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1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้าง
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีประวัติความเป็นมา ดังนี้  

สถาบันวิทยบริการ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ 30 กันยายน 2536 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ชื่อหอสมุดกลาง เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 43 ล้านบาท ลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น มีพ้ืนที่รวม 8,000 ตาราง
เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 5 กันยายน 2538 ในระยะเริ่มแรกของการด าเนินการขณะที่อาคารก่อสร้างยัง
ไม่แล้วเสร็จ ส านักงานเลขานุการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและศูนย์ปริทรรศน์ราชมงคล  มีส านักงานอยู่
ที่อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนหอสมุดกลางอาศัยสถานที่ห้องสมุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ท าการชั่วคราว การด าเนินการระยะแรกมุ่งเน้น ที่หอสมุดกลางเป็นการเตรียม
สะสมหนังสือให้มากที่สุดเพ่ือให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ค านึงถึงงานเป็นหลัก สถาบันวิทยบริการจึงได้เปลี่ยนโครงสร้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงโดยเปลี่ยนจาก
หอสมุดกลาง ศูนย์ปริทรรศน์ราชมงคล ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและส านักเลขานุการ เป็น5 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ  ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายผลิต
สื่อการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ได้รับอนุมัติโดยสถาบันฯ ให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้น ในส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2530 โดยให้งบประมาณ ในการด าเนินการครั้งแรกจ านวน 1,148,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณผลประโยชน์สะสมของสถาบันฯ ในระยะแรกมีภารกิจ ในด้าน
บริการโปรแกรมประยุกต์เพ่ือให้ใช้ในการบริหารจัดการภายใน สถาบันฯ ต่อมาสภาสถาบันฯ ได้มองเห็น
ความส าคัญและบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนา อย่างรวดเร็ว และเพ่ือจัดระบบงานไม่ให้ซ้ าซ้อนกันใน
ด้านปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้จัดตั้งส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยแยกออกจากส านักบริการทางวิชาการและทดสอบ เมื่อปี 2536  

ตามท่ีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องปฏิบัติ
ภารกิจในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริหารและการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  

ในปี พ.ศ. 2553 ได้ขออนุมัติใช้อาคารเดิมของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบเพ่ิมอีก                 
1 อาคาร โดยใช้ชื่อว่าอาคาร I work มีภารกิจในการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ และ
บริการซอฟแวร์ต่างๆ ที่เป็นของมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาคอมพิวเตอร์ และNetwork บริการห้องอบรม 

ส่วนที่ 1  

บทน า 
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และในปี พ.ศ. 2556 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลอาคารเรียนรวม 13 ชั้น มีภารกิจด้านการให้บริการ
ห้องเรียน รวมพ้ืนที่ด าเนินการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบทั้งสิ้น ประกอบด้วย
อาคาร 6 หลัง คือ 

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 I work มีพ้ืนที่ขนาด 3,632 ตารางเมตร 
6. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มีพ้ืนที่ขนาด 22,000 ตารางเมตร 

พ้ืนที่เกือบทั้งหมดถูกน ามาให้เพ่ือการบริการวิชาการโดยรวมเอาภารกิจหลักของหน่วยงานเดิม
โดยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้รับบริการภายใต้โครงสร้าง
หลักของส านักฯ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน ได้แก ่

 กลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ 

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

 กลุ่มงานบริการทรัพยากรสารนิเทศ 

 กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 

 กลุ่มงานผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา 
 

โดยมีภารกิหลัก ดังนี้  
1.  การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ปั จ จุ บั นส านั กฯ  ได้ ริ เ ริ่ มที่ จ ะจั ดท า มาตรฐ าน  ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ
ความนิยมในระดับสากล 

2.  ด าเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

3. พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ 

4.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมระบบการจัดการและเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

5.  พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษา
ค้นคว้า การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     
ราชมงคลธัญบุรีและบุคคลทั่วไป 

6.  ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล 

7.  บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนด้านการเรียน
การสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ   

8.  ก าหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
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9.  ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และ
บุคคลภายนอก 

10.  ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11. สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบ
สารสนเทศ และการพัฒนาโปรแกรม 

 
2.  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

2.1 ปรัชญา (Philosophy)  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปรัชญาที่ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ 

มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุน
มนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศไทย และภูมิภาค  

 

2.2   ปณิธาน (Determination)  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปณิธานที่ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ มุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพด้วยการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

2.3  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์   
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”              

และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม               

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม                   

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างาน บนฐานสมรรถนะ

ของบุคลากร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดข้ึนกับองค์กร 
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 
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3.   กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา 

ARIT PLAN = 4S + 4D + 4P + SMILE 
    

  4S (Strategy)                 สนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 
  4D (Digital)                   ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย 4D (ดี) 
  4P (Perspective)            มุมมองในการพัฒนา 4 ด้าน 
  SMILE                          ค่านิยมหลัก (Core Value) 

 

สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ (4S)         ขับเคลื่อนด้วย 4 ดี (4D) 
ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (4P)         ด้วยค่านิยมหลัก SMILE” 

  
 
4S : สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 S1: Hands on – การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 S2: Research & Innovation – พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 S3: Internationalization – ส่งเสริมความเป็นนานชาติ 
 S4: Modern Management – การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
 

4P : การด าเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (Perspective) 
 D1: D-Infrastructure – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย 
 D2: D-Learning – ใช้ IT เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยด้วย 
 D3: D-Management – พัฒนาระบบ MIS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 D4: D-Service – พัฒนาระบบบริการให้เป็นมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
           “ดี และ มีประสิทธิภาพ” 
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4P : การด าเนินการครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (Perspective) search & Innovation 
 P1: Customer Perspective – มุมมองด้านผู้รับบริการ  

- เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้งานบริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
  P2: Internal Process Perspective – มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

- เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและลดขั้นตอนการท างานโดยใช้ IT  
  P3: Learning and Growth Perspective – มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร  

- เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็น Team Work รวมถึงการปรับ
สภาพแวดล้อมการให้บริการ  

  P4: Financial and Budgeting Perspective – มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณอย่างรอบครอบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ternation “การด าเนินงานต่อเนื่องและเห็นผล” 

Innovation 

S3: Internationalization 

S4: Modern Management 
 

 (4 Strategy) 

S1: Hands on 

S2: Research & Innovation 

S3: Internationalization 

S4: Modern Management 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 Page 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

3. กลุ่มบริการสารสนเทศ 

 

1. ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

 

2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 

 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

4. กลุ่มเทคโนโลยีและระบบ 
สารสนเทศ 

5. กลุ่มเผยแพร่สื่อการศึกษา 

 

3.  โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 ฝ่ายการศึกษาทางไกล 
     - งานการศึกษาทางไกล 
 3.2 ฝ่ายบริการวิชาการและ 

ฝึกอบรม 
- งานบริการวิชาการและ      
  ฝึกอบรม 

 

5.1 ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา 
     - งานผลิตสื่อการศึกษา 

2.1  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา   
       ทรัพยากรสารนิเทศ 

-  งานจัดหาทรัพยากรฯ    
-  งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ 
 

4.1 ฝ่ายเทคนิคและระบบ
เครือข่าย 

      - งานเทคนิคและระบบ  
เครือข่าย 

 

1.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- งานธุรการส านกังาน 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน  
- งานประชาสัมพันธแ์ละ

กิจกรรม 
-  

3.1 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่
เว็บไซต์ 
- งานพัฒนาและเผยแพร่ 

เว็บไซต์ 

2.2 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์           
(e-Library) 
- งานพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์           

   5.3 ฝ่ายผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
      (e-learning) 
    - งานผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 

4.2 ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

- งานฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

-  
1.2  ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
     - งานอาคารสถานที ่
     - งานแม่บ้าน 
 3.3 ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูล

กลาง  
- งานบริการศูนย์ข้อมูล
กลาง 

2.3  ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
      - งานบริการยืม-คืนทรัพยากรฯ 
     - งานบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
      - งานบริการตอบค าถาม 
      - งานบรกิาร IT Zone 
 

4.3 ฝ่ายบริการอุปกรณ์และ
บ ารุงรักษา 
- งานบริการอุปกรณ์และ

บ ารุงรักษา 

1.3  ฝ่ายโครงการพิเศษ 
      - งานโครงการพิเศษ 
Lp--  ‘k 
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4.  รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงาน 

 4.1   รายช่ือผู้บริหาร 

1. นายนิติ วิทยาวิโรจน ์   ผู้อ านวยการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน   สุวรรณค า  รองผู้อ านวยการ 

3. นายวรพันธ์   สาระสุรีย์ภรณ์  รองผู้อ านวยการ 

 4.2 คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. นายนิติ    วิทยาวิโรจน ์  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน   สุวรรณค า  รองประธานกรรมการ 
3. นายวรพันธ์    สาระสุรีย์ภรณ์  รองประธานกรรมการ 
4. นางสุจิตรา    ยอดเสน่หา  กรรมการ 

