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1) ตัวบ่งชี้หนว่ยงาน 
 ตัวบ่งช้ีหน่วยงาน คือ ตัวบ่งช้ีที่ทุกหน่วยงานต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งมีทั้งตัวบ่งช้ีเชิงกระบวน    
การและตัวบ่งช้ีผลลัพธ์ โดยมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 5 องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย  
 

องค์ประกอบในการประกันคณุภาพภายในหน่วยงานสนบัสนนุ เกณฑ์การพิจารณา 

1. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

2. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่เก่ียวข้อง เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

4. การบริหารงานภายในองค์กร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

  
2) ตัวบ่งชี้สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
 ตัวบ่งช้ีสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานสนับสนุนที่ทําหน้าที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่มีต่อมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบในการประกันคณุภาพภายในหน่วยงานสนบัสนนุ เกณฑ์การพิจารณา 

6. การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่มีต่อ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 

รายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 หน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญต่อการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจทั้ง 6 ด้าน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีความจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์    
เพ่ือการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีไปยังหน่วยงาน
ในสังกัดอย่างเป็นระบบ 
 3. มีตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละ        
ตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 4. มีผลการดําเนินงานครบถ้วนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และผลการดําเนินงานบรรลุ         
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 5. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง ต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 1 : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 
       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 

2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยการยืดหลักตามแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย มกีารกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ มีการกําหนดตัวช้ีวัดตามพันธกิจของสํานักฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละพันธกิจมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั 4 
ด้านคือ 4D ดังน้ี 
       1. D-Infrastructure :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให ้ดีและมปีระสิทธิภาพ         
       2.  D-Learning & Learning :  พัฒนาและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและ
งานวิจัยให้ ดีและมีประสิทธิภาพ      
      3. D-Management  : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ให้ ดี
และมีประสทิธิภาพ 
      4. D-Service : พัฒนาระบบบริการให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเพ่ือ
ตอบสนองและสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 
มีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา ดังนี ้
       1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
(61arit1-1-001) 
       2. การประชุมวางแผนเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561- 
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 
09.30-11.00 น  ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT โดยนายนิติ  วิทยาวิโรจน์ เป็นประธาน
การประชุม  
           ผลจากการประชุม มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 โดยพบว่า มี
ตัวช้ีวัดบางตัวที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานหรือมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ระดับความสําเร็จ
ของการได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย โดยการประเมินของ Webometrics เป็นต้น ดังน้ัน ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ2561  
จึงให้ทุกฝ่ายในสํานักฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนฯ โดยให้ทุกฝ่ายกําหนดตัวช้ีวัด 
โครงการ และงบประมาณ (61arit1-1-002) 
      3. การประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 – 
17.00 น. ณ หอ้งประชุม ช้ัน 1 อาคารวิทยบริการ สําหรบัในการประชุมได้มีการช้ีแจง
นโยบายขับเคลื่อนของสํานักฯ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ประจําปี พ.ศ.2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจําปี พ.ศ. 2561 ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนรว่ม
ในการจัดทําแผน โดยวางแผนการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด โครงการ และงบประมาณให้
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนของสํานกฯ เพ่ือนําเข้าพิจารณาโครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2561 (61arit1-1-003) 
      4. ดําเนินโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2561 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา บุคลากรเข้ารว่มโครงการ จํานวน  34 คน ได้แก่ ผู้บรหิาร 
หัวหน้าฝ่าย บุคลากรของแต่ละฝ่าย และผูร้ับผิดชอบในการปฏิบัติงานแผน มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 โดย
ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (61arit1-1-004) 
         สําหรับในการดําเนินโครงการ ได้มีการช้ีแจงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวขอ้ ดังน้ี 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
โดย นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  
2. การขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University โดย นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ 
3. ความท้าทายประเทศไทยในยุค 4.0 โดย ดร.นครินทร์  ป่ินปฐมรัฐ 
        หลังจากน้ัน หัวหน้าฝา่ยและบุคลากรในฝ่าย จะนําเสนอตัวช้ีวัด โครงการ และ
งบประมาณที่จะดําเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยมีนายวรพันธ์ สาระ
สุรีย์ภรณ์ เป็นผู้ดําเนินการ และผู้บริหารใหค้ําแนะนําและข้อเสนอแนะ 
        5. นําผลสรุปจากโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 มาจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์  4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 
(61arit1-1-005) โดยมีการนําเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ และที่
ประชุมหัวหน้าฝ่าย (61arit1-1-006) 
        6. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561  โดยมีการนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ และที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย (61arit1-1-007)  
       7. จัดทําระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th โดยมอบหมายให้ ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 ไตรมาส 1-
4 ผ่านระบบ เพ่ือให้ผู้บริหารติดตาม และใช้สําหรับในการวางแผนต่อไป (61arit1-1-008) 

  2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีไปยัง
หน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบ 

ผลการดําเนินงาน 
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี 
      1. ประชุมคณะกรรมการร่วมกันจัดทําแผน มีการกําหนดตัวช้ีวัด เป้าหมาย กําหนด
ผู้รับผิดชอบตามตัวช้ีวัด และเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการตามพันธกิจ โดยมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 26 ตัวช้ีวัด      
(61arit1-2-001) 

2. จัดทําคําของบประมาณประจําปี เมื่อมีการจัดทําคําของบประมาณแล้วเสร็จ จะมี
การจัดส่งให้กองนโยบายและแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด หลังจากได้รับเอกสารการ
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
จัดสรรงบประมาณประจําปีแล้ว  (61arit1-2-002)  
      3. นํามาดําเนินการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงานและโครงการลงสู่
ระดับบุคลากรภายในสํานักฯ โดยถ่ายทอดในที่ประชุมหัวหน้าฝาย แก่บุคลากรสํานักฯ 
(61arit1-2-003) รวมทั้งผู้บรหิารให้นโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานและการบริหาร
จัดการภายใน (61arit1-2-004)  
      4. มีการนําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2561 เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ www.arit.rmutt.ac.th (61arit1-2-005) 

  3. มีตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
ผลการดําเนินงาน 
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์ 
4 ปี (2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งช้ี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต สอดคลอ้งกับแผนงาน และโครงการที่ได้รับตามที่ปรากฏอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี   (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตัวบ่งช้ีดังน้ี  
        1. ตัวบ่งช้ีตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 
จํานวน 16 ตัวบ่งช้ี (61arit1-3-001)                                                                 
       2. ตัวบ่งช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 26 ตัวบ่งช้ี 
(61arit1-3-002) และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ีเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานในแต่ละไตรมาส    

  4. มีผลการดําเนินงานครบถ้วนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี และผลการดําเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ผลการดําเนินงาน 
       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2561 ครบถ้วนตามท่ีกําหนด และมผีลการดําเนินงานบรรลุตามค่า
เป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
       1. มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปี
งบประมาณ 2561 ครบทุกพันธกิจ จํานวน 16 ตัวบ่งช้ี  และดําเนินการบรรลุ 16 ตัวบ่งช้ี 
ดําเนินการบรรลุคิดเป็นร้อยละ 100 (61arit1-4-001) 
       2. มีดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ครบทุกพันธกิจ 
จํานวน 26 ตัวบ่งช้ี และสามารถดําเนินการบรรลุ 26 ตัวบ่งช้ี  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
(61arit1-4-002)  
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  5. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี    อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง ต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 และผลการดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส จาํนวน 4 ครั้ง ดังน้ี   
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) (61arit1-5-001) 

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปี
งบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 11 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 68.75 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมี
ตัวบ่งช้ีต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุเป้าหมาย 14 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น
ร้อยละ 91.65  
 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561– 31 มีนาคม 2561) (61arit1-5-002) 
- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปี

งบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 9 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 56.25 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมี
ตัวบ่งช้ีต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุเป้าหมาย 15 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น
ร้อยละ 80.75  
 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561) (61arit1-5-003) 
- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปี

งบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 12 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 75.00 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมี
ตัวบ่งช้ีต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุเป้าหมาย 17 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น
ร้อยละ 90.00  

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561) (61arit1-5-004)
- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปี

งบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุ
เป้าหมาย 16 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100.00 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมี
ตัวบ่งช้ีต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุเป้าหมาย 24 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  

นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนต่อรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
5  

 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit1-1-001 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit1-1-002 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
61arit1-1-003 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
61arit1-1-004 สรุปโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2561 
61arit1-1-005 แผนยุทธศาสตร์  4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

2561 
61arit1-1-006 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
61arit1-1-007 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
61arit1-1-008 ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
61arit1-2-001 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2561 
61arit1-2-002 หนังสือส่งการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย และรายได้ ประจําปี 2560 และหนังสือแจ้ง

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2561 
61arit1-2-003 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
61arit1-2-004 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ของผู้อํานวยการ 
61arit1-2-005 การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.arit.rmutt.ac.th 
61arit1-3-001 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit1-3-002 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit1-4-001 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) ประจําปี

งบประมาณ 2561   
61arit1-4-002 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit1-5-001 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 3 เดือน)  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564)                  
ประจําปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561  
- (ไตรมาสที่ 1) 

