล ( IDP: Individual 
Development Plan) ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการกลั่นกรองของหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชา 
เพ่ือปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ทั้งแบบ On-line course และแบบ On-site course และ
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการของบุคคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การโค้ช , OJT, mentor, การ
มอบหมายงาน เป็นต้น 

5)  ได้มีการพัฒนาให้องค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเป็นที่ยอมรับ ทั้ง
รูปแบบการประชุมทบทวนติดตามงานหัวหน้างาน 2 สัปดาห์ต่อครั้ง การเวียนเข้าพบเพ่ือหารือแลกเปลี่ยน
มุมมองการปฏิบัติงานส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์
การประเมิน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามวาระอย่างเที่ยงธรรมโปร่งใส 

6)  มีวิสัยทัศน์ที่ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ มีการ
กระจายอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอ านาจในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ เช่น มอบหมายรองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน แต่งตั้งหน้าฝ่าย  
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7)  มีส่วนรวมในการปฏิบัติงานในส่วนราชการของมหาวิทยาลัย เช่น เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เป็นกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการอุธรณ์และร้อง
ทุกข์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

8)  ให้ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสังคม ในการด าเนินงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น เป็นกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น เป็นกรรมการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  สร้าง
ความร่วมมือและให้บริการกับส่วนราชการภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ผ่านโครงการให้บริการ
วิชาการต่างๆ 

9) ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับบุคลากรภายในส านักฯ  เช่น กิจกรรม 
Happy birthday การแข่งขันกีฬาสีภายใน  

10)  ได้มีการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การ มีรูปแบบการท างาน ซึ่งเปิดรับค าแนะน าที่
สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้น าในระดับท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร 

11)  ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลส าเร็จ 
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3.2 การบริหารส่วนราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

3.2.1 การบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักการ

ตอบสนอง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าหลักการบริหารจัดการด้วยมุมมองในการพัฒนา 

ตามรูปแบบของ Balance Scorecard (4P) ซึ่งเป็นรูปแบบของการด าเนินการขององค์กรในปัจจุบันส่วนใหญ่

มักจะพบปัญหาคือ การขาดห่วงโซ่นโยบาย (Policy Chain) ที่มีความฝัน วิสัยทัศน์ แต่ขาดการผลักดันให้

นโยบายเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ จึงควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด าเนินการ เพ่ือใช้ส าหรับ

ตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรอ่ืนๆ เช่น กพร.

สมศ.และเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรเองเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มี

ผลกระทบดังกล่าวจึงประยุกต์ใช้มอง ในการบริหารจัดการอย่างรอบด้านดังนี้ 

- มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective: P1) เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เช่นความพึง

พอใจของผู้รับบริการ การเพ่ิมจ านวนของผู้รับบริการ  

- มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: P2) เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ต่าง ๆ เช่นการลดขั้นตอนต่าง ๆ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบต่างๆ  

- มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective: P3) การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ  

- มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Perspective: P4) เกี่ยวข้อง

กับด้านการด าเนินการที่บรรลุผลสัมฤทธิตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

มุมมองในการพัฒนา 4P การพัฒนาภายในส านักฯ 

P1: มุมมองด้านผู้รับบริการ 
(Customer Perspective) 

1. การพัฒนาระบบให้บริการ ใหส้อดรับกับความต้องการของผู้รับบริการทาง
วิชาการ มีช่องทางที่เหมาะสมและเพียงพอ การสรา้งความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการทุกฝา่ย  

2. การสังเกตุและการเฝ้าดู แนวโนม้ของผู้ใช้บริการ ว่ามีการเพิม่ขึ้นหรอื
ลดลงและวิเคราะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

3. การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีการตอบสนองอย่างเปน็
รูปธรรมและเป็นระบบ  
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มุมมองในการพัฒนา 4P การพัฒนาภายในส านักฯ 

P2: มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process 
Perspective) 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเชิงวิชาการที่เหมาะสมต่อการ
เรียนรู ้

2. การบริการคณาจารย์ บุคลากร  โดยการจดัหาอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการท างาน ในด้านของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเข้าถึง
ระบบ การใช้งาน ความเชื่อมั่นต่อระบบงาน  

3. การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นท่ีรู้จักและไดร้ับ
การยอมรับในเชิงวิชาการ โดยการน าเสนอข่าวสารต่อการพัฒนาเปน็
ระยะๆในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพือ่สร้างความเขา้ใจและภาพลักษณท์ี่ดีต่อ
สาธารณชน 

4. การพัฒนาระบบงานภายในให้สามารถด าเนินไปอย่างมปีระสิทธิภาพ มี
แนวทางการด าเนินการเช่น 