  5. นางเยาวลักษณ์    แสงสว่าง  กรรมการ 
  6. นางขัตติยาพร   ลพสุนทร  กรรมการ 
  7. นางสาลิตา    ศรีแสงอ่อน  กรรมการ 
  8. นายโกวิท    สดแสงจันทร์  กรรมการ 
  9. นางอัญชัญ    เกตุทับทิม  เลขานุการ 
  10. นางบังเอิญ    ดีบุก   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 4.3 หัวหน้าฝ่ายภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

             1. นางอัญชัญ เกตุทับทิม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  2. นายณัฐวุฒิ อินทรักษ์ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ 
  3. นายโกวิท  สดแสงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  
  4. นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์  
  5. นางสมใจ  วงศ์บุญรอด หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
  6. นางสาวจิรภา เขียวหวาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
  7. นางสาวเบญสิร์ยา   ปานปุญญเดช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 
  8. นางขัตติยาพร ลพสุนทร หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม 
  9. นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด หัวหน้าฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง 
  10. นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ หัวหน้าฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย 
  11. นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต หัวหน้าฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  12. นายอาภรณ์ เวียงสงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการอุปกรณ์และบ ารุงรักษา 
  13. นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล 
  14. นายวันชัย  แก้วดี  หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา 
  15 นางสุจิตรา  ยอดเสน่หา หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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5.  จ านวนบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน บุคลากรทั้งสิ้น 80 คน แบ่งตามประเภท
บุคลากร ดังนี้ 

- ผู้บริหาร    3 คน 
- ข้าราชการ    2  คน 
- พนักงานมหาวิทยาลัย 38 คน 
- พนักงานราชการ  12 คน  
- ลูกจ้างชั่วคราว  25 คน  
   รวม  80 คน  

  
 
5.1  จ านวนบุคลากรแต่ละฝ่ายจ าแนกตามคุณวุฒิ 
 

ล าดับ
ที ่

ฝ่าย คุณวุฒิ ปี 2558 คุณวุฒิ ปี 256060 คุณวุฒิ ปี 2560 

 
 เอก โท ตร ี

ต่ า
กว่า
ตรี 

เอก โท ตร ี
ต่ า
กว่า
ตรี 

เอก โท ตร ี
ต่ า
กว่า
ตรี 

 ผู้บริหารส านักฯ  - 4 - - - 3 - - - 3 - - 

1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป - - 7 3 - - 8 1 - - 8 1 

2 ฝ่ายโครงการพิเศษ - 1 4  - 1 4  - 1 4  

3 ฝ่ายอาคารสถานท่ี - - 1 9 - - 1 9 - - 1 9 

4 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ - 5 - - - 5 - - - 4 1 - 

5 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ - - 5 - - - 5 - - - 5 - 

6 ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ - - 8 1 - - 9 - - - 9 - 

7 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 
 

- 2 - - - 2 1 - - 2 1 - 

8 ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม 
 

- - 5 - - - 6 - - 1 5 - 

9 ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง - 2 1 - - 2 1 - - 2 1 - 

10 ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย - - 2 1 - - 3 1 - - 3 1 

11 ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ - - 3 1 - - 3 1 - - 4 - 

12 ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบ ารุงรักษา - - 4 1 - - 4 1 - - 4 1 

13 ฝ่ายผลิตส่ือการศึกษา - 1 1 1 - 1 - - - 1 2 - 

14 แผนกการศึกษาทางไกล - 1 2 - - 1 4 1 - 1 3 - 

15 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - 

รวม 
 17 44 17 - 16 50 14 - 16 52 12 

78 80 80 
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6.  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
 6.1 งบประมาณ 2560 

●  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

- งบประมาณแผ่นดิน                 11,424,400.00 
- งบประมาณเงินรายได้       30,583,020.00               
- แหล่งงบประมาณภายนอก                     - 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น                       42,007,420.00 

●  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 

- งบบุคลากร           7,820,638.28   
- งบด าเนินการ        28,981,674.24   
- งบรายจ่ายอื่น                      1,141,871.92    
- งบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 3,760,000.00     

รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น                        41,704,274.44        
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 6.2 อาคารสถานที่ ประกอบด้วย 

 - จ านวนห้องปฏิบัติงาน 23   ห้อง 

-  จ านวนห้องเรียน    63    ห้อง 

-  จ านวนห้องปฏิบัติการ 53    ห้อง  
 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ 
ประเภทห้อง 

ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

1.  อาคารส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  (มี 2 ชั้น) 10 - - 

      ช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย -  Information Center 
-  ห้องปฏิบัติงาน งานการเงินและพัสด ุ

-  ห้องปฏิบัติงานแผนกพัฒนาและ   
   เผยแพร่เว็บไซต ์

1 

1 

1 

  
 

      ช้ัน 2 ประกอบด้วย -  ห้องควบคุมระบบเครือข่ายและ
Server 

-  ห้องประชุมเล็ก 

-  ห้องผู้อ านวยการ 

-  ห้องรองผู้อ านวยการ 

-  ห้องปฏิบัติงานฝา่ยบริหารงานทั่วไป 
 

1 

1 
1 

3 

1 

  

2.  อาคารฝึกอบรม (มี 2 ชั้น)   1 - 6 

      ช้ัน 1 ประกอบด้วย 
 

-  ห้องปฏิบัติงานฝา่ยฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ 

-  ห้องมัลตมิิเดยี 1 

-  ห้องมัลตมิิเดยี 2 

-  ห้องประชุม 2 

1   
1 

1 

1 

1 

      ช้ัน 2 
ประกอบด้วย
  

-  ห้องอบรม 1 

-  ห้องอบรม 2 

  1 

1 

3.  อาคารวิทยบริการ (มี 5 ชั้น) 7 - 22 

   ช้ัน 1  ประกอบด้วย -  ห้องประชุมมินเิธียเตอร ์

-  ห้อง Executive 

-  ห้อง Discussion 1 

-  ห้อง IT ZONE 

 
 
 
1 

 1 

1 

1 
 

        ช้ัน 2 ประกอบด้วย  -  ห้องภาษา 

-  ห้องปฏิบัติงานซ่อมหนังสือ 

-  ห้องปฏิบัติงานฝา่ยพัฒนาและ
วิเคราะห ์

-  ห้องไฟฟ้า  
-  Language Center 

 
1 

1 
 
1 
 

 1 
 
 
 
 
1 
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ 
ประเภทห้อง 

ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

      ช้ัน 3 ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 

-  ห้อง Discussion   3-1 

-  ห้อง Discussion   3-2 

-  ห้อง Discussion   3-3 

-  ห้อง Discussion   3-4 

-  ห้อง Discussion   3-5 

-  ห้องส าหรับอาจารย์ Discussion 3-6 

-  ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีระบบ
สารสนเทศ 

-  ห้องคอมพิวเตอร์ e-Library Room  

 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 1 

1 

1 

1 

1 

1 
 
 
1 

       ช้ัน 4 ประกอบด้วย -  ห้องประชุม Seminar  
-  ห้อง Discussion 4.1 
-  ห้อง Discussion 4.2 
-  ห้องหนังสือวิทยานิพนธ ์

  1 
1 
1 
1 

       ช้ัน 5 ประกอบด้วย -  ห้องสต-ิสันต ิ
-  ห้องประชุมเมธาว ี
-  ห้องห้องควบคุมห้องประชุมเมธาวี 
-  ห้องปฏิบัติงานฝา่ยผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์
-  ห้องสตูดโิอ 
-  ห้อง Discussion 5-1 
-  ห้องตัดต่อวีดโีอ 
-  ห้องปฏิบัติงานฝา่ยผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
1 
 
 
 
1 
 

 1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 

4. อาคาร iWork (มี 3 ชั้น) 1 4 5 

     ช้ัน 1  ประกอบด้วย  -  ห้องปฏิบัติงานฝา่ยบริการอุปกรณ์
และบ ารุงรักษา  

-  ห้องเรียน Language Center 1 

-  ห้องเรียน Language Center 2 

-  ห้องเรียน Language Center 3 

-  ห้องเรียน Language Center 4 

1  
 
1 

1 

1 

1 

 

     ช้ัน 2  ประกอบด้วย  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1   
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

  1 

1 

     ช้ัน 3  ประกอบด้วย -  ห้อง network academy 1 

-  ห้อง network academy 2 

-  ห้อง DATA BASE 

-  ห้องอบรม DATA 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 

 1 

1 
 
1 
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ 
ประเภทห้อง 

ห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

5. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  4 60 20 

     ช้ัน M ประกอบด้วย -  ห้อง N/A ( M01 – M08 )  
-  ห้องปฏิบัติการ  ( M09 – M10 )  
-  ห้องเรียน ( M11 )  

 
 

NA 
 
1 

 
2 

     ช้ัน 1  ประกอบด้วย  -  ห้องระบบไฟฟ้า ( 101 )  
-  ห้อง Information (102 )  
-  ห้องควบคุม ( 101 )  

1 

1 

1 

  