61arit1-5-002 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน)  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564)                   

ประจําปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) 
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
(ไตรมาสที่ 2) 

61arit1-5-003 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 9 เดือน)  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564)                   

ประจําปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3) 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
(ไตรมาสที่ 3) 

61arit1-5-004 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 12 เดือน)  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. (2561-2564)                   

ประจําปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4) 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
(ไตรมาสที่ 4) 

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 1  

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 1  
 

 

 
 
 
 
 

จุดเด่น 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ         
2. มีจัดโครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2561 
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน ผ่านระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการนําผลการประเมนิและผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน 
     อย่างต่อเน่ือง 
2. บุคลากรยังขาดความรู้เรื่องแผนและการประกันคุณภาพ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 หน่วยงานสนับสนุนต้องให้ความสําคัญในการสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
 2. ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่และ
การนําไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจหลักของหน่วยงานอย่าง
ครบถ้วนและสามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่กําหนดในข้อเกณฑ์ข้อที่ 1  
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
 5. นําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ     
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 : การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงาน 
     เพื่อสนับสนนุพนัธกิจทีเ่ก่ียวข้อง 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานอย่าง

ครบถ้วน  
ผลการดําเนินงาน 
   สํานักฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม้ี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน และ
สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งประเภทระบบฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศ เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 
   1.1 ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนา ใช้งาน และดูแลระบบเอง 
(ตามพันธกิจของหน่วยงาน) จํานวน 7 ระบบ ดังน้ี (61arit2-1-001) 
        1.1.1 ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
        1.1.2 ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
        1.1.3 ระบบจองรถออนไลน์ 
        1.1.4 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
        1.1.5 ระบบห้องสมุด (Walai) 
        1.1.6 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
        1.1.7 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย  
               1.1.7.1 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยในประเทศ 
               1.1.7.2 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยต่างประเทศ 
   1.2 ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสํานักฯ พัฒนาใหห้น่วยงานอ่ืนใช้งาน และให้
สํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 ระบบ ดังน้ี (61arit2-1-002) 
        1.2.1 ระบบActivity Transcript 
        1.2.2 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
        1.2.3 ระบบขอทุนเงินกู้ กยศ. และ กรอ.     
        1.2.4 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
        1.2.5 ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.
เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
        1.2.6 ระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 
   1.3 ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีบรษิัทพัฒนาระบบให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน 
และใหส้ํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 ระบบ ดังน้ี (61arit2-1-003) 
        1.3.1 ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
        1.3.2 ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
        1.3.3 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-office) 
        1.3.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) 
        1.3.5 ระบบทะเบียนนักศึกษา 
        1.3.6 ระบบ SMS 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  2. ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้น

เผยแพร่และการนําไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  
ผลการดําเนินงาน 
   ระบบฐานขอ้มูลหรือระบบสารสนเทศ ของสํานักฯ 3 ประเภท มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นเผยแพร่และการนําไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบ
เอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 
   2.1 ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสํานักฯ พัฒนา ใช้งาน และดูแลระบบเอง 
(ตามพันธกิจของหน่วยงาน) จํานวน 7 ระบบ ดังน้ี (61arit2-2-001) 
        2.1.1 ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์และฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ตรวจสอบระบบให้ใช้งานได้อยู่
เสมอและมขี้อมูลที่เป็นปัจจบัุนโดยต้องตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์            
        2.1.2 ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดข้อมูลใหถู้กต้อง โดยต้อง
ตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พรอ้มทั้งประสานฝ่าย
ฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศให้ดําเนินการแก้ไขการประมวลผลคะแนนให้ถูกต้อง 
        2.1.3 ระบบจองรถออนไลน์ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประสานฝ่าย
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศปรับปรุงระบบให้สะดวกต่อการสืบค้น และเพ่ิมข้อมูล
ของผู้ใช้งาน (บุคลากรใหม)่ ให้เป็นปัจจุบัน 
        2.1.4 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ มอบหมายให้ฝ่ายฝึกอบรมและ
บริการวิชาการตรวจสอบระบบให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอและข้อมูลมีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
        2.1.5 ระบบห้องสมุด (Walai) มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ์
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ และฝา่ยบริการทรัพยากรสารนิเทศ ตรวจสอบระบบ
ให้ใช้งานได้อยู่เสมอและมขี้อมูลที่เป็นปัจจบัุนโดยต้องตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน
จันทร์-ศุกร ์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
        2.1.6 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) มอบหมายให้ฝ่ายผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโดยต้อง
ตรวจสอบเป็นประจําทุกวัน โดยผ่านระบบ monitor online 
        2.1.7 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย มีการปรับปรุงข้อมูลให้มคีวามทันสมัยและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งดําเนินการโดยผู้ให้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และมีขั้นตอน
การสืบค้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
 
   2.2 ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสํานักฯ พัฒนาใหห้น่วยงานอ่ืนใช้งาน และให้
สํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 ระบบ ดังน้ี (61arit2-2-002) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
        2.2.1 ระบบActivity Transcript มอบหมายให้ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศดําเนินงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบให้ระบบงานใช้
งานได้อยู่เสมอและข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
        2.2.2 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มอบหมายให้ฝ่ายฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศดําเนินงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ร่วมกันตรวจสอบให้ระบบงานใช้งานได้อยู่เสมอและข้อมลูมีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน และมีการจัดทําระบบรายงานผ่านหน้าเว็บไซต์ 
        2.2.3 ระบบขอทุนเงินกู้ กยศ. และ กรอ. มอบหมายให้ฝ่ายฐานขอ้มูลและ
ระบบสารสนเทศดําเนินงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบให้
ระบบงานใช้งานได้อยู่เสมอและข้อมูลมคีวามถูกต้องเป็นปัจจุบัน    
        2.2.4 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มอบหมายให้ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ตรวจสอบให้ระบบงานใช้งานได้อยู่เสมอและขอ้มูลมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
        2.2.5 ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.
เอก, ระบบลงทะเบียนติว) มอบหมายให้ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ดําเนินงานร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกันดําเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงระบบงานให้พร้อมใช้งาน และรายงานสรุปข้อมูลการรับสมัครต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นรายวัน 
        2.2.6 ระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ มอบหมายให้ฝ่ายฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศดําเนินงานร่วมกับผู้ใช้ระบบ ร่วมกันแก้ไขและปรับปรุงระบบให้
เหมาะสมต่อการใช้งานได้ และตรวจสอบข้อมูลใหม้ีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 
   2.3 ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีบรษิัทพัฒนาระบบให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน 
และใหส้ํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 ระบบ ดังน้ี (61arit2-2-003) 
        2.3.1 ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) มอบหมายให้ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมลูกลาง 
ดําเนินงานร่วมกับกองคลัง และกองนโยบายและแผน ดูแลระบบและดําเนินการแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน ให้บริษัทปรับแก้ไข พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน 
        2.3.2 ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) มอบหมายให้ฝ่ายบรกิารศูนย์
ข้อมูลกลาง ดําเนินงานร่วมกับกองบริหารงานบุคคล ดูแลระบบและดําเนินการแจ้ง
ปัญหาการใช้งาน ให้บริษัทปรับแก้ไข พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน 
        2.3.3 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-office) มอบหมายให้ฝ่ายบริการศูนย์
ข้อมูลกลาง ดูแลระบบและดําเนินแจ้งปัญหาการใช้งาน ให้บริษัทปรับแก้ไข พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูล ใหใ้ช้งานได้อยู่เสมอและมขี้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
        2.3.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) มอบหมายให้ฝ่ายบริการศูนย์
ข้อมูลกลาง ดําเนินงานร่วมกับกองคลัง, กองนโยบายและแผน, สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน, กองบริหารงานบุคคล ดูแลระบบและดําเนินการแจ้งปัญหาการใช้
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งาน ให้บริษัทปรับแก้ไข พรอ้มทั้งตรวจสอบข้อมูล ให้ใช้งานได้อยู่เสมอและมีข้อมลูที่
เป็นปัจจุบัน 
        2.3.5 ระบบทะเบียนนักศึกษา มอบหมายให้ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมลูกลาง 
ดําเนินงานร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูแลระบบและดําเนินการ
แจ้งปัญหาการใช้งาน ให้บริษทัปรับแก้ไข พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล ใหใ้ช้งานได้อยู่
เสมอและมขี้อมูลที่เป็นปัจจบัุน 
        2.3.6 ระบบ SMS มอบหมายให้ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง ดูแลระบบรวมถึง
ข้อมูลผูใ้ช้งานและดําเนินการแจ้งปัญหาการใช้งาน ให้บรษิัทปรับแก้ไข พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบัน 
 