- มีการก าหนดมาตรฐานงานบริการ เคาท์เตอร์บริการ เพื่อสร้างความ
เข้าใจลดข้อขัดแย้งต่างๆ 

- การลดขั้นตอนในการให้บริการต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย และ
สร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผูร้บับริการ ท้ัง คณาจารย์ นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป 

- การบริหารจัดการโครงการโดยมีแผนปฏิบัติการที่แน่ชัด การก าหนด
ระยะเวลา ทรัพยากร  

- การพัฒนากฏหมายระเบียบที่เหมาะสมในการด าเนินการ การปรับปรุง
ระเบียบทีล่้าสมัยตา่งๆ เพื่อให้ทันต่อการให้บริการ  

- การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งาน 
5. ลดเวลาการจัดซื้อหนังสือ และทรพัยากรสื่อตา่งๆเข้าห้องสมุด  การ

จัดหาฐานข้อมมลูงานวิจัย ให้ทันและตรงกับความต้องการ 
6. ปรับปรุงระเบียบขั้นตอน การยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสื่อ ขยาย

เวลาและจ านวนของการยมื-คืน 
7. การขยายเวลาการให้บริการอย่างเหมาะสมการบริการนักศึกษาในการใช้

งานระบบต่างๆ เช่น ห้องสมุด การบริการคอมพิวเตอร์ Internet Zone 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรส์ าหรบัใช้งานหลังเลิกเรยีน   

8. พัฒนาระบบการจัดการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อรองรับการจัดอบรม 
ภายในและภายนอก เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

การขยายพื้นท่ี WiFi Zone เพื่อรองรับการใช้งานนอกเวลา 
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P3: มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร 
(Learning and Growth 
Perspective) 

1. พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสมัยใหม่ ให้มี
ความรู้ความสามารถและสอดรับกบัการพัฒนา มีทักษะในการปฏิบตังิาน
ที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดอบรมและส่งไปรับการอบรม สอบใบประกาศ
วิชาชีพ ICT จากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

2. ปรับทัศนคติของบุคลากรในส านักฯพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ และมีจิตส านึกและทัศนคติทีด่ีต่อ
การให้บริการ  

3. การพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดบักลาง และหัวหนา้แผนกงาน ใหม้ี EQ 
จิตสาธารณะ มีความรู้ด้านภาษา มีความสามารถในการประสานงาน 
การน าทีม การบริหารจัดการโครงการ 

4. การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบต่างๆ และมีการผสมผสาน
การฝึกอบรมแบบต่างๆ อบรมในหลักสตูรปกติ เน้นการบรรยายและการ
ฝึกปฎิบัติ การใช้สื่อการฝึกอบรมแบบต่างๆ 

5. การพัฒนาบุคลากรแบบ นอกเหนอืจาการฝึกอบรม (NON-Training) 
เน้นการพัฒนาทักษะ การประสานงาน การน าทีมงานในหลายรูปแบบ
เช่น  

- Job Shadow 

- Cross Function 

- Coaching & Consulting Clinic 

- ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
6. สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม (TEAM WORK) โดยการมีส่วนร่วม

ของทั้งฝ่ายบริหาร (Top-Down) และระดับปฏิบัติการ (Bottom- Up) 
ในการด าเนินการให้บรรลุภารกิจ 

7. ผลักดันใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานที่รับผดิชอบและการถ่ายทอด
ความรู้ไปยังเพ่ือนร่วมงานอย่างเปน็ระบบ เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบ
ยั่งยืน  

8. สร้างแรงจูงใจในการท างานภายในส านักฯ การจัดสวสัดิการและ
ค่าตอบแทน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสมเช่น รายได้จากโครงการ
บริการสังคมฯต่างๆ การจดัทัศนศกึษา กิจกรรมเกีย่วกับสุขภาพและ
นันทนาการ 

P4: มุมมองด้านการเงินและ
งบประมาณ (Financial and 
Budgeting Perspective) 

1. การบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงประสิทธิผลของการใช้
งบประมาณ ประหยัด และคุ้มค่า 

2. มีกลยุทธ์ ในการจัดซ้ือจัดหา ทรัพยากรที่มีคุณภาพ  และประหยัด
งบประมาณ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเปรียบเทียบราคา แหล่งจ าหน่าย
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สินค้า การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

3. ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 
4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในส านักและอาคารที่ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี

ด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน 
5. การหารายได้จากงานบริการวิชาการ เพื่อใช้ในการสนับสนุน การด าเนินงาน

และสร้างรายได้ให้กับบุคลากร 

 
นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังได้น าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภายในส านักฯ ซึ่งประกอบไปด้วย หลักประสิทธิภาพ และหลักการ

ตอบสนอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผลการด าเนินงาน 
1. หลักประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการท างานต่าง ๆ ภายในส านักฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ

สามารถตอบสนองความต้องของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของฝา่ย และคูม่ือขั้นตอนการท างาน  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการที่ใช้สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักฯ และมหาวิทยาลยัให้มปีระสิทธิภาพ เช่น  
    - ระบบบริหารจดัการข้อมลูการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย (QS star 
ranking)  
    - ระบบ E-Vote ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจยัและนวัตกรรม (URMS)  
    - ระบบบริหารจดัการโครงการตามแผนการด าเนินงาน (PM)  
    - ระบบจัดการการประชุมออนไลน์ (e-meeting)  
3. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผใูชบริการมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของส านักฯ 

2. หลักการตอบสนอง ด าเนินการให้บริการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
1. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ับบริการ บุคลากร และผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี ผ่านทาง ตู้รับข้อเสนอแนะ และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 
www.webboard.rmutt.ac.th และ www.library.rmutt.ac.th  
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และน าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการให้บริการใหม้คีุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 128 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผลการด าเนินงาน 

3. จัดท าการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรือ่ง เทคนิคการ
ให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อปรบัปรุงและพัฒนาการให้บริการของส านักฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

3.2.2 ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หลักความ

เปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคประชารัฐ หลักการ

กระจายอ านาจ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม การพยายาม

แสวงหาฉันทามติ หลักคุณธรรมจริยธรรม 

การบริหารจัดการองค์กรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ให้ความส าคัญใน

หลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance) มาโดยตลอด โดยยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กร

อย่างแน่นแฟ้นในด้านหลักภาระรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผยโปร่งใส หลักนิติธรรม 

หลักความเสมอภาคประชารัฐ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม การพยายามแสวงหาฉันทามติ 

และหลักคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผลการด าเนินงานที่สะท้อนตามองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน

ดังตารางต่อไปนี้ 

 

หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน 
1. หลักภาระรับผิดชอบ 1. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างส านักฯ และมอบหมายให้หัวหน้า

กลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบควบคุมการด าเนินงานของแตล่ะฝา่ย 
2. รายงานผลการด าเนินงานพร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหาในที่ประชุม
หัวหน้าฝ่าย 

2. สามารถตรวจสอบได ้ การตรวจสอบภายใน โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 

3. หลักความเปดิเผยโปร่งใส 1. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส านักฯ 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ทางระบบรายงานและตดิตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบรุี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
3. รายงานสถิติการเข้าใช้บริการผา่นทาง www.library.rmutt.ac.th 

http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/
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4. หลักนติิธรรม สามารถใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของการบริหารราชการด้วย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงเสรภีาพของผู้ปฏิบตัิงาน โดยมีการ
ออกประกาศและแนวปฏิบตัิในการปฏิบัติงานภายในส านักฯ 

5. หลักความเสมอภาคประชารัฐ ก าหนดให้บุคลากรมสีิทธิและเสรีในด้านต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกัน  ไดแ้ก่ การเข้า
รับการอบรมสมัมนา การลา การเข้าร่วมกิจกรรมของส านักฯ และมหาวิทยาลัย 
และการไดร้ับสวสัดิการของส านักฯ 

6. หลักการกระจายอ านาจ 1. การกระจายอ านาจตามโครงสรา้งของส านักฯ โดยให้รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
กลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ควบคุมและก ากับดูแลด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
2. แต่งตั้งคณะท างานชุดต่าง ๆ ของส านักฯ เพื่อท าหน้าที่แทนผู้บรหิารของส านัก
ฯ เช่น คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะกรรมการบริหารการประกัน
คุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการเรยีนรู้ออนไลน์ 
คณะกรรมการพัฒนา RMUTT Digital Service Platform ของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการจัดการความรู้ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งภายใน เป็น
ต้น 

7. หลักการมสี่วนร่วม สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใน และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาส านักฯ 
1. สรรหาตัวแทนของบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการประจ าส านักฯ และ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบคุลากร 
2. แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และจัดการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
3. บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ 
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเลือกตัวแทนของส านักฯ ผ่านระบบ E-Vote 
5. แต่งตั้งบุคลากรให้เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจของส านักฯ 

8. การพยายามแสวงหาฉันทามต ิ มีกระบวนการหรือสามารถหาข้อตกลง ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ และประชุมหัวหน้าฝ่าย เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือสรุป
มติร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ของส านักฯ 