     ช้ัน 2  ประกอบด้วย  -  ห้องเรียน ( 201 - 205 )  5  

     ช้ัน 3  ประกอบด้วย -  ห้องเรียน ( 301 - 306 )  6  

     ช้ัน 4  ประกอบด้วย  -  ห้องเรียน ( 401 - 404 ) 
-  ห้องพักอาจารย์ ( 405 - 408 ) 

 
1 

4  
 

     ช้ัน 5  ประกอบด้วย  -  ห้องเรียน ( 501 - 506 )  6  

     ช้ัน 6  ประกอบด้วย -  ห้องเรียน ( 601 - 606 )  6  

     ช้ัน 7  ประกอบด้วย  -  ห้อง Discussion ( 701 - 716 ) 
-  ห้อง N/A ( 717 - 718 ) 
-  ห้องเรียน ( 719 ) 

 
 
 

 
NA 

1 

16 
 

     ช้ัน 8  ประกอบด้วย  -  ห้องเรียน ( 801 - 802 ) 
-  ห้องสัมมนา ( 803, 806 ) 
- ห้องเรียน ( 804 - 805 ) 

 
 

2 
 
3 

 
2 

     ช้ัน 9  ประกอบด้วย -  ห้องเรียน ( 901 – 907 )  7  

-  ช้ัน 10  ประกอบด้วย -  ห้องเรียน ( 10-01) – (10-07)  7  

      -  ช้ัน 11  ประกอบด้วย -  ห้องเรียน ( 11-01) – (11-07)  7  

      -  ช้ัน 12  ประกอบด้วย  -  ห้องเรียน ( 12-01) – (12-07)  4  

รวมพ้ืนที่ 5 อาคาร 23 63 53 
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1) ตัวบ่งชี้หน่วยงาน 
  ตัวบ่งชี้หน่วยงาน คือ ตัวบ่งชี้ที่ทุกหน่วยงานต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งมีท้ังตัวบ่งชี้เชิงกระบวน 
การและตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ โดยมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน จ านวน 5 องค์ประกอบ   
ประกอบด้วย  
 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์การพิจารณา 

1 การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

4. การบริหารงานภายในองค์กร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 

 2) ตัวบ่งช้ีสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
   ตัวบ่งชี้สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานสนับสนุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย  
 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน เกณฑ์การพิจารณา 

6. การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  

เกณฑ์การประกันคุณภาพในหน่วยงานสนับสนุน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 หน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2. มีการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานในสังกัด
อย่างเป็นระบบ 
 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ    
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. มีผลการด าเนินงานครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และผลการด าเนินงานบรรลุ         
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 5. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง  และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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ผลการด าเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
ผลการด าเนินงาน  
       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยลการยึดหลักตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย มีการก าหนดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มีการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจของส านักฯ ซึ่งสอดคล้องกันพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละพันธกิจมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 
ด้าน คือ  

 -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

 -  ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research & Innovations : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 

 -  ยุทธศาสตร์ที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ   
 -  ยุทธศาสตร์ที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่  

มีกระบวนการและข้ันตอนการจัดท า ดังนี้  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 (60arit1-1-001)  
2. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                          

(60arit1-1-002) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(60arit1-1-003)  

3. น าตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการ 4  มาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560            
(60arit1-1-004) 

4. มีการติดรามและรายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560  โดยมีการน าเข้าท่ีประชุมหัวหน้าฝ่าย และที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (60arit1-1-005) 

5. ติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ไตรมาส 1 – ไตรมาส 4 ผ่านระบบ 
www.aritkpi.rmutt.ac.th เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและใช้ส าหรับในการวางแผน
ต่อไป (60arit1-1-006) 
 

  2. มีการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานในสังกัด
อย่างเป็นระบบ 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี         เป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้  

1.  ประชุมคณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผน มีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการตามพันธกิจ โดยมีการก าหนดตัวชี้
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 จ านวน 41 ตัวชี้วัด (60arit1-2-001) 

2.   และจัดท าค าของบประมาณประจ าปี เมื่อมีการจัดท าค าของบประมาณแล้วเสร็จจะมี
การจัดส่งให้กองนโยบายและแผน ตามระยะเวลาที่ก าหนด หลังจากได้รับเอกสารการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีแล้ว  (60arit1-2-002) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
3.  น ามาด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานและโครงการลงสู่

ระดับบุคลากรภายในส านักฯ โดยการประชุมหัวหน้าฝ่าย และประชุมบุคลากรภายในเพ่ือชี้แจง
แผนและการด าเนินงาน (60arit1-2-003)  

รวมทั้งผู้บริหารให้นโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการภายใน 
(60arit1-2-004)  

4.  มีการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2560  เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.arit.rmutt.ac.th) (60arit2-2-005) 

  3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี (2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
สอดคล้องกับแผนงาน และโครงการที่ได้รับตามที่ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี         
(พ.ศ. 2557-2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตัวบ่งบี้ดังนี้  
    1.   ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปีงบประมาณ 2560
จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ (60arit1-3-001)  
    2.  ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 จ านวน 41 ตัวบ่งชี้ (60arit1-3-002) และ
มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส    
 

  4. มีผลการด าเนินงานครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และผลการด าเนินงานบรรลุ         
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ผลการด าเนินงาน 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ครบถ้วนตามท่ีก าหนด และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปีงบประมาณ 
2560  ครบทุกพันธกิจ จ านวน 14 ตัวบ่งบี้  และด าเนินการบรรลุ 12 ตัวบ่งชี้ ด าเนินการไม่
บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ ด าเนินการบรรลุคิดเป็นร้อยละ 85.71  (60arit1-4-001) 

2. มีด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 60 ครบทุกพันธกิจ จ านวน 
41 ตัวบ่งชี้ และสามารถด าเนินการบรรลุ 36 ตัวบ่งชี้ ด าเนินการไม่บรรลุ 5 ตัว ด าเนินการ
บรรลุคิดเป็นร้อยละ 87.81 (60arit1-4-002) 
 

  5. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงาน  
ผลการด าเนินงาน 

http://www.arit.rmutt.ac.th/
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อติดตามรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปีงบประมาณ 2560 และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้   
  

ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) (60arit1-5-001) 
 

- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 13 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 92.86  

 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560                  
โดยมีตัวบ่งชี้ ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 21 ตัวบ่งชี้                     
คิดเป็นร้อยละ 51.22   
 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560) (60arit1-5-002) 
 

- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้                              
สามารถบรรลุเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 27 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
65.85   

 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560) (60arit1-5-003) 
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้                  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  

 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายสามารถบรรลุตามเป้าหมาย  
32 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 78.04   

    

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560)  (60arit1-5-004) 
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้                  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 

- ตัวบ่งชี้ตามตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ 
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 36 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 87.81   

 

- น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนต่อรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ   
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

  
 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit1-1-001 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60arit1-1-002 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
60arit1-1-003 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
60arit1-1-004 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
60arit1-1-005 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
60arit1-1-006 ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
60arit1-2-001 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
60arit1-2-002 หนังสือส่งการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย และรายได้ ประจ าปี 2560 หนังสือแจ้ง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 
60arit1-2-003 ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือชี้แจงแผนและการด าเนินงาน 
60arit1-2-004 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ของผู้อ านวยการ 
60arit1-2-005 การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (www.arit.rmutt.ac.th) 
60arit1-3-001 ตัวชี้วัดตามปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

60arit1-3-002 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

60arit1-4-001 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)   
ประจ าปีงบประมาณ 2560   

60arit1-4-002 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 
60arit1-5-001 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 3 เดือน)  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560                  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1) 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
- (ไตรมาสที่ 1) 

http://www.arit.rmutt.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit1-5-002 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน)  
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560                  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

(ไตรมาสที่ 2) 
60arit1-5-003 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 9 เดือน)  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560                   
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
(ไตรมาสที่ 3) 

 
60arit1-5-004 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)  

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560              
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
(ไตรมาสที่ 4) 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1  
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1  
 

จุดเด่น 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักฯ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ         
2. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ โดยการประชุมบุคลากรส านักฯ และประชุมหัวหน้าแผนกเพ่ือติดตาม 

และรายงาน    
3. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน ผ่านระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

   -     

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 
     อย่างต่อเนื่อง 
- บุคลากรยังขาดความรู้เรื่องแผน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

-     
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 หน่วยงานสนับสนุนต้องให้ความส าคัญในการสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
 2. ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่
และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจหลักของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนและสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่ก าหนดในข้อเกณฑ์ข้อที่ 1  
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
 5. น าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ     
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงาน
      เพื่อสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนินงาน  : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 

 

ผลการด าเนินงาน 
      มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงาน สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการและด้านการบัญชี-การเงิน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  (60arit2-1-001) 

1. ระบบห้องสมุด (Walai) * 
2. ระบบฐานข้อมูล (E-book) 
3. ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
4. โปรแกรมการเรียนภาษาออนไลน์ 
5. ระบบทะเบียนนักศึกษา  

 
ด้านการวิจัย (60arit2-1-002) 

1. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยจ านวน 22 ฐาน 
 
ด้านการบริหารจัดการ (60arit2-1-003) 