  3. มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจหลักของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนและสามารถนําไปใช้ในการอ้างอิงได้ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่
กําหนดในข้อเกณฑ์ข้อที่ 1  
ผลการดําเนินงาน 
   สํานักฯ มีขอ้มูลหรือระบบสารสนเทศดําเนินงาน ตรวจสอบการทํางานของระบบ
สารสนเทศทกุๆ ระบบให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ
และสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน ดังน้ี 
   3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน (61arit2-3-001) 
        3.1.1 ระบบห้องสมุด (Walai) 
        3.1.2 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
        3.1.3 ระบบทะเบียนนักศึกษา 
   3.2 ด้านการวิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ได้แก่ (61arit2-3-002) 
        3.2.1 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยในประเทศ  
        3.2.2 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยต่างประเทศ  
   3.3 ด้านการบริหารจัดการ (61arit2-3-003) 
        3.3.1 ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
        3.3.2 ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
        3.3.3 ระบบจองรถออนไลน์ 
        3.3.4 ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
        3.3.5 ระบบActivity Transcript 
        3.3.6 ระบบภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 
        3.3.7 ระบบขอทุนเงินกู้ กยศ. และ กรอ.     
        3.3.8 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
        3.3.9 ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.
เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
        3.3.10 ระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 
        3.3.11 ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
        3.3.12 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-office) 
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        3.3.13 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
        3.3.14 ระบบ SMS 
   3.4 ด้านบัญชี-การเงิน ได้แก่ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) (61arit2-3-004) 
         

  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศไม่ตํ่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการดําเนินงาน 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
     4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบจองห้อง 
Discussion ออนไลน์ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.89 คะแนน (61arit2-4-001) 
     4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบ 
www.aritkpi.rmutt.ac.th ได้คะแนนเฉล่ีย 4.33 คะแนน (61arit2-4-002) 
     4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบจองรถออนไลน์ ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.39 คะแนน (61arit2-4-003) 
     4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
ออนไลน์ ได้คะแนนเฉล่ีย4.06 คะแนน (61arit2-4-004) 
     4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบห้องสมุด (Walai) 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.59 คะแนน (61arit2-4-005) 
     4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบห้องเรียนออนไลน์ 
(Moodle) ได้คะแนนเฉล่ีย 4.19 คะแนน (61arit2-4-006) 
     4.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.13 คะแนน (61arit2-4-007) 
     4.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ได้คะแนนเฉล่ีย 3.93 คะแนน (61arit2-4-008) 
     4.9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ของระบบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ได้คะแนนเฉล่ีย 4.11 คะแนน (61arit2-4-009) 
 

  5. นําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  
ผลการดําเนินงาน 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และรายงานในที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย โดยมี
การดําเนินงาน ดังน้ี  
   5.1 ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th ดําเนินการแก้ไขการคิดคะแนนตัวช้ีวัดบาง
ตัว เช่น ตัวช้ีวัดร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสํานักฯ ซึ่งจะดําเนินการเก็บ
ข้อมูลในไตรมาส 2 และ 4 เท่าน้ัน จึงไม่ควรนําตัวช้ีวัดน้ีไปคิดคะแนนในไตรมาส 1 
และ 3 ด้วย (61arit2-5-001) 
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   5.2 ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle)  นํามาใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนออนไลน์
ให้มีความทันสมัย และเป็นการเตรียมข้อมูลในการปรับเปลี่ยนระบบมาใช้ Moodle 
3.5 (61arit2-5-002)   
   5.3 ระบบภาวการมีงานทําของบัณฑิต จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานระบบมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของระบบว่าระบบช้าและต้องการให้
รองรับการเปิดบนมือถือ แต่เน่ืองจากระบบพัฒนาโดยใช้ภาษา ASP ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
รุ่นเก่า และไมค่่อยมีความยืดหยุ่น ทางฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศจึงเสนอให้
พัฒนาใหม่โดยเปลี่ยนไปพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP แทน สว่นข้อเสนอแนะเรื่องข้อ
คําถามและตัวเลือกทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสกอ. กําหนดเป็นหลัก (61arit2-5-003)  
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
5  

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit2-1-001 1. ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 

2. ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
3. ระบบจองรถออนไลน์ 
4. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
5. ระบบห้องสมุด (Walai) 
6. ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
7. ฐานข้อมลูอ้างอิงงานวิจัย  

61arit2-1-002 1. ระบบActivity Transcript 
2. ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
3. ระบบขอทนุเงินกู้ กยศ. และ กรอ.     
4. ระบบฐานขอ้มูลศิษย์เก่า 
5. ระบบรับสมคัรสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบ
ลงทะเบียนติว) 
6. ระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 

61arit2-1-003 1. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
2. ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
3. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
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5. ระบบทะเบียนนักศึกษา 
6. ระบบ SMS 

61arit2-2-001 1. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
2. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
3. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบจองรถออนไลน์ 
4. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
5. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบห้องสมุด (Walai) 
6. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
7. หน้ารายงานฐานข้อมูลฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 

61arit2-2-002 1. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบActivity Transcript 
2. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
3. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบขอทุนเงินกู้ กยศ. และ กรอ. 
4. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
5. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต 
ป.โท ป.เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
6. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 

61arit2-2-003 1. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
2. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
3. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
4. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
5. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบทะเบียนนักศึกษา 
6. หน้ารายงานฐานข้อมูลระบบ SMS 

61arit2-3-001 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ระบบห้องสมุด (Walai) 
2. ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) 
3. ระบบทะเบียนนักศึกษา 

61arit2-3-002 ด้านการวิจัย 
1. ฐานข้อมลูอ้างอิงงานวิจัยในประเทศ  
2. ฐานข้อมลูอ้างอิงงานวิจัยต่างประเทศ  

61arit2-3-003 ด้านการบริหารจัดการ 
1. ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
2. ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
3. ระบบจองรถออนไลน์ 
4. ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
5. ระบบActivity Transcript 
6. ระบบภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 
7. ระบบขอทนุเงินกู้ กยศ. และ กรอ.     
8. ระบบฐานขอ้มูลศิษย์เก่า 
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
9. ระบบรับสมคัรสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบ
ลงทะเบียนติว) 
10. ระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 
11. ระบบบุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) 
12. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
13. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
14. ระบบ SMS 

61arit2-3-004 ด้านบัญชี-การเงิน 
- ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 

61arit2-4-001 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
61arit2-4-002 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th 
61arit2-4-003 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบจองรถออนไลน์ 
61arit2-4-004 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ 
61arit2-4-005 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบห้องสมุด (Walai) 
61arit2-4-006 รายงานประจําปี 2561 ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
61arit2-4-007 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
61arit2-4-008 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
61arit2-4-009 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS 
61arit2-5-001 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน 
61arit2-5-002 รายงานประจําปี 2561 ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
61arit2-5-003 รายงานประชุมหัวหน้าฝ่าย 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 2  

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 2  
 
จุดเด่น 
1. มีระบบฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการให้บริการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 

2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง 

3. สํานักฯ เป็นศูนย์กลางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ทําใหส้ามารถบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 หน่วยงานสนับสนุนจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสมโดยต้องมีระบบการวิเคราะห์ภาระ
งานและสมรรถนะให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพของบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุกับพันธกิจและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรท่ีจําเป็นให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

 2. มีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการดําเนินงาน
ตามระบบ (ไม่นับรวมลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานราชการ) 
 3. บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์/สมรรถนะวิชาชีพ ในการทํางานที่
เก่ียวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ไม่นับรวมลูกจ้างช่ัวคราวที่ไม่เก่ียวข้องกับพันธกิจ) 
 4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 
 5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จําเป็นให้

สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและดําเนินงานตามแผนที่กําหนด  

ผลการดําเนินงาน 
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยการ
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ตามภาระงานและสมรรถนะที่จาํเป็น
ตาม Job Description  ของบุคลากรซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ จํานวน 2 ราย พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 37 ราย พนักงานราชการ จํานวน 12 ราย ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 30 
ราย รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 81 ราย และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย   

1. แผนด้านการศึกษา 
2. แผนด้านการฝกึอบรม  
3. แผนสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร  
(61arit-3-1-001) 
 

ทั้งน้ีสํานักฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนบุคลากรเกษียณอายุราชการ จํานวน  1 แผน           
เพ่ือวางแผนในการดําเนินการในการดําเนินการจัดหาบุคลากรเพ่ือทดแทนบุคลากรที่จะครบ
อายุเกษียณราชการ ได้อย่างรวดเร็วและทําให้สามารถดําเนินภารกิจได้อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ  

- ปีงบประมาณ 2562 มีข้าราชการท่ีจะครบอายุเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ราย 
ได้แก่ นายธวัชชัย  เรืองฉาย ตําแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

- ปีงบประมาณ 2563 มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะครบอายุเกษียณราชการ ได้แก่  
นางอัญชัญ  เกตุทับทิม ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
(61arit-3-1-002)   

 

และมีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังน้ี   
1. ดําเนินการตามแผนด้านการศึกษาต่อ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับการอนุมัติทุนการศึกษา และใหส้ิทธิในการลาเพ่ือไป
ศึกษาต่อ และอนุญาตให้บุคลากรไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อตรงกับเวลาเรียน  โดยในปี
การศึกษา 2561 มีบุคลากรที่กําลังศึกษาต่อ จํานวน 2 ราย ได้แก่   

1.  นางสุจิตรา  ยอดเสน่หา  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
2. นายสันต์ชัย  ขานสันเทียะ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