9. หลักคุณธรรมจริยธรรม 1. ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบยีบและข้อบังคับของมหาวิทยาลยั  
2. ไม่ใช้ประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ 
3. บริหารราชการด้วยความรู้ ความสามารถ โดยมีความมุ่งมั่น เสยีสละ และ
อดทน 

 

3.2.3 ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความตระหนักในความรับผิดชอบทางการบริหาร โดย

ค านึงถึงความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามวิสัยทัศน์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่  Innovative University ด้วย Smart 

Digital Transformation” ให้สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยแต่งตั้ง

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างส านักฯ และมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบ

ควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย และมีการติดตามรายงานผลการด าเนินงานพร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อพบ

ปัญหาในที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเป็นวาระอย่างสม่ าเสมอ  

นอกจากนั้น ได้บริหารจัดการตามกรอบแนวทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้

ก าหนดไว้ได้แก่ ยึดมั่นในการปฏิบัติราชการอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่าง

มีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รวมทั้ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 มาโดยตลอด 

3.2.4 การรังสรรค์คุณค่า 

ได้มีการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือรังสรรค์บริการที่มีคุณค่าต่อผู้รับบริการ ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

(key Stakeholder)  ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า เป็นต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นต้น (Primary Stakeholders) 

ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร หรือองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Second Stakeholders) ได้แก่ 

ประชาชนที่ต้องการรับบริการ ชุมชน สังคม ส่วนราชการอ่ืน ภาคเอกชน เป็นต้น โดยพิจารณาปัจจัยภายใน

ของส่วนราชการเอง ได้แก่ ขีดความสามารถของส่วนราชการและความพร้อมของทรัพยากร ความเป็นไปได้ใน

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การปรับรูปแบบในการให้บริการ

ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนการบริการที่สามารถปรับการบริการให้ตอบสนองตามความต้ องการ

เฉพาะกลุ่ม/บุคคล (Customization) ได้ ซึ่งนวัตกรรมดิจิทัลที่อยู่ในแผนการพัฒนาเพ่ือส่งมอบคุณค่าต่อ

ผู้รับบริการสามารถสรุปได้ดังนี้ 

นวัตกรรมดิจิทัลที่ส าคัญในช่วงปี 2563-2564 เป้าหมายการรังสรรค์คุณค่า 

การรั บการประ เมินมาตรฐานระดับนานาชาติ และจัดท า เ ว็บ ไซต์
ภาษาต่างประเทศ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น 
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ประกวดรางวัลการสนับสนุนนักศึกษาช่วง COVID และชนะการประกวดอนัดบั 
1 ( Winner of the ASIC International Student Support Awards 2020 
และได้ รับรางวัล  The Most Innovative Student Centered Library in 
ASIA 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น 

การยกระดับกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัล ( ICT Digital Literacy) ด้วย
มาตรฐานสากล IC3 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 

ระบบบริหารจัดการโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียรอง 

โครงการความร่วมมือจัดตั้ง Huawei Academy ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 
ความร่วมมือกับ Microsoft Thailand ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน

เสียรอง 

ระบบ D-Learn และการพัฒนาและขยายระบบส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อรองรับการเรียนรู้และการสอบออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ ผ่าน RMUTT 
Digital Learning Platform 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียขั้นต้น 

แนวทางและรายละเอียดการ Work from Home และ Learn from Home ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียขั้นต้น 

แพลตฟอร์มส าหรับสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง (High 
Competency Manpower: HCM) ระยะที่ 1 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียขั้นต้น 

ระบบ iProfile ส าหรับอาจารย์และบุคลากร ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น 

แพลตฟอร์ม RMUTT Smart University (Portal Application): Student V-
Card, RMUTT Privilege 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียขั้นต้น 

ISO27001:2013 ได้รับการรับรองระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ ( Information Security Management System:  ISMS) ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เพื่อให้ระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
และสามารถรองรับกฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น ผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรอง 

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร (RMUTT Executive Data Analytics: 
EDA) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น 

การให้บริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged 
Infrastructure (HCI) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 

Cashless Solution/Contactless Service for RMUTT Library ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียขั้นต้น ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียรอง 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น 

การปรับปรุงห้องส านักงานอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ช้ัน/ลิฟท์ 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ช้ัน/ ปรับปรุงดาดฟ้า ห้องประชุมเมธาวี 
อาคารวิทยบริการ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก ผู้มสี่วนไดส้่วน
เสียขั้นต้น ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียรอง 

สวัสดิการบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียขั้นต้น 



 

 รายงานผลการปฏิบติังานรอบ 2 ปี การบริหารจดัการและแผนพฒันา ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 132 

 


	20210525-cover-ARIT-CEO-01
	รายงานผลการดำเนินงาน_ประเมิน2 ปี (2564) 