1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
2. ระบบ Network (Monitoring) 
3. ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
4. ระบบรับสมัครสอบตรง 
5. ระบบActivity Transcript 
6. ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
7. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
8. ระบบจองรถออนไลน์ 
9. ระบบ SMS 
10. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
12. ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
13. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
14. ระบบบริการอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@exchange.rmutt.ac.th, @rmutt.ac.th) 
15. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 
ด้านบัญชี-การเงิน  (60arit2-1-004) 

1. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
2. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  2. ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่และ

การน าไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ผลการด าเนินงาน 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการมอบหมายให้แต่ละฝ่าย มีการตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามภารกิจของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบและค้นหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
- ฐานข้อมูลระบบห้องสมุด มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่าย

บริการทรัพยากรสารนิเทศ ตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
โดยต้องตรวจสอบเป็นประจ าทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (60arit2-2-
001) 

- ฐานข้อมูลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์มอบหมายให้ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบ ารุงรักษา 
ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยต้องตรวจสอบเป็นประจ า
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (60arit2-2-002) 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเครือข่ายมอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคและระบบ
เครือข่าย ตรวจสอบการสถานะท างานของเครือข่ายให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา
โดยระบบตรวจสอบจะมีระบบการแจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่อเครือข่ายเกิดปัญหาตลอด  24 
ชั่วโมง (60arit2-2-003) 

- ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) มอบหมายให้ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบ
ข้อมูลภายในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยต้องตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  (60arit2-2-004) 

- ระบบจองห้อง Discussionออนไลน์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
และฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้อยู่เสมอและมีข้อมูลที่
เป็นปั จจุบัน โดยต้องตรวจสอบเป็นประจ าทุกวัน  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์            
(60arit2-2-005) 

- ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มอบหมายให้ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ด าเนินงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกัน
ตรวจสอบให้ระบบงานใช้งานได้อยู่เสมอและข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และมีการ
จัดท าระบบรายงานผ่านหน้าเว็บไซต์ (60arit2-2-006) 

- ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ มอบหมายให้ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ
ตรวจสอบระบบให้สามารถใช้งานได้อยู่ เสมอและข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจุบัน  
(60arit2-2-006) 
 

  3. มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจหลักของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนและสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่ก าหนดในข้อ
เกณฑ์ข้อที่ 1  
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงาน ตรวจสอบการท างานของระบบ
สารสนเทศทุกๆ ระบบให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอและสามารถ
ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
 
ด้านการบริหารจัดการและด้านการบัญชี-การเงินด้านการจัดการเรียนการสอน       (60arit2-
3-001) 

1. ระบบห้องสมุด (Walai) 
2. ระบบฐานข้อมูล (E-book) 
3. ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
4. โปรแกรมการเรียนภาษาออนไลน์ 
5. ระบบทะเบียนนักศึกษา  

 

ด้านการวิจัย (60arit2-3-002) 
1. ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยจ านวน 22 ฐาน 

 

ด้านการบริหารจัดการ  (60arit2-3-003) 
1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
2. ระบบ Network (Monitoring) 
3. ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
4. ระบบรับสมัครสอบตรง 
5. ระบบActivity Transcript 
6. ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
7. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
8. ระบบจองรถออนไลน์ 
9. ระบบ SMS 
10. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
12. ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
13. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
14. ระบบบริการอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@exchange.rmutt.ac.th, @rmutt.ac.th) 
15. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 
ด้านบัญชี-การเงิน  (60arit2-3-003) 

1. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
2. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินงาน 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานฐานข้อมูล

หรือระบบสารสนเทศ ดังนี้  
   1    แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการในด้าน การติดตั้งโปรแกรม ให้ค าปรึกษา 

และแนะน าการใช้บริการ ให้กับโปรแกรมฐานข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ EIS ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 

คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83 
1.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ e-office ได้คะแนนเฉลี่ย  

3.99 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.8 
1.3   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ ERP ได้คะแนนเฉลี่ย 

3.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.4  
1.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบทะเบียนนักศึกษา ได้

คะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 
1.5  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบบุคลากร ได้คะแนนเฉลี่ย 

3.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.4  
 

2.   ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ 
คะแนนเฉลี่ย 3.94 เป็นร้อยละ 78.80 

3.   ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้อง Discussion 
Online คะแนนเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.77 

4.    ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจด้านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.86              
คิดเป็นร้อยละ 77.20 
 

  5. น าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
       

1. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการในด้าน การติดตั้งโปรแกรม ให้
ค าปรึกษา และแนะน าการใช้บริการ ให้กับโปรแกรมฐานข้อมูล มาพัฒนาและปรับปรุงการใน
ด้านการให้ของเจ้าหน้าที่ 

2. น าผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์มา
ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

3. มีการปรับปรุงการให้บริการห้อง Discussion  
4. มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการให้บริการด้านเว็บไซต์  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5   บรรลุ 

  ไม่บรรลุ 
 

5 
 

 

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit2-1-001 ด้านการจัดการเรียนการสอน   
 1. ระบบห้องสมุด (Walai) http://www.opac.rmutt.ac.th/  
 2. ระบบฐานข้อมูล (E-book) http://www.library.rmutt.ac.th/  
 3. ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) www.moodle.rmutt.ac.th  
 4. โปรแกรมการเรียนภาษาออนไลน์ 

http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12031   5. ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th/  

60arit2-1-002 
 

ด้านงานวิจัย  
 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยจ านวน 22 ฐาน 

http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804 

60arit2-1-003 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 2. ระบบ Network (Monitoring) 
 3. ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
 4. ระบบรับสมัครสอบตรง 
 5. ระบบActivity Transcript 
 6. ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 7. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
 8. ระบบจองรถออนไลน์ 
 9. ระบบ SMS 
 10. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
 12. ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
 13.ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
 14. ระบบบริการอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (@exchange.rmutt.ac.th, @rmutt.ac.th) 

http://www.opac.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/
http://www.moodle.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=12031
http://www.oreg.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 15. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
60arit2-1-004 

 
ด้านบัญชี-การเงิน 

 1. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)   
 2. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ http://www.hr.rmutt.ac.th/  

60arit2-2-001 หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบห้องสมุด 
60arit2-2-002 หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
60arit2-2-003 หน้ารายงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเครือข่าย 

 

 

 

 

 

60arit2-2-004 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
60arit2-2-005 หน้ารายงานระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
60arit2-2-006 หน้ารายงานระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
60arit2-2-007 หน้ารายงานระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
60arit2-3-001 ด้านการบริหารจัดการและด้านการบัญชี-การเงินด้านการจัดการเรียนการสอน       

  1. ระบบห้องสมุด (Walai) 
 2. ระบบฐานข้อมูล (E-book) 
 3. ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
 4. โปรแกรมการเรียนภาษาออนไลน์ 
 5. ระบบทะเบียนนักศึกษา  

60arit2-3-002 ด้านงานวิจัย 

 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยจ านวน 22 ฐาน 
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804 

60arit2-3-003 ด้านการบริหารจัดการ  (60arit2-3-003) 

 
 http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804  
 1. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://mis.rmutt.ac.th/helpdesk  
 2. ระบบ Network (Monitoring) http://203.160.253.69/  
 3. ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ www.bookingroom.rmutt.ac.th/  
 4. ระบบรับสมัครสอบตรง http://www.info.rmutt.ac.th/  
 5. ระบบ Activity Transcript http://www.sap.rmutt.ac.th/  
 6. ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/  
 7. ระบบจัดการฝึกอบรมออนไลน์ http://www.training.rmutt.ac.th/  
 8. ระบบจองรถออนไลน์ http://www.car.rmutt.ac.th/  
 9. ระบบ SMS http://rmutt.smsmkt.com/  
 10. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า http://www.home.rmutt.ac.th/  
 11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) http://eis.rmutt.ac.th/  

http://www.hr.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804
http://mis.rmutt.ac.th/helpdesk
http://203.158.253.69/
http://www.bookingroom.rmutt.ac.th/
http://www.info.rmutt.ac.th/
http://www.sap.rmutt.ac.th/
http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/
http://www.training.rmutt.ac.th/
http://www.car.rmutt.ac.th/
http://rmutt.smsmkt.com/
http://www.home.rmutt.ac.th/
http://eis.rmutt.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 12. ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) http://www.hr.rmutt.ac.th/  
 13. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) http://eoffice.rmutt.ac.th/  
 14. ระบบบริการอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย (@exchange.rmutt.ac.th, @rmutt.ac.th)  

15. 15https://exchangech.rmutt.ac.th/owa/  15. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rmutt.ac.th/  
60arit2-3-004 

 
ด้านบัญชี-การเงิน 

 1. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)   
 2. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ http://www.hr.rmutt.ac.th/  

60arit2-4-001 1. ความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ EIS ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 83 

2. ความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ e-office ได้คะแนนเฉลี่ย  3.99 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.8 

3. ความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ ERP ได้คะแนนเฉลี่ย 3.47 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 69.4  

4. ความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบทะเบียนนักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84 

5. ความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบบุคลากร ได้คะแนนเฉลี่ย 3.87 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 77.4  

60arit2-4-002 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์  

60arit2-4-003 ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบจองห้อง Discussion 

60arit2-4-004 ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจด้านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 

60arit2-5-001 - สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ 
- รายงานการวิเคราะห์เว็บไซต์ 

          
  

http://www.hr.rmutt.ac.th/
http://eoffice.rmutt.ac.th/
https://www.rmutt.ac.th/
http://www.hr.rmutt.ac.th/
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2  
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2  
 

จุดเด่น 

 1.  มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

 2.  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 3.  ส านักฯ เป็นศูนย์กลางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

-     
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระบบใหม่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของระบบเก่า 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 หน่วยงานสนับสนุนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมโดยต้องมีระบบการวิเคราะห์
ภาระงานและสมรรถนะให้สอดคล้องกับภารกิจรวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพของ
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุกับพันธ
กิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จ าเป็นให้
สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

 2. มีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการด าเนินงาน
ตามระบบ (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ) 
 3. บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์/สมรรถนะวิชาชีพ ในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ     
พันธกิจ) 
 4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกของส านักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 
 5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผลการด าเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จ าเป็นให้

สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

ผลการด าเนินงาน 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยการ
วิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดย 

1. มีการจัดท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุนที่พึงมี ประจ าปีงบประมาณ 2560 
- 2562 เพ่ือให้สามารถก าหนดจ านวนบุคลากรทั้งหมดเพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง    
ที่จ าเป็น  (60arit3-1-001)  

2. มีการก าหนด Job Description / Job Specification ของแต่ละต าแหน่ง  
(60arit3-1-002)  

4. มีการด าเนินงานตามแผนตามแผนโดยการขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ือให้เพียงพอ
ต่อภาระงาน โดยในปีงบประมาณ 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ทดแทนอัตราที่ว่าง จ านวน 1 อัตรา 
ได้แก่ นางสาวชรินทิพย์   อิศรางกูร ณ อยุธยา  (60arit3-1-003) 

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560  เพ่ือพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ด้าน
การอบรม สัมมนา ให้กับบุคลาสกรของส านักฯ โดยบุคลากรจะต้องได้รับการอบรม
สัมมนาศึกษา ดูงาน 1 คน/ครั้ง/ปี  
- ส านักฯ มีบุคลากรที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จ านวน 73 มี
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะจริง จ านวน 71 คน คนคิดเป็นร้อยละ 97.26 (ท้ังนี้ 
ไม่นับต าแหน่งนักการภารโรง จ านวน 7 คน )  (60arit3-1-004) 

5.    แผนพัฒนาด้านการศึกษา สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาทั้งในเวลาและนอก
เวลาราชการ จ านวน ปีละ 6 คน   
-   โดยปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปริญญาโท     

          ปริญญาตรี และต ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน (60arit3-1-005) 
 

 
 
 

 2. มีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการ
ด าเนินงานตามระบบ (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ)  
ผลการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ให้กับบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเพื่อ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาการท างาน และเพ่ือความก้าวหน้าในสายวิชาชีพในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการเตรียมเข้าสู่ต าแหนงที่สูงการเขียนผลงานเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างถูกต้อง (60arit3-2-001) 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพของตนเพ่ือ
พัฒนาตนเอง พัฒนาการท างาน และเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพในด้านต่างๆ เช่น  
ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาด้านการเป็นวิทยากร  (60arit3-2-002) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้ศึกษาต่อและได้รับ

ทุนการศึกษา จ านวน 1 ราย ได้แก่ นายกิตติ   วิลัยหล้า  (60arit3-2-003) 
 

  3. บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์/สมรรถนะวิชาชีพ ในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจ)  
ผลการด าเนินงาน 
       ส านักฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560 โดยมีการก าหนดเป้าหมาย           
เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของแผน ประกอบด้วย  

1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ โดยส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเมื่อมีหนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอกและภายใน 
หรือบุคลากรเสนอขออนุญาตเข้าร่วมอบรมตามความประสงค์ โดยก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัด บุคลากรต้องได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพ 1 ครั้ง/คน/
ปี   (60arit3-3-001) 

2. พัฒนาบุคลากรตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยก าหนด   
รายละ 6,000 บาท/ปี   (60arit3-3-002) 

ทั้งนี้ในปี 2560 มีบุคลากรที่มีได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 ครั้ง/คน/ปี จ านวน 71 คน 
จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 73 ร้อยละ 97.26 (ไม่นับต าแหน่งนักการภารโรง             
จ านวน 7 คน )   (60arit3-3-003) 

  4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกของส านักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน  
ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับบุคลากร ดังนี้  

1. จัดห้องรับประทานอาหารส าหรับบุคลากร  (60arit3-4-001) 
2. จัดพื้นที่ท างานให้มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน (60arit3-4-002) 
3. จัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการท างาน  (60arit3-4-003) 
4. มีการมอบรางวัลและเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น กรณีคลอดบุตร                     

กรณีรับปริญญาบัตร จัดท าการ์ดวันเกิดอวยพรบุคลากร  (60arit3-4-004) 
 

      ส านักฯ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กอง
พัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ สถานวิทยุ เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อให้
บุคลากรได้ผ่อนคลายแคลายจากการท างาน (60arit3-4-005) 
       ทั้งนี้บุคลากรยังได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพที่ดี ประกอบด้วย โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี โมสร ศูนย์ออกก าลังกาย สระว่ายน้ า 
สนามกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากร    (60arit3-4-006) 
       และมีการสร้างขวัญและก าลังเพ่ือให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ประกอบด้วย  การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร (กบค.) เงินช่วยเหลือบุตร เงิน
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
ช่วยเหลือค่าท าศพ เงินช่วยเหลือน้ าท่วม บ้านพักสวัสดิการบุคลากร รางวัลบุคลากรดีเด่น การ
ให้บุคลากรไปฝึกอบรมพัฒนาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  (60arit3-4-007) 
       ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 77.27      
อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก  (60arit3-4-008) 
 

  5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
ผลการด าเนินงาน 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ภายในส านักฯ ที่ส่งเสริมต่อการบริหารบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้  
- มีการประเมินทดลองงาน และประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองงาน และต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน   
(60arit3-5-001) 
 

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยท าการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 

 ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปีเดียวกัน 
(60arit3-5-002) 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ   
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
60arit 3-1-001 แผนวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรภายในส านักฯ 
60arit 3-1-002 Job Description / Job Specification 
60arit 3-1-003 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560  
60arit 3-2-001 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

60arit 3-2-002 
รายชื่อวิทยาการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภาพตัวอย่างการอบรมโครงการต่างๆ 

60arit 3-2-003 รายชื่อบุคลากรที่ก าลังศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 

60arit 3-3-001 
 

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการอบรม สัมมนา ประจ าปี 2560 

60arit 3-3-002 รายงานการอบรมสัมมนา ประจ าปี 2560 

60arit 3-3-003 โครงการพัฒนาบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร 

60arit 3-3-004 รายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในแต่ละไตรมาส 

608arit 3-4-001 ภาพถ่ายการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากร 
60arit 3-4-002 หนังสือแจ้งเรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 
60arit 3-4-003 หนังสือแจ้งประกาศ และข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร 

พ.ศ. 2552 
60arit 3-4-004 ภาพสวัสดิการต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการ 
60arit 3-4-005 หนังสือแจ้งการท าประกันอุบัติเหตุ 
60arit 3-4-006 หนังสือแจ้งการเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 
60arit 3-4-007 การมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น 
60arit 3-4-008 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจ าปี 2560 
60arit 3-5-001 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทดลองงานพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. รายงานการทดลองปฏิบัติราชการการของพนักงาสนมหาวิทยาลัย 
60arit 3-5-002 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. เอกสารผลการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
60arit 3-5-003 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

และลูกจ้างชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 

http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR2/SAR2-2.4/55arit2.4.1-4-001%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202555.PDF
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR2/SAR2-2.4/55arit2.4.1-3-001%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202555.PDF
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR2/SAR2-2.4/55arit2.4.1-2-005%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.PDF
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR2/SAR2-2.4/55arit2.4.1-2-005%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.PDF
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 3  
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3  
 

จุดเด่น 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพสามารถเป็นวิทยากรอบรมด้าน ICT ให้กับอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป 

 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

3. ควรมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นวิทยากรอบรมด้าน ICT ฝึกบุคลากร
ใหม่ หรือบุคลากรที่สนใจจะรับการถ่ายทอดไว้ เผื่อกรณีท่ีบุคลากรลา หรือลาออก จะได้มีผู้
สามารถด าเนินงานแทนได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  บุคลากรยังมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.  ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.  ควรเพิ่มการอบรมให้กับบุคลากรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ในด้านการให้บริการ จิตอาสา หรือทักษะการ