           (61arit-3-1-003) 
      2.  ดําเนินการตามแผนด้านการฝึกอบรม  มอบหมายบุคลากรเข้ารับการอบรมในกรณีที่มี
หน่วยงานแจ้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น และอนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
ทางด้านอ่ืนๆ ตามความประสงค์ที่บุคลากรขออนุญาตเข้ารับการอบรม                               
(61arit-3-1-004) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
      3.  ดําเนินการตามแผนสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม การเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพอย่างถูกต้อง  และส่งบุคลากร
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจํา  
(61arit-3-1-005) 
 

  2. มีการส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพให้กับบุคลากรและมีผลการ
ดําเนินงานตามระบบ (ไม่นับรวมลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานราชการ)  
ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
ให้กับบุคลากร โดยส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทําผลงานเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งให้สูงขึ้นจากเดิมระดับปฏิบัติการเป็นระดับชํานาญการ ดังน้ี  

1.  สํานักฯ สนับสนุนให้บุคลากร จัดทําแบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 19 ราย 
และมหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติกําหนดกรอบระดับตําแหน่ง ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเป็นระดับที่สูงขึ้นกรณีระดับชํานาญการ จํานวน 19 อัตรา ทั้งน้ีในปีงบประมาณ 
2561 สนับสนุนบุคลากรเพ่ือจัดทําแบบประเมินค่างานเพ่ิมอีกจํานวน 18 ราย เพ่ือขอกําหนด
กรอบระดับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระดับสูงขึ้น  ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผล       
(61arit-3-2-001) 

 

2. สํานักฯ ดําเนินการตรวจสอบบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่สามารถส่งผล
งานเข้ารับประเมินตําแหน่ง ระดับชํานาญการได้ จํานวน 6 ราย และมหาวิทยาลัยประกาศ
รายช่ือบุคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการประเมิน ตําแหน่งชํานาญการ จํานวน 6 ราย  
         ปัจจุบันและมีบุคลากรที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเป็นระดับชํานาญการ และได้รับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนเป็นระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย ได้แก่  1. นายณัฐวุฒิ  อินทรักษ์  
2. นายวันชัย แก้วดี   (61arit-3-2-002) 
        บุคลากรอยู่ในช่วงส่งผลงานเพ่ือขอรับการประเมินตําแหน่งชํานาญการ จํานวน 3 ราย 
ได้แก่ 1. นางเยาวลักษณ์  แสงสว่าง 2. นางสาวปิยนุช  เจียงแจ่มจิต  3. นายอาภรณ์  เวียง
สงค์  และไม่ประสงค์ทําผลงานเน่ืองจากใกล้ครบอายุเกษียณราชการ จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
นางอัญชัญ  เกตุทับทิม (61arit-3-2-003) 
 

3. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเขียนผลงานสายสนับสนุนเพ่ือ
เข้าสู่ตําแหน่งให้สูงขึ้น เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้และความเข้าใจหลักการเขียนคู่มือได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรเข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จาํนวน 4 ราย ได้แก่   

(1)  นายบัณฑิต  ห่วงศรี  
(2)  นางสาวสาวิตรี  ท้วมลี้  
(3)  นางสาวพัชรา  คงเหมาะ  
(4)  นางสาวธัญลักษณ ์ แซ่โง้ว     (เอกสาร 61arit-3-2-004) 
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4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

จากงานประจํา เพ่ือให้ได้งบประมาณ จํานวน 2 ราย ได้แก่      
(1.)  นางสาววิริยา   สมบูรณผ์ล  
(2.)  นางสาวชรินทิพย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  
(61arit-3-2-005) 
และนางสาววิริยา  สมบูรณ์ผล ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจําสู่

งานวิจัย (Routine to Research)  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงการ  
ได้แก่ การศึกษาการับรู้โปรแกรม EndNote ในการจ้ดการรายการบรรณานุกรมของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (61arit-3-2-006) 

 
  3. บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์/สมรรถนะวิชาชีพ ในการทํางานที่

เก่ียวข้องกับสายงานที่รับผิดชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี (ไม่นับรวมลูกจ้างช่ัวคราวที่ไม่
เก่ียวข้องกับพันธกิจ)  
ผลการดําเนินงาน 
      สํานักฯ สง่เสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/คน/ปี  โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเมื่อมีหนังสือขอเชิญเข้าร่วม
อบรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน และอนุญาตให้บุคลากรที่เสนอขออนุมัติ
เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ตาม
ความประสงค์ และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตามที่มหาวิทยาลัยมี
นโยบายส่งเสริมโดยจดัสรรงบประมาณให้กับบุคลากรรายละ 6,000.- บาท  
(61arit-3-3-001) 
      ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ 2561 สํานักฯ มบุีคลากรที่มีได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้าน
การอบรม สัมมนา อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/คน/ปี จํานวน 83 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
83 คิดเป็นร้อยละ 100  (61arit-3-3-002) 
     และผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับ
ต้น ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ จํานวน 19 คน จากจํานวนผู้บริหาร 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (61arit-3-3-003)  
      

  4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน  
 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความ

สะดวกให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ดังน้ี  
1. มีการจัดพ้ืนที่ทํางานและอุปกรณ์ในการทํางาน ให้มีความสะดวกในการปฏิบัติหน้า     

มีห้องรับประทานอาหาร และมุมกาแฟสําหรบับุคลากร  
2. มีการมอบของขวัญ กรณคีลอดบุตร และการมอบรางวัลและเงินช่วยเหลือในกรณี

ต่างๆ เช่น กรณีจบปริญญาบัตร จัดทําการ์ดวันเกิดและอวยพรบุคลากร   
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3. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ทุกๆ ปี และมีการจับฉลากมอบของขวัญให้กับ

บุคลากร  และจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญกัน จัดหารถและไปร่วมงานศพบิดา-
มารดา และมอบเงินทําบุญจํานวน 3,000.- บาท  

4. มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น  
      (61arit-3-4-001) 

      ทั้งน้ีบุคลากรยังได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพที่ดี ประกอบด้วย โครงการตรวจสุขภาพประจําปี โมสร ศูนย์ออกกําลังกาย สระว่ายนํ้า 
สนามกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากร  (61arit-3-4-002) 
      และมกีารสร้างขวัญและกําลังเพ่ือให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ประกอบด้วย การจัดทําประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร (กบค.) เงินช่วยเหลือบุตร เงิน
ช่วยเหลือค่าทําศพ เงินช่วยเหลือนํ้าท่วม บ้านพักสวัสดิการบุคลากร รางวัลบุคลากรดีเด่น        
(61arit-3-4-003) 
 

       ทั้งน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร ซึง่บุคลากรมีความพึงพอใจในแต่ละด้านดังน้ี 

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ                     3.93   ร้อยละ 78.69 
2. การสื่อสารภายในองค์กร                              3.89   ร้อยละ 78.84  
3. การพัฒนาบุคลากร                                    3.87    ร้อยละ 77.38 
4. สวัสดิการและค่าตอบแทน                            3.64    ร้อยละ 72.71  
5. สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก         4.12    ร้อยละ 82.42 
6. โครงสร้างและนโยบายการบริหารภายในองค์กร  3.75    ร้อยละ 75.00 

       **บุคลากรมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย  3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.34  อยู่ที่ระดับความพึง
พอใจมาก  และได้นําแบบประเมินความพึงพอใจเข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย (61arit-3-4-004) 
 

  5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อการบริหารผลงานท่ีเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ผลการดําเนินงาน 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมต่อ
การบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามประกาศมหาวิทยาลัย มีการกําหนด
ข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น  
แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน โดยประเมินจากองค์ประกอบ
หลกั 2 ด้าน ดังน้ี  

1. ข้อตกลงประเมินผลสัมฤทธ์ิ  โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของ
งาน ความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ความทันเวลา ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของ
ผลงาน 

2. สมรรถนะหลักขององค์กร  
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(1) รักองค์กรและหน้าที่ มีจิตสํานึกในการเป็นเจ้าของเห็นคุณค่าค่าองค์กร มุ่งมั่น

การทํางานในหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีวินัยและคุณธรรม พัฒนาตนเองและองค์กร
ไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเน่ือง   

(2) พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานที่มีประสิทธิและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 

(3) เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และเช่ือมโยงงานอย่าง
เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาในการทํางานได้อย่างเหมาะสม ตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

(4) ทํางานเป็นทีม เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น  เรียนรู้และแก้ไขปัญหา ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

(5) สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร โดยใช้สื่อต่างๆ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนางานและองค์กร 

(6) จิตสาธารณะ ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับ
องค์กร สังคม และองค์กรอย่างเต็มใจ 

           **รวมทั้งมีการพิจารณาจากการลา และการปฏิบัติงานสาย  
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (61arit-3-5-001) 

 

     มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานดังน้ี 
     1.  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย  
         -  คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
         -  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ  
         -  คําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างช่ัวคราว 
            (61arit-3-5-002) 
 

     2.  ประเมนิผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลกูจ้าง
ช่ัวคราว ตามระเบียบที่กําหนด โดยทําการประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ดังน้ี  
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง  30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
 