ท างานของบุคลากรเหล่านั้น อาจจะใช้วิทยากรภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ เพ่ือท าให้ครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยคือผู้บริหารของหน่วยงาน หากผู้บริหารมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาลดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากร จะส่งผล
ให้การบริหารงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
ตามแผนร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาหน่วยงาน 
 4. มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
 5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากร
ซึ่งส่งผลให้ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยประเมินจากบุคลากรภายใน
หน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 : การบริหารงานภายในองค์กร 
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ผลการด าเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ

ตามแผนร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน 
      ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักฯ  มีการจัดท าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การ
บริหารจัดการและแผนการพัฒนา (60arit-4-001) มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2557–
2560) (60arit-4-002) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 (60arit-4-003) ไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนและทิศทางการด าเนินไปยังบุคลากรของ
ส านักฯ (60arit-4-004)  และมีการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เช่น  การแจ้งเวียนทางระบบ Outlook  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.arit.rmutt.ac.th               
(60arit-4-005)  มีการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ ที่ได้ก าหนดไว้ในพรบ .มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (60arit-4-006) 
      และสามารถบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2560) ประจ าปีงบประมาณ 2560 สามารถบรรลุตามแผน
ร้อยละ 85.71  (60arit-4-007)  และด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2560 สามารถบรรลุตามแผนร้อยละ 87.81  (60arit-4-008) 
 

  2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
ผลการด าเนินงาน 
     ผู้บริหารมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเดือน
ละ 2 ครั้ง เพื่อมอบหมายงานให้กับรองผู้อ านวยการก ากับดูแล และมอบหัวหน้าฝ่ายด าเนินงาน
ต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับ และมีการติดตามการด าเนินงานในที่ประชุมแต่ละครั้ง โดยหัวหน้าแต่
ละฝ่ายน าเสนอผลการด าเนินงานของฝ่าย และร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานแนวทางการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินร่วมกัน  
     และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 และแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตามรูปแบบวิธีการ และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดรวม
จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
  

ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)  (60arit4-2-001) 
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 13 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 92.86  

 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560                  
โดยมีตัวบ่งชี้ ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 21 ตัวบ่งชี้                     
คิดเป็นร้อยละ 51.22  (60arit4-2-002) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560) (60arit4-2-002) 

- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้  
สามารถบรรลุเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 27 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 
65.85  (60arit4-2-004) 

 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560)  (60arit4-2-003) 
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปี

งบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้                  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  

 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุตามเป้าหมายสามารถบรรลุตามเป้าหมาย  
32 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 78.04   

    

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560) (60arit4-2-004) 
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีตัวบ่งชี้ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้                  
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 12 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 85.71  
 

- ตัวบ่งชี้ตามตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ 
สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 36 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 87.81   
 

  3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาหน่วยงาน  
ผลการด าเนินงาน 

ส านักฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายใน และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาส านักฯ โดยมีการมอบหมายหมายรองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร
เข้าร่วมด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของส านักฯ และของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท าเป็นค าสั่ง
และหนังสือมอบหมายบุคลากร ดังนี้  

1. ค าสั่งมอบหมายรองผู้อ านวยการในการส่งเสริมและก ากับการด าเนินงาน กลุ่มงาน
ต่างๆ ภายในส านักฯ   (60arit4-3-001) 

2. ค าสั่งแต่งตั้งหน้าหน้าฝ่าย และมอบหมายให้ก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละฝ่าย 
(60arit4-3-002) 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   (60arit4-3-003) 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 (60arit4-3-004) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  4. มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง  
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารส านักฯ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรได้ปฏิบัติ  
หน้าที่แทน และมีอ านาจในการตัดสินใจ เช่น  

1. มอบหมายให้ นายวรพันธ์  สาระสุรีย์ภรณ์  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการส านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีที่ผู้บริหารไม่อยู่หรือไปราชการ โดยจัดท า
เป็นค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  (60arit4-4-001) 

2. มอบหมายให้บุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของงานในแต่ละฝ่าย และสามารถ 
บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ โดยจัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (60arit4-4-002)  

3. มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม และด าเนินงานต่างๆ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั่วไป (60arit4-4-003) 

 
  5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากร

ซึ่งส่งผลให้ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยประเมินจาก
บุคลากรภายในหน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการด าเนินงาน 
     ผู้อ านวยการของส านักฯ มีการบริหารงานโดยการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ ของส านักฯ ดังนี้  

 1. หลักประสิทธิผล (Effcieny)  เช่น มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตลอดจนเป้าหมายคุณภาพ เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารงานของส านักฯ ทั้งนี้ในแต่ละตัวบ่งชี้จะมีการ
ก าหนด ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน (60arit4-5-001) 

  2. หลักประสิทธิภาพ (Effciency) มีการพัฒนากระบวนการท างานต่าง ๆ ภายในส านักฯ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องของผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น การน าระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง (RFID) มาใช้ในการให้บริการ 
(60arit4-5-002) 

  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  เช่น มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ประเด็นต่างๆ เข้ามาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง (60arit4-5-003) 

  4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accounability)  เช่น มีการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และ
มอบหมายให้หัวหน้าแผนกรับผิดชอบควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย และมีการ รายงาน
ผลการด าเนินงานพร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหาในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย  (60arit4-5-004) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  เช่น มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ          
ผ่านเว็บไซต์ของส านักฯ ตลอดจนในบางประเด็นได้มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทราบทางระบบ Outlook และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกได้ทราบ (60arit4-5-005) 

  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ  แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย 
(60arit4-5-006) 

  7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  เช่น มีการมอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่าย ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะท างานชุดต่าง ๆ  
ของส านักฯ เพ่ือท าหน้าที่แทนผู้บริหารของส านักฯ (60arit4-5-007) 

  8. หลักนิติธรรม (Rule of Low)  ผู้บริหารส านักฯ สามารถใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฏระเบียบ ข้อบังคับของการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง
เสรีภาพของผู้ปฏิบัติ ได้มีการออกประกาศและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้ระบบการลาผ่านระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (60arit4-5-008) 

 9. หลักความเสมอภาค (Equity)  ก าหนดให้บุคลากรมีสิทธิและเสรีในด้านต่าง ๆ           
โดยเท่า เทียมกัน  เช่น  การเข้ารับการอบรมสัมมนา การลา การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
จัด (60arit4-5-009) 

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  ผูบ้ริหารส านักฯ มีกระบวนการหรือ
สามารถหาข้อตกลงทีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น โดยมีการประชุมหัวหน้าฝ่าย
เพ่ือรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ มติร่วมกันในประเด็นต่างๆ ของส านักฯ                 
(60arit4-5-010) 

         ทั้งนี้ บุคลากรภายในส านักฯได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายนิติ  วิทยาวิโรจน์ 
อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
จากบุคลากรในการบริหารงานเฉลี่ย 3.73 คิดเป็นร้อยละ 74.69 อยู่ที่ระดับดี (60arit4-5-011) 
 

 
ผลการประเมินตนเอง: 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit 4-1-001 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ของผู้อ านวยการ 

60arit 4-1-002 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีพ.ศ.2557-2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

60arit 4-1-003 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

60arit 4-1-004 เอกสารประกอบการประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนไปยังบุคลากรของส านักฯ  

60arit 4-1-005 การน าเผยแพร่แผนทางเว็บไซต์ http://www.arit.rmutt.ac.th/ 

60arit 4-1-006 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548 
60arit 4-1-007 รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
60arit 4-1-008 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 

60arit 4-2-001 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 3 เดือน)  
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
    (ไตรมาสที่ 1) 

60arit 4-2-002 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน)  
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

(ไตรมาสที่ 2) 
60arit 4-2-003 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 9 เดือน)  

- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
(ไตรมาสที่ 3) 

60arit 4-2-004 รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน)  
- รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560)  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

(ไตรมาสที่ 4) 

60arit 4-3-001 ค าสั่งมอบหมายรองผู้อ านวยการในการส่งเสริมและก ากับการด าเนินงาน       

60arit 4-3-002 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
60arit4-3-003 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ    
60arit4-3-004 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit4-4-001 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  

60arit4-4-002 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 

60arit4-4-003 หนังสือมอบหมายบุคลาร่วมประชุม และด าเนินงานต่างๆ 

60arit4-5-001 
(1.1)  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. (2557-2560) ประจ าปีงบประมาณ     

2560 และแผนปฏิบัติราชการของส านักฯ ประจ าปี 2560 

 (1.2)  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

60arit 4-5-002 ขั้นตอนการยืม-การคืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง (ระบบ RFID) 

60arit 4-5-003 (3.1)  ตู้รับข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น 

 
(3.2)  ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

60arit 4-5-004 (4.1) รับผิดชอบภารกิจตามท่ีได้รับการแต่งตั้งผู้อ านวยการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                        
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

60arit 4-5-005 (5.1) เปิดเผยข้อมูลผ่านทาง www.arit.rmutt.ac.th 

 (5.2) การแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารทางระบบ Outlook 
60arit 4-5-006 (6.1)  รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 