3. มีการนําผลการประเมินแจ้งให้กับผู้รับการประเมินทราบผลการประเมิน 
(61arit-3-5-003)  
 

4. นําส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัย (61arit-3-5-004)  
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
ประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ   
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 

 
 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit 3-1-001 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2561 

การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2561-2564 
61arit 3-1-002 แผนบุคลากรเกษียณอายุราชการ  
61arit 3-1-003 เอกสารบุคลากรที่กําลังศึกษา ปี 2561  
61arit 3-1-004 หนังสือมอบหมายบุคลากรเข้ารับการอบรม และหนังสืออนุญาตให้บุคลากรที่แจ้งความ

ประสงค์ขอเข้าอบรม 

61arit 3-1-005 หนังสือส่งรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมการเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น 
หนังสือส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยจากงานประจํา (R2R)   

61arit 3-2-001 บัญชีรายละเอียดการกําหนดกรอบระดับตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระดับสูงขึ้น
61arit 3-2-002 คําสั่งเลื่อนตําแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นชํานาญการ 
61arit 3-2-003 หนังสือส่งเอกสารและผลงานเพ่ือรับการประเมินตําแหน่งชํานาญการ 
61arit 3-2-004 หนังสือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น 
61arit 3-2-005 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทํางานวิจัย (R2R) 
61arit 3-2-006 ข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)  

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
61arit 3-3-001 

 
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2561 (ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากร) 

61arit 3-3-002 รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจําปี 
2561 

61arit 3-3-003 รายงานการติดตามผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะใน
หลักสูตรเชิงบริหารจัดการ ประจําปี 2561  

61arit 3-3-004 รายงานการอบรม 
61arit 3-4-001 ภาพถ่ายการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับบุคลากร 
61arit 3-4-002 ภาพสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่มหาวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit 3-4-003 หนังสือแจ้งประกาศ และข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร 

พ.ศ. 2552 

หนังสือแจ้งเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปี 2561 
หนังสือหนังสือแจ้งการทําประกันอุบัติเหตุ ประจําปี 2561  

61arit 3-4-004 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร 
61arit 3-5-001 ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผูร้ับการประเมิน 
61arit 3-5-002 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
61arit 3-5-003 เอกสารรับทราบผลการประเมิน 
61arit 3-5-004 หนังสือนําส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัย  

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 
องค์ประกอบที่ 3  

 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 3  
 

จุดเด่น 
- บุคลากรของสํานักฯ ได้รับการอบรมสัมมนา ด้าน IT จนมคีวามเช่ียวชาญ สามารถเป็นวิทยากร และ

นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรทัว่ไป ได้เป็นอย่างดี  
 

 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- ฝึกบุคลากรใหม่ๆ เข้ารับการอบรมด้าน IT รับการถ่ายทอดไว้ในกรณีที่บุคลากรเก่าลา หรือลาออก    
จะได้มีผู้สามารถดําเนินงานแทนได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  บุคลากรยังมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.  ควรเพ่ิมทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.  ควรมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรที่มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ในด้านการให้บริการ หรือทักษะที่เก่ียวข้อง

กับงานในหน้าที่   
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยคือผู้บริหารของหน่วยงาน หากผู้บริหารมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาลดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ และมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร จะส่งผลให้การ
บริหารงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การดําเนินงานสามารถบรรลุ
ตามแผนร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 2. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาหน่วยงาน 
 4. มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
 5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและบุคลากรซ่ึง
ส่งผลให้ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโดยประเมินจากบุคลากรภายใน
หน่วยงานทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 : การบริหารงานภายในองค์กร 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การดําเนินงาน

สามารถบรรลุตามแผนร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ผลการดําเนินงาน 
      ผู้บริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักฯ  มีการจัดทําวิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา (61arit-4-1-001) มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564) และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561 (61arit-4-1-002) 
ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมถี่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ
มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรของสํานักฯ (61arit-4-1-003)  และมีการนําเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
www.arit.rmutt.ac.th (61arit-4-1-004)  มีการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ ที่ได้
กําหนดไว้ในพรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (61arit-4-1-005) 
     และสามารถบริหารจัดการภายในองค์กรส่งผลให้การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 สามารถบรรลุตาม
แผนร้อยละ 100  (61arit-4-1-006)  และดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2561 สามารถบรรลุตามแผนร้อยละ 100  (61arit-4-1-
007) 

  2. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
ผลการดําเนินงาน 
      ผู้บริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้มีการประชุม
หัวหน้าฝ่ายเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือมอบหมายงานให้กับรองผู้อํานวยการกํากับดูแล และ
มอบหัวหน้าฝ่ายดําเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับ และมีการติดตามการดําเนินงาน
ในที่ประชุมแต่ละคร้ัง โดยหัวหน้าแต่ละฝ่ายนําเสนอผลการดําเนินงานของฝ่าย และ
ร่วมกันพิจารณาผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินร่วมกัน 
      และมกีารกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 
2561 ตามรูปแบบวิธีการ และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดรวมจํานวน 4 ครั้ง 
ดังน้ี   
ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)   

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  
ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี  
สามารถบรรลตุามเป้าหมาย 11 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 68.75 (61arit4-2-001)
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561    

โดยมีตัวบ่งช้ี ที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
14 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 91.65  (61arit4-2-002) 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มนีาคม 2561)  
- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี  
สามารถบรรลตุามเป้าหมาย 9 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 56.25 (61arit4-2-003)  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561    
โดยมีตัวบ่งช้ี ที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
15 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 80.75   (61arit4-2-004) 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มถิุนายน 2561)  
- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี  
สามารถบรรลตุามเป้าหมาย 12 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 75 (61arit4-2-005)   

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561    
โดยมีตัวบ่งช้ี ที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
17 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 90.00   (61arit4-2-006) 

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวบ่งช้ีที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งช้ี  
สามารถบรรลตุามเป้าหมาย 16 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 (61arit4-2-007)  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561    
โดยมีตัวบ่งช้ี ที่ต้องดําเนินการทั้งสิ้น 26 ตัวบ่งช้ี สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
24 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 100.00   (61arit4-2-008) 

  3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกําหนด
แนวทางการพัฒนาหน่วยงาน  
ผลการดําเนินงาน 

สํานักฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการภายใน และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาสํานักฯ โดยมีการมอบหมายหมายรองผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรเขา้ร่วมดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ของสํานักฯ และของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําเป็นคําสั่งและหนังสือมอบหมายบุคลากร ดังน้ี  

1. คําสั่งมอบหมายรองผู้อํานวยการในการส่งเสริมและกํากับการดําเนินงาน กลุ่ม
งานต่าง ๆ ภายในสํานักฯ (61arit4-3-001) 
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2. คําสั่งแต่งต้ังหน้าหน้าฝ่าย และมอบหมายให้กํากับดูแลการดําเนินงานในแต่

ละฝ่าย (61arit4-3-002) 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (61arit4-3-003) 
      4.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
2561 (61arit4-3-004) 

  4. มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและ
เป็นไปอย่างถูกต้อง  
ผลการดําเนินงาน 

ผู้บริหารสํานักฯ มีการมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรได้
ปฏิบัติหน้าที่แทน และมีอํานาจในการตัดสินใจ เช่น  

1. มอบหมายให้ ผศ.มโน สุวรรณคํา และนายวรพันธ์  สาระสุรีย์ภรณ์  ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีที่
ผู้บริหารไม่อยู่หรือไปราชการ โดยจัดทําเป็นคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน  
(61arit4-4-001) 

2. มอบหมายให้บุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของงานในแต่ละฝ่าย และ
สามารถ บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ โดยจัดทําเป็นคําสั่งแต่งต้ังบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (61arit4-
4-002)  

3. มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม และดําเนินงานต่างๆ ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานทั่วไป 
(61arit4-4-003) 