 (6.2)  ตู้รับแสดงความคิด และข้อเสนอแนะ  
 (6.3)  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการส านักฯ  
 (6.4)  แบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 (6.5)  http://www.webboard.rmutt.ac.th/ 

60arit 4-5-007 (7.1) ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการก ากับดูและแต่ละฝ่าย 
 (7.2) ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 

60arit 4-5-008 (8.1) ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้ระบบการลาผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

60arit 4-5-009 (9.1) หนังสือขออนุญาตลาศึกษาต่อ และหนังสือขออนุญาตลาประเภทต่างๆ 

 (9.2) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงานประจ าปี 2560 

60arit 4-5-010 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arit.rmutt.ac.th/
http://www.arit.rmutt.ac.th/
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR7/SAR-7-7.1/55arit7.1.1-6-009%20(1)%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%202555.pdf
http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18070#more-18070
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 4  

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4  
 
จุดเด่น 

1.  ผู้บริหารศักยภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี  
2.  มีการติดตามผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการประชุมหัวหน้าแผนกเดือนละ 2 ครั้ง  
3.  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็น     

โดยค านึงถึง 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
-  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  แผนปฏิบัติราชการยังไม่ครอบคลุมทุกฝ่ายภายในส านักฯ  
2.  บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมาก ท าให้งานบางงานติดขัด 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้ครอบคลุมทุกฝ่าย 
2.  ควรมีการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรส่วนอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ ช่วยเหลือในฐานะ

ผู้รับผิดชอบในองค์รวมของส านักฯ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่
หน่วยงานสนับสนุนต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนของหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน และมีการด าเนินการตามระบบ 
 2. มีคู่มือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
บุคลากรภายในให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
 3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาและ
ด าเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (improvement plan) 
  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและผู้รับบริการ 
 5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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ผลการด าเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 

ของหน่วยงาน และมีการด าเนินการตามระบบ 
 

ผลการด าเนินงาน 

      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โดยน านโยบายและและแนวทางการประกันคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ        
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบประกันคุณของหน่วยงาน โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยส านักฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายใน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้ง
ก าหนดก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (60arit5-1-001) 
      2.  มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (60arit5-1-002) 
      3.  ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักฯ 
(60arit5-1-003) 
      4.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือมอบหมายและก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ (60arit5-1-004) 
      5.  เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการรายงาน (60arit5-1-005)  
      6.  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน (60arit5-1-006 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ) 
 

  2. มีคู่มือ/แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ของบุคลากรภายในให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 
 ผลการด าเนินงาน 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย และมีคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบต่างๆ  รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
บุคลากรสามารถท างานทดแทนกันได้ โดยการสอนงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรม 
การศึกษาจากคู่มือขั้นตอนการท างาน เพ่ือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานแทนผู้รับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ละฝ่าย ดังนี้  (60arit5-2-001) 
 

http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR-9-9.1/55arit9.1.1-4-001%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.pdf
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR-9-9.1/55arit9.1.1-4-001%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.pdf
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 

1. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ   
2. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ  
3. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  
4. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
5. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายการศึกษาทางไกล   
6. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์  
7. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายอาคารสถานที่   
8. คู่มือขั้นตอนการท างานฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย    
 

    -   การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการท างานผ่านเว็บไซต์ เช่น 

1. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล http://www.library.rmutt.ac.th  (60arit5-2-002)   
2. ขั้นตอนการยืมทรัพยากรด้วยตนเอง  

http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8095   (60arit5-2-003)   
3. คูม่ือการใช้งานระบบจองห้อง Discussion oneline    (60arit5-2-004)   
4. คู่มือการติดตั้ง Font บน Window7   (60arit5-2-005)   
5. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด 

http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3312  (60arit5-2-006)   
6. คู่มือการลงเวลาส าหรับบุคลากรหน่วยงาน (Hr Online)  (60arit5-2-007)   
7. คู่มือการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(60arit5-2-008)   
     -   มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอบรม เช่น การอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่าง
มืออาชีพ และการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ebook  ให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากร
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน  (60arit5-2-009) 
    -   การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการสอนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การสอนงานให้กับ 
ให้กับเพ่ือนร่วมงานหรือบุคลากรใหม่ หรือการฝึกปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ (On The Job 
Training) (60arit5-2-010)   
 
 

  3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา 
และด าเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (improvement plan) 
 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
ปีที่ผ่านมา มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา และมี
การด าเนินงานตามแผน เพื่อพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการ
ด าเนินการข้อเสนอแนะ ดังนี้  (60arit-5-3-001)   

 
 
 
 
 

http://www.library.rmutt.ac.th/
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8095
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3312
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ 

1. ส่งผู้เข้ารับผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบเข้ารับการเข้าร่วมประชุมการประกัน
คุณภาพ  

2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี          
ทุกไตรมาส และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ วาระเพ่ือพิจารณา  

 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจเก่ียวข้อง 

- มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

 
องค์ประกอบที่ 4  การบริหารงานภายในองค์กร  

-     มีการน าระบบก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ผ่าน
ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th   

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานและน าผลเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ เพ่ือพิจารณาทุก 3 เดือน 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  
จุดที่ควรพัฒนา 

- มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
-    มีการปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้มาติดต่อ
ราชการ และผู้ใช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้  

1.   ความพึงพอใจผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 อยู่ที่ระดับดี  (60arit-5-4-001)   

     ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
     ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 อยู่ที่ระดับดี (60arit-5-4-001)     
     ความพึงพอใจในการให้บริการห้อง Discussion ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็น           

ร้อยละ 82.13 อยู่ที่ระดับดี (60arit-5-4-001)    
2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.93 คิดเป็น       

ร้อยละ 78.63 อยู่ที่ระดับดี  (60arit-5-4-002)   
 

  5.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การให้บริการ 

http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 

     ส านักฯ มีการน าผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและให้บริการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  (60arit-5-5-001)   
    1.  เพ่ิมจ านวนจุดติดตั้ง Wifi อีก 71 จุด จากเดิม 307 จุดเป็น 378 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย-
เพ่ิมจ านวนช่องขยายสัญญาณ อินเตอร์เน็ต เป็น 4 .4 Gbps 

    2.  ได้ด าเนินการเปลี่ยน Severใหม่ เพ่ือรองรับการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น จาก WWW. 
Bookingroom.rmutt.ac.th/:8080   เป็น WWW. Bookingroom.rmutt.ac.th 

      3.   มีการตักเตือนเจ้าหน้าท่ี ให้มีความเป็นมติรในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ โดยใช้วาจาค าพดูที่
ฟังและเกิดความพึงพอใจ  

    4.   ให้ใช้ ipad ติดไว้ทุกเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์บริการ ส าหรับประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่    

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ 

5 5  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 

5   

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit 5-1-001 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60arit 5-1-002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

60arit 5-1-003 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 

60arit 5-1-004 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

60arit 5-1-005 แฟ้มเอกสาร SAR ปี 2560 

60arit 5-1-006 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน 

http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR-9-9.1/55arit9.1.1-4-001%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.pdf
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR-9-9.1/55arit9.1.1-4-001%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.pdf
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit 5-2-001 คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 

60arit 5-2-002 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=10407 

60arit 5-2-003 ขั้นตอนการยืมทรัพยากรด้วยตนเอง 
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8095 60arit 5-2-004 คูม่ือการใช้งานระบบจองหองดิสคัสชั่นออนไลน์ 

60arit 5-2-005 คู่มือการติดตั้ง Font บน Window7 

60arit 5-2-006 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด 
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3312 60arit 5-2-007 คู่มือการลงเวลาส าหรับบุคลากรหน่วยงาน (Hr Online) 

60arit 5-2-008 คู่มือการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(60arit5-2-008)   60arit 5-2-009 ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอบรม 

60arit 5-2-0010 เอกสารการฝึกปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ (On The Job Training)  

 60arit 5-3-001 แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 

 60arit 5-4-001 สรุปความพึงพอใจผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สรุปความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 สรุปความพึงพอใจในการให้บริการห้อง Discussion 

60arit 5-4-002 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

60arit 5-5-001 สรุปผลการด าเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ   

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ 

5 5  บรรล ุ

 ไม่บรรลุ 
 

5   
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit 5-1-001 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

60arit 5-1-002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

60arit 5-1-003 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 

60arit 5-1-004 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

60arit 5-1-005 แฟ้มเอกสาร SAR ปี 2560 

60arit 5-1-006 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน 

60arit 5-2-001 คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 

60arit 5-2-002 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=10407 

60arit 5-2-003 ขั้นตอนการยืมทรัพยากรด้วยตนเอง 
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8095 60arit 5-2-004 คูม่ือการใช้งานระบบจองห้อง Discussion online 

60arit 5-2-005 คู่มือการติดตั้ง Font บน Window7 

60arit 5-2-006 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด 
http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3312 60arit 5-2-007 คู่มือการลงเวลาส าหรับบุคลากรหน่วยงาน (Hr Online) 