  5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
บุคลากรซึ่งส่งผลให้ผลการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โดยประเมินจากบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งหมดไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการดําเนินงาน 
     ผู้อํานวยการของสํานักฯ มีการบริหารงานโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของสํานักฯ ดังน้ี 
1. หลักประสทิธิผล (Effcieny)  เช่น มกีารกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 ตลอดจนเป้าหมาย
คุณภาพ เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารงานของ  
สํานักฯ ทั้งน้ีในแต่ละตัวบ่งช้ีจะมีการกําหนด ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน (61arit4-5-001) 
2. หลักประสทิธิภาพ (Effciency) มีการพัฒนากระบวนการทํางานต่าง ๆ ภายใน
สํานักฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องของผู้รับบริการทั้ง
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ภายในและภายนอก เช่น ระบบขอ Internet Account Wifi แบบช่ัวคราว และระบบ 
Application e-office (61arit4-5-002) 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  เช่น มีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ผ่านทาง ตู้รับข้อเสนอแนะ 
และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ www.webboard.rmutt.ac.th และ 
www.library.rmutt.ac.th นอกจากน้ี สํานักฯ ได้ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ประเด็นต่าง ๆ เข้ามาพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือ
เพ่ิมความพึงพอใจแก่ผู้เก่ียวขอ้ง (61arit4-5-003) 
4. หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)  เช่น มีการแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
และมอบหมายให้หัวหน้าแผนกรับผิดชอบควบคุมการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย และมี
การรายงานผลการดําเนินงานพร้อมแนวทางแก้ไขเมื่อพบปัญหาในที่ประชุมหัวหน้า
ฝ่าย  (61arit4-5-004) 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  เช่น มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  
ให้บุคลากร และผู้เก่ียวข้องรับทราบ เช่น การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2561 ผ่านทาง www.arit.rmutt.ac.th การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 ทางระบบ 
www.aritkpi.rmutt.ac.th และการรายงานสถิติการเข้าใช้บริการผ่านทาง 
www.library.rmutt.ac.th (61arit4-5-005) 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  เช่น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตัดสนิใจ  แต่งต้ัง
หัวหน้าฝ่าย (61arit4-5-006) 
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  เช่น มีการมอบอํานาจให้รอง
ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย ดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการแต่งต้ัง
คณะทํางานชุดต่าง ๆ ของสํานักฯ เพ่ือทําหน้าที่แทนผู้บริหารของสํานักฯ (61arit4-5-
007) 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ผู้บริหารสํานักฯ สามารถใช้อํานาจของกฎหมาย 
กฏระเบียบ ข้อบังคับของการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงเสรีภาพของผู้ปฏิบัติ ได้มีการออกประกาศและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้
ระบบการลาผ่านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (61arit4-5-008) 
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  กําหนดให้บุคลากรมสีทิธิและเสรีในด้านต่าง ๆ      
โดยเท่า เทียมกัน  เช่น  การเข้ารับการอบรมสัมมนา การลา การเข้าร่วมกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจดั (61arit4-5-009) 
10. หลักมุ่งเนน้ฉันทามติ (Consensus Oriented)  ผู้บริหารสํานักฯ มี
กระบวนการหรือสามารถหาข้อตกลงทีเกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็น 
โดยมีการประชุมหัวหน้าฝ่ายเพ่ือรับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ มติร่วมกันใน
ประเด็นต่าง ๆ ของสํานักฯ (61arit4-5-010) 
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     ทั้งน้ี บุคลากรภายในสํานักฯได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายนิติ วิทยาวิโรจน์ 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากบุคลากรในการบริหารงานเฉลี่ย 3.80 อยู่ที่ระดับมาก (61arit4-5-
011) 

 
ผลการประเมินตนเอง: 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
5  

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit-4-1-001 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา 
61arit-4-1-002 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564) และแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561 
61arit-4-1-003 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย 
61arit-4-1-004 การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.arit.rmutt.ac.th 
61arit-4-1-005 พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
61arit-4-1-006 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit-4-1-007 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit4-2-001 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 
61arit4-2-002 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 
61arit4-2-003 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 
61arit4-2-004 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 
61arit4-2-005 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 
61arit4-2-006 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 
61arit4-2-007 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564)  

ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 
61arit4-2-008 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 
61arit4-3-001 คําสั่งมอบหมายรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit4-3-002 คําสั่งแต่งต้ังหน้าหน้าฝ่ายภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit4-3-003 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
61arit4-3-004 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit4-4-001 คําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน 
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61arit4-4-002 คําสั่งมอบหมายบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
61arit4-4-003 หนังสือมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม และดําเนินงานต่างๆ 
61arit4-5-001 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561–2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit4-5-002 ระบบขอ Internet Account Wifi แบบช่ัวคราว และระบบ Application e-office 
61arit4-5-003 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
61arit4-5-004 คําสั่งแต่งต้ังและหนังสือมอบหมายให้รับผดิชอบในการดําเนินงานต่าง ๆ 
61arit4-5-005 การเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ  
61arit4-5-006 1. รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 

2. ตู้รับแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
3. แบบประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 
4. http://www.webboard.rmutt.ac.th 

61arit4-5-007 1. คําสั่งแต่งต้ังรองผู้อํานวยการกํากับดูและแต่ละฝ่าย 
2. คําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน 

61arit4-5-008 ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้ระบบการลาผ่านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
61arit4-5-009 1. รายช่ือผู้เข้ารับการอบรมสมัมนา  

2. หนังสือขออนุญาตบุคลากรศึกษาดูงาน ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และลาคลอด 
3. ภาพบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม “เกิดอยากทําดี Born To Be Good” 

61arit4-5-010 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
61arit4-5-011 สรุปผลการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
องค์ประกอบท่ี 4  

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 4  
 

 

จุดเด่น 
1. ผู้บริหารศักยภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี 
2. มีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้มีการประชุมหัวหน้าแผนกเดือนละ 2 ครั้ง 
3. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและส่วนรวม 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพฒันา 
1. บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมาก ทําให้งานบางงานติดขัด 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรส่วนอ่ืนๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได้ ช่วยเหลือในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในองค์รวมของสํานักฯ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการที่
หน่วยงานสนับสนุนต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นหลักประกันแก่
สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลยัสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน และมีการดําเนินการตามระบบ 
 2. มีคู่มือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
บุคลากรภายในให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
 3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมาและ
ดําเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (improvement plan) 
  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและ/หรือผู้รับบริการ 
 5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ให้บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงาน และมีการดําเนินการตามระบบ 
 ผลการดําเนินงาน 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยนํานโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบประกันคุณของหน่วยงาน โดยมีคู่มือการประกัน
คุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมกีารดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยสํานักฯ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมทั้งกําหนดกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการกํากับดูแลองค์ประกอบและตัว
บ่งช้ี  

      1.  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง โดยแบ่ง
คณะกรรมการเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักฯ และ 2) คณะกรรมการดําเนินงานแต่ละองค์ประกอบ (61arit5-1-001) 
      2.  มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (61arit5-1-002) 
      3.  กําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสํานักฯ 
(60arit5-1-003) 
      4.  ประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือมอบหมายและ
กําหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบ โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยแบ่ง
การประชุมเป็นการประชุมรายองค์ประกอบ จํานวน 5 ครั้ง  (61arit5-1-004) ดังน้ี 
           4.1 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ หอ้ง
ประชุม  ช้ัน 2  อาคาร ICT ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพของสํานักฯ ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีมติที่ประชุม ดังน้ี 
                มติที่ประชุม 1/2561  
                - มอบหมายใหน้างสาวลัดดา วีระเบญจพล จัดทําแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยนัดประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการ 
องค์ประกอบที่ 1 – 6 (61arit5-1-005) 
                - มอบหมายให้นางสาวลัดดา วีระเบญจพล จดัส่งแบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีงบประมาณ 2561 และรายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
งบประมาณ 2560 ใหผู้้รับผดิชอบงานประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 1 – 6 ทาง Outlook 
(61arit5-1-006) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
                - มอบหมายให้นางสาวลัดดา วีระเบญจพล จัดทําตารางสรุปรายการหลักฐาน
สําหรับการจัดทําแฟ้มเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 
โดยใช้ต้นแบบจากแฟ้มเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ 2560 
(61arit5-1-007) 
                - มอบหมายให้นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ประสานผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 – 6 เพ่ือดําเนินการจัดเตรียมรายงานการ
ประเมินตนเอง เอกสาร และหลักฐานที่เก่ียวข้องเบ้ืองต้นสําหรับเสนอและหารือในวัน
ประชุม  
           4.2 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม  ช้ัน 2  อาคาร ICT ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 โดยมติที่ประชุม ดังน้ี 
                มติที่ประชุม 2/2561  
                - มอบหมายให้นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน ติดตามฝ่ายที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561 ใหร้ายงานผลการดําเนินงานในแต่ละไตร
มาสให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
                มติที่ประชุม 3/2561  
                - มอบหมายให้นางอัญชัญ เกตุทับทิม นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน และนางสาวลัด
ดา วีระเบญจพล จัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง เอกสาร และหลักฐาน ตามตาราง
สรุปรายการหลักฐานสําหรับการจัดทําแฟ้มเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีงบประมาณ 2561  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
                มติที่ประชุม 4/2561 
                - มอบหมายให้นางสาวลัดดา วีระเบญจพล กรอกรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานของตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยในระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 7 
ธันวาคม 2561 
                - มอบหมายให้นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ติดตามให้ฝ่ายที่รบัผิดชอบตัวช้ีวัด
ของสํานักฯ กรอกรายละเอียดผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดในระบบ 
www.aritkpi.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
           4.3 ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 โดยมติที่ประชุม ดังน้ี 
                มติที่ประชุม 5/2561 
                - ดําเนินการจัดแบ่งประเภทของฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของสํานักฯ 
โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ฐานข้อมลูหรือระบบสารสนเทศทีส่ํานักฯ พัฒนา ใช้งาน 
และดูแลระบบเอง (ตามพันธกิจของหน่วยงาน) จํานวน 7 ระบบ 2)  ฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศทีส่าํนักฯ พัฒนาให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน และใหส้ํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 
ระบบ และ 3) ฐานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศที่บริษัทพัฒนาระบบให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน 
และใหส้ํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 ระบบ 
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                - มอบหมายให้นางสาวลัดดา วีระเบญจพล ปรับแบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีงบประมาณ 2561 องค์ประกอบที่ 2 โดยเพ่ิมข้อมูลการแบ่ง
ประเภทของฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของสํานักฯ ตามมติที่ประชุม และดําเนินการส่ง
ให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 ภายในวันที่ 4 
ธันวาคม 2561 (61arit5-1-008) 
                มติที่ประชุม 6/2561 
                - กําหนดขอบเขตการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศของสํานักฯ โดยให้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ในฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสํานักฯ พัฒนา ใช้งาน และ
ดูแลระบบเอง เท่าน้ัน เน่ืองจากฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศประเภทน้ี สํานักฯ สามารถ
นําผลประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงและแก้ไขฐานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศได้เอง แต่
ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศประเภทอ่ืน ๆ สํานักฯ เป็นเพียงผู้ดูแลฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศ ซึ่งไม่สามารถปรบัปรุงและแก้ไขฐานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศได้ 
                - มอบหมายให้นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และส่งให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 (61arit5-1-009) 
                มติที่ประชุม 7/2561 
                - มอบหมายให้นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต และ
นางสาวญาณิภา จันทร์บํารุง จัดทําตารางสรุปฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และระบุ 
URL พร้อมทั้งปริ้นท์หน้าแรกของฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และส่งให้นางสาวลัดดา วี
ระเบญจพล ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 (61arit5-1-010) 
           4.4 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 โดยมติที่ประชุม ดังน้ี 
                มติที่ประชุม 8/2561 
                - เพ่ิมผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ 2.2 ได้แก่ นายฤทธิชัย บ่อศีล 
                มติที่ประชุม 9/2561 
                - มอบหมายให้นางสมใจ วงศ์บุญรอด รวบรวมเอกสารและหลักฐานตาม
ตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 6 และดําเนินการส่งให้นางสาวลัดดา วีระเบญจพล ภายในวันที่ 14 
ธันวาคม 2561   
           4.5 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5 โดยมติที่ประชุม ดังน้ี 
                มติที่ประชุม 10/2561 
                - กําหนดผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ นางสาลิตา ศรีแสงอ่อน, 
องค์ประกอบที่ 4 ได้แก่ นางสาวลัดดา วีระเบญจพล และองค์ประกอบที่ 5 ได้แก่ นาง
อัญชัญ เกตุทบัทิม นางสาลติา ศรีแสงอ่อน และนางสาวลัดดา วีระเบญจพล 
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                มติที่ประชุม 11/2561 
                - มอบหมายให้ผูร้ับผิดชอบองค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5 รวบรวมเอกสารและ
หลักฐาน และดําเนินการส่งให้นางสาวลัดดา วีระเบญจพล ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561   
                มติที่ประชุม 12/2561 
                - นําสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีงบประมาณ 2561 เข้าพิจารณาในการประชุมหัวหน้าฝ่าย เพ่ือพิจารณาและหา
แนวทางในการดําเนินการแก้ไขจากผลการประเมินต่อไป 
      5.  ติดตามผลการดําเนินงานและการจัดเตรียมเตรียมหลักฐานต่างๆ ผ่านการประชุม
หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 14/2561 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และครัง้ที่ 15/2561 วัน
อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 (61arit5-1-011) 
      6.  เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดเตรียม
เอกสารประกอบการรายงาน (61arit5-1-012)  
       