60arit 5-2-008 คู่มือการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(60arit5-2-008)   60arit 5-2-009 ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอบรม 

60arit 5-2-010 เอกสารการฝึกปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ (On The Job Training)  

 60arit 5-3-001 แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการตามผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 

 60arit 5-4-001 สรุปความพึงพอใจผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สรุปความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 สรุปความพึงพอใจในการให้บริการห้อง Discussion 

60arit 5-4-002 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

60arit 5-5-001 สรุปผลการด าเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ   

 

http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR-9-9.1/55arit9.1.1-4-001%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.pdf
http://www.site.rmutt.ac.th/sararit/download/SAR-9-9.1/55arit9.1.1-4-001%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AF.pdf
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 5  
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5  
 

จุดเด่น 

1. มีการแต่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการมีส่วนในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ   
การศึกษา 

2.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยจัดให้มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเดือนละ 
2 ครั้ง 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

-     
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

-  ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันและหน่วยงานต้น
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   
 หน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ในภาพรวมของสถาบันบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจที่ก าหนดทั้ง 4 ด้าน   
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1.  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
 2. มีการจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 3.  มีการจัดท ารายงาน/สถิติข้อมูลเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ก าหนดเวลา 
 4.  มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 : การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  
     ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  
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ผลการด าเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการด าเนินงาน 
  1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด และส านักฯ ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้  

- ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ   
ใน  1 ปี  ได้แก่  นางสาวปิยนุช   เจียงแจ่มจิต 

- ตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่     
    นางสมใจ   วงศ์บุญรอด 
    นางเยาวลักษณ์   แสงสว่าง 
    นายอาภรณ์   เวียงสงค์ 
    นายธนพิธักษ์   ชวนชอบ 

 
  2. มีการจัดท าแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และก าหนด

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ผลการด าเนินงาน 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 แผน ดังนี้ ดังนี้  
1. แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
1.1 จัดท าระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตได้ทุกหลักสูตร  
1.2 มีการปรับปรุงระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
1.3 จัดท าระบบให้สามารถออกรายงานตามตัวชี้วัดได้ทุกหลักสูตร  
1.4 จัดส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 

2.   แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ไม่ต่ ากว่า 6,000 รายการ  
2.2 มีผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการวิจัยและการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่
ต่ ากว่า 55,000 คน  
2.3 มีจ านวนฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ให้บริการ ไม่ต่ ากว่า 10 ฐาน  
2.4 มีจุดให้บริการ WIFI เพ่ิมขึ้น 300 จุด  
2.5 มีการขยายช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2.6 มีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 ระบบ  
2.7 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่ต่ากว่า 4.00 
2.8 มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดไม่ต่ากว่า 400,000 คน  
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  3. มีการจัดท ารายงาน/สถิติข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
ก าหนดเวลา 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินมีการจัดท าสถิติ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้  
1. ตัวชี้วัดที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ  
มีการจัดท าสถิติภาวะการมีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ  
2. ตัวชี้วัดที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
มีการจัดท ารายงานผลความก้าวหน้าของงานในที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกเดือน และมีการ
สรุปผลเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

  
  4. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
1.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตได้ทุกหลักสูตร 
1.2 มีการปรับปรุงระบบ 1 ครั้ง 
1.3 ระบบสามารถออกรายงานตามตัวชี้วัดได้ทุกหลักสูตร 
1.4 ทาง สกอ.ได้ก าหนดให้จัดส่งข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประจาปีการศึกษา 
2560 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลในวันที่ 15 มกราคม 2560 
2. ตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1 จานวนทรัพยากรสารนิเทศฯ ในการจัดหาในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 6,463 
รายการ 
2.2 ผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการวิจัยและการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
119,604 คน 
2.3 มีจานวนฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ให้บริการ จ านวน 27 ฐาน 
2.4 มีจดุให้บริการ WIFI เพิ่มขึน้ 300 จดุ 

2.5 มีการขยายช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
2.6 มีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 1 ระบบ 
2.7 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่ต่ ากว่า 4.00 
2.8 มีจานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดไม่ต่ ากว่า  400,000 คน 
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  5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลการด าเนินงาน 
        น าผลการด าเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจ เข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาและปรุงผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ โดยมีการมอบหมายฝ่ายหรืองานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ   
จากการด าเนินงานตามแผนในปี 2560 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนดังนี้ 
1. เพ่ิมจุดให้บริการ WIFI 
2. ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
3. เพ่ิมทรัพยากรสารนิเทศให้ทันสมัย 
4. ปรับพื้นปรุงพื้นที่ให้บริการ IT ให้มีความทันสมัย 
หลังจากสิ้นปี 2560 ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนตัวชี้วัดพบว่าบรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนทางสานักมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแผนในเรื่อง 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 
2. เพ่ิมจุดให้บริการ WIFI มากขึ้น 
3. ปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดให้มีความทันสมัย 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ   
 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

60arit 6-1-001 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

60arit 6-2-001 แผนการด าเนินงานตามตวัชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 60arit 6-2-002 แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

60arit 6-3-001 สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 

60arit 6-3-002 สรุปการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของส านักฯ 

60arit 6-3-003 สรุปจ านวนทรัพยากรสารนิเทศท่ีมีให้บริการ 

60arit 6-3-004 สรุปสถิติการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการวิจัยและการสืบค้นหนังสือ 

60arit 6-3-005 สรุปจ านวนฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ให้บริการ 

60arit 6-3-006 สรุปจ านวนจุดให้บริการ WIFI 

60arit 6-3-007 สรุปจ านวนการขยายช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

60arit 6-3-008 สรุปสถิติการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

60arit 6-3-009 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

60arit 6-3-010 สรุปสถิติจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 

60arit 6-3-011 สถิติการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

60arit 6-3-012 สรุปสถิติการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ 

60arit 6-3-013 สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้อง Discussion 

60arit 6-3-014 สรุปจ านวนคอมพิวเตอร์ที่จัดส าหรับให้นักศึกษาใช้บริการ 

60arit 6-3-015 สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 

60arit 6-4-001 ภาพสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

60arit 6-4-002 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

60arit 6-5-001 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 6 
 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6  

 

จุดเด่น 

1. มีระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และยกระดับ      
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วย  

2. มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย 
4. มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

- เพ่ิมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ส านักฯ รับผิดชอบ เพื่อรองรับการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษาให้มากข้ึน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังมีความเร็วต่ า และท าให้เป็นอุปสรรคในช่วง
ที่มีการเรียนการสอนช่วง peak time 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรเพิ่มเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ และเปิดช่องทาง หรือควรหาวิธีเพ่ิมความเร็วในการ 
download ข้อมูล 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 

1 การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี 

5 5 
 

2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตาม
โครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่
เกี่ยวข้อง 

5 5 

 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 5  

4. การบริหารงานภายในองค์กร 5 5  

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 5 5  

6 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

5 5 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบ 5 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

 แบบรายงานผลการประเมิน 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุด
ที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของ องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบที่ 6 
 

จุดเด่น 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักฯ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ       
2. การประชุมบุคลากรส านักฯ และประชุมหัวหน้าแผนกเพ่ือติดตาม และรายงานผลการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง 
3. มีระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง 
4. ส านักฯ เป็นศูนย์กลางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ท าให้สามารถบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพสามารถเป็นวิทยากรอบรมด้าน ICT ให้กับ

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป 
6. ผู้บริหารศักยภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี 

มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็น            
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน 

7. มีการแต่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อการมีส่วนในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

8. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย 
9. มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ   

แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ควรมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นวิทยากรอบรมด้าน ICT                   
ฝึกบุคลากรใหม่ หรือบุคลากรที่สนใจจะรับการถ่ายทอดไว้กรณีที่มีการลาออก 

2. ควรเพิ่มห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่ส านักฯ รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษาให้มากข้ึน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ความเร็วของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีความเร็วที่ค่อนข้างช้า  
2. บุคลากรยังมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 
3. บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมาก ท าให้งานบางงานติดขัด 
4. บุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจด้านประกันคุณภาพภายในน้อย 
5. ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังมีความเร็วต่ า และท าให้เป็นอุปสรรค

ในช่วงที่มีการเรียนการสอน 
 
 

  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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1. ควรเสริมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระบบใหม่ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของระบบ
เก่า 

2. ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. ควรเพิ่มการอบรมให้กับบุคลากรระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ในด้านการให้บริการ จิตอาสา หรือ

ทักษะการท างานของบุคลากรเหล่านั้น อาจจะใช้วิทยากรภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ เพื่อท าให้
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4. ควรมีการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรส่วนอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ ช่วยเหลือใน
ฐานะผู้รับผิดชอบในองค์รวมของส านักฯ 

5. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมด้านการประกันคุณภาพภายในเพ่ิมมากข้ึน 
ควรเพิ่มเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ และเปิดช่องทาง หรือควรหาวิธีเพ่ิมความเร็วในการ 
download ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