  2. คู่มือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมท้ังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของบุคลากรภายในให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
ผลการดําเนินงาน 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย และมีคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบต่างๆ  รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได้ โดยการสอนงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรม 
การศึกษาจากคู่มือขั้นตอนการทํางาน เพ่ือให้ผู้ร่วมงานสามารถปฏิบัติงานแทนผู้รับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่
ละฝ่าย ดังน้ี  (61arit5-2-001) 

1. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ   
2. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายอบรมและบริการวิชาการ  
3. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  
4. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
5. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายการศึกษาทางไกล   
6. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์  
7. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายอาคารสถานที่   
8. คู่มือขั้นตอนการทํางานฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย    

 

      - การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการทํางานผ่านเว็บไซต์ 
(61arit5-2-002) เช่น 

1. คู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดีทัศน์การศึกษาโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere 
Pro CS6 https://www.arit.rmutt.ac.th/download/20170420-PRCS6.pdf  

2. คู่มือปฏิบัติงานการทําเทคนิคพิเศษภาพวีดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe After 
Effect CS6 http://www.arit.rmutt.ac.th/download/20170405-AECS6.pdf 
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3. วิธีการต้ังค่า Outlook RMUTT on Android & iphone 

www.ict.rmutt.ac.th/?p=1880  
4. วิธีการต้ังค่า Microsoft Outlook สําหรบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตัว 

www.ict.rmutt.ac.th/?-2114  
5. วิธีการต้ังค่าการเข้าใช้งาน Wifi RMUTT ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยอุปกรณ์ Tablet 

และ Smart Devices ในระบบ Android และ IOS 
www.ict.rmutt.ac.th/?=2152  

6. คู่มือการติดต้ังสําหรับใช้งานระบบ VPN-RMUTT www.ict.rmutt.ac.th/?=1748 
7. วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านสําหรับระบบล็อกอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 

www.ict.rmutt.ac.th/?p-1738  
8. คู่มือการใช้งานระบบจดหมายเวียน www.information.rmutt.ac.th/manual/  
9. คู่มือการจัดสรา้งและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บรหิาร ระบบ E-Office 

www.information.rmutt.ac.th/manual/ 
10. คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง ระบบ E-Office 

www.information.rmutt.ac.th/manual/ 
11. คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง ระบบ E-Office 

www.information.rmutt.ac.th/manual/ 
12. คู่มือการลบ Font และลง Font ใหม่กรณทีี่ปริ้นท์เอกสารออกมาแล้วตัวเลข

แสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง  (Win7) ระบบ E-Office 
www.information.rmutt.ac.th/manual/ 

13. คู่มือการลบ Font และลง Font ใหม่กรณทีี่ปริ้นท์เอกสารออกมาแล้วตัวเลข
แสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง  (Win8, Win10) ระบบ E-Office 
www.information.rmutt.ac.th/manual/ 

14. คู่มือการ Run ไฟล์ host ระบบ ERP 
www.information.rmutt.ac.th/manual/ 
15. คู่มือการลงเวลาสําหรับบุคลากรหน่วยงาน 
www.information.rmutt.ac.th/manual/ 
16. คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม/ดูงาน/การนําเสนอผลงาน
วิชาการ 
www.information.rmutt.ac.th/download/manual_staff/Staff_manuals_01
.pdf  
17. คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรในส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและค้นหาบุคลากร 
www.information.rmutt.ac.th/manual/ 
18. คู่มือการลงโปรมแกรมระบบบริการการศึกษา 
www.information.rmutt.ac.th/manual/  
19. คู่มือระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ www.library.rmutt.ac.th/wp-
content/uploads/2018/11/Help-training-2016-1.docx.pdf  
20. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล http://www.library.rmutt.ac.th   
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21. คู่มือการใช้งาน e-Library www.library.rmutt.ac.th/wp-

content/uploads/2012/02/600105_e-Library-ขึ้นเว็บ.pdf  
22. คู่มือการสอบ RT-TEP www.training.rmutt.ac.th  

 
      - มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอบรม ให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรนําความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน (61arit5-2-003) เช่น  
             การอบรมการพัฒนา E-Learning หลักสูตร พัฒนาศักยภาพการสอบมาตรฐาน 
IC3 สําหรับบุคลากร หลักสูตรเทคนิคการสร้างงานนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
โปรแกรม Microsoft Power Point 2013 และหลักสูตรการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์
ส่วนบุคคล  
              การอบรมการใช้งานระบบ Moodle สําหรับผูส้อน หลักสูตรหอ้งเรียนออนไลน์
เพ่ือการเรียนการสอน (Moodle) รุ่นที่ 1 - 3 และหลักสูตรการใช้ Motion Graphic 
สําหรับพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ Animation  
 

  3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมา
และดําเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม (improvement plan) 
 ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากปีที่ผ่านมา มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา 
และมีการดําเนินงานตามแผน เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น และมี
การดําเนินการข้อเสนอแนะ ดังน้ี  (61arit-5-3-001)   

    1. องค์ประกอบที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของ
หน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่เก่ียวข้อง 
        จุดที่ควรพัฒนา 
        1.1 การจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศยังมกีารวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
ฐานไม่ชัดเจน 
        ผลการดําเนินงาน 
        รวบรวมความต้องการและปัญหาจากผู้ใช้บริการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ และ
ดําเนินการแก้ไข พร้อมทั้งจัดทําเป็นรายงาน เช่น รายงานการปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์, เอกสารการตรวจสอบระบบตามรายละเอียดความต้องการปรับปรุง
ระบบทะเบียนเพ่ือให้รองรับคําร้องออนไลน์, สรุปรายงานแจ้ง และดําเนินการแก้ไขปัญหา 
การบํารุงรักษาโปรแกรมระบบบริการการศึกษา, สรุปผลการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารการศึกษา เป็นต้น (61arit-5-3-002)   
        1.2 การวิเคราะห์ประเภทของฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือจําแนกระดับของ
ความเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ โดยบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังไม่ชัดเจน 
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        ผลการดําเนินงาน 
        จัดแบ่งประเภทของฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของสํานักฯ โดยแบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  
             1) ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสํานักฯ พัฒนา ใช้งาน และดูแลระบบเอง 
(ตามพันธกิจของหน่วยงาน) จํานวน 7 ระบบ ได้แก่ ระบบจองห้อง Discussion ออนไลน์ 
ระบบ www.aritkpi.rmutt.ac.th ระบบจองรถออนไลน์ ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
ออนไลน์ ระบบห้องสมุด (Walai) ระบบห้องเรียนออนไลน์ (Moodle) และฐานข้อมลูอ้างอิง
งานวิจัย 
             2) ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีสํานักฯ พัฒนาให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน และ
ให้สํานักเป็นผูดู้แลระบบ จํานวน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบ Activity Transcript ระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ระบบขอทุนเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบ
ลงทะเบียนติว) และระบบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ    
             3) ฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีบริษัทพัฒนาระบบให้หน่วยงานอ่ืนใช้งาน 
และใหส้ํานักเป็นผู้ดูแลระบบ จํานวน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) ระบบ
บุคลากรออนไลน์ (HR-ONLINE) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (EIS) ระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบ SMS 
    2. องค์ประกอบที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
        จุดที่ควรพัฒนา 
        ขาดแผนทดแทนกําลงัผู้ที่จะเกษียณอายุราชการของสํานัก ทําใหอ้าจมีความเสี่ยงใน
ความต่อเน่ืองของการบริหารงาน  
        ผลการดําเนินงาน 
        สํานักฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานักฯ และแผนทดแทน
อัตรากําลังบุคลากรที่จะครบอายุเกษียณราชการ (61arit-5-3-003)   
    3. องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
        จุดที่ควรพัฒนา 
        การประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและผู้รับบริการไม่สอดคล้องกับการ
นําผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 
        ผลการดําเนินงาน 
        ดําเนินการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของสํานักฯ ซึ่งมีหัวขอ้การประเมิน
ครอบคลุมพันธกิจของสํานักฯ โดยแปลผลเป็นค่าเฉล่ีย และร้อยละ พรอ้มทั้งให้ผูใ้ช้บริการ
เสนอข้อเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงการให้บริการของสํานักฯ  (61arit-5-3-004)   

  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการและ/หรือผู้ใช้บริการ 
ผลการดําเนินงาน 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความพึงพอใจผู้มาติดต่อ
ราชการ และผูใ้ช้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังน้ี  
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    1. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย
ในภาพรวม 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.16 อยู่ที่ระดับมาก โดยมีการสํารวจ ดังน้ี (61arit-5-4-
001)   

     1.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
          1.1.1 ด้านบริการระบบเครือข่าย ได้คะแนนเฉล่ีย 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.19 

อยู่ที่ระดับมาก     
          1.1.2 ด้านบริการทรัพยากรการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.04 คิดเป็นร้อยละ 

80.87  อยู่ที่ระดับมาก  
            1.1.3 ด้านบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.02 คิดเป็นร้อยละ 

80.48  อยู่ที่ระดับมาก 
           1.1.4 ด้านสภาพแวดล้อม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.25 คิดเป็นร้อยละ 85.09 อยู่ที่

ระดับมากที่สุด 
1.2 ข้อเสนอแนะ 

1.2.1 อาคารวิทยบริการ 
1) หนังสืออ้างอิงในการวิจัยเก่าเกินไป ไม่อัพเดตสําหรับข้อมูลในการทํา

วิจัย ทําให้ต้องไปหาหนังสือจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2) อยากให้มีหนังสือเฉพาะด้านมากกว่าน้ี ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
3) อินเทอร์เน็ตช้ัน 3 และ 4 แถวหน้าห้อง discussion ไม่ค่อยเสถียร 

บางครั้งก็เช่ือมได้สักพักก็หลุด บางครั้งก็ไม่มีสัญญาณเลย ผูเ้สนอแนะ จํานวน 1 คน 
4) ช้ัน4 ห้องสมุด wifi ไม่ถึง ไม่สามารถเช่ือม wifi ได้ ผู้เสนอแนะ 

จํานวน 1 คน 
5) wifi แย่มาก ควรปรับปรุงด่วน ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
6) เสียงจากภายนอกห้องสมุดดังเข้ามาเป็นบางช่วง ผู้เสนอแนะ จํานวน 

1 คน 
7) พ้ืนที่น่ังทํางานไม่เพียงพอ ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
8) โปรเจคเตอร์ในห้อง discussion ใช้ไม่ได้ ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
9) อยากให้มีมาตรการในการเข้มงวดบุคคลเข้า-ออก เพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่

หวังดี หรือผู้ที่มีท่าทีน่าสงสัยเข้ามา ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
10) ปรับปรุงบริการของเจ้าหน้าที่ ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
11) อยากให้หอ้งติวที่วิทยบริการเก็บเสียงด้วย เพราะเวลาติวห้องตรง

ข้ามเสียงดังรบกวนสมาธิ ผู้เสนอแนะ จํานวน 3 คน 
12) คอมพิวเตอร์น้อยไม่พอสําหรับผู้ใช้งาน ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 

1.2.2 อาคาร iWork 
1) ให้คนทีใ่สแ่ว่น คนที่ลงโปรแกรมให้นักศกึษา พูดจาดีๆหน่อย เพราะ

บางทีนักศึกษาไปก็ไม่รู้จริงๆ พูดจาไม่สุภาพ ผู้เสนอแนะ จาํนวน 1 คน 
2) พนักงานที่ให้บริการที่ IWork พูดจาไม่ดี ทั้งที่เราก็เขา้ไปสอบถามดีๆ 

ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดิฉันคิดว่าถ้ามีกริยาแบบน้ีไม่ควรมาเป็นพนักงานให้บริการนะคะ 
เพ่ือนๆก็โดนค่ะ ไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียว ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
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1.2.3 อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน 

- แม่บ้านช้ัน7 พูดจาไม่ดี ประชดประชัน ผู้เสนอแนะ จํานวน 2 คน 
1.2.4 อาคาร CKC (ศูนย์รังสิต) 

1) อินเตอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียร ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2) ปรับปรุงด้านสัญญาณ Wifi ให้ดีกว่าน้ี ผูเ้สนอแนะ จํานวน 1 คน 
3) สัญญาณ Wifi บางครั้งก็ขาดๆ หายๆ ผูเ้สนอแนะ จํานวน 1 คน 
4) ระบบอินเทอร์เน็ตช้าและคุณภาพตํ่า ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
5) คอมพิวเตอร์บริการมีน้อย เครื่องช้าและเก่า ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 

คน 
6) ควรมีห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และห้องประชุมขนาดเล็กสําหรับ

นักศึกษาสําหรบัประชุม ผู้เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2. ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉล่ีย

ในภาพรวม 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.53 อยู่ที่ระดับมากที่สุด โดยมีการสาํรวจ ดังน้ี (61arit-
5-4-002)   

     2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
          2.1.1 ด้านบริการระบบเครือข่าย ได้คะแนนเฉล่ีย 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.14 

อยู่ที่ระดับมาก     
          1.1.2 ด้านบริการทรัพยากรการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 

82.38 อยู่ที่ระดับมาก  
            1.1.3 ด้านบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 

82.69 อยู่ที่ระดับมาก 
           1.1.4 ด้านสภาพแวดล้อม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.89 อยู่ที่

ระดับมากที่สุด 
2.2 ข้อเสนอแนะ 

1.2.1 อาคารหอสมุด กลิ่นช้ัน 2 ไม่ค่อยพึงประสงค์ มีกลิ่นอับ ผู้เสนอแนะ 
จํานวน 1 คน 

1.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางสถานที่ไม่สามารถใช้ wifi ได้ เช่น บาง
ห้องในคณะ ทาํให้ไม่สามารถทํางานได้ ต้องออกทําใต้คณะทําบนพ้ืนที่โล่ง ผู้เสนอแนะ 
จํานวน 1 คน 

  5.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ
การให้บริการ 
ผลการดําเนินงาน 
     สํานักฯ มกีารนําผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและให้บริการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ี  (61arit-5-5-001) 
     1. ดําเนินการขยายพ้ืนที่การให้บริการนอกอาคารวิทยบริการ เช่น ห้อง Garden 1 - 3 
และซุม้ไม ้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การให้บริการ 
     2. มีมาตรการความปลอดภัย โดยการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า            
อาคารวิทยบริการ เพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่หวังดี 
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     3. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของทุกเคาน์เตอร์บริการในอาคารวิทยบริการ เพ่ือ
ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
     4. ผู้ใช้บริการสามารถสบืค้นข้อมูลอ้างอิงได้ที่ฐานข้อมูลอ้างงานวิจัย จํานวน 26 
ฐานข้อมูล 
     5. มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศดําเนินการจัดหาหนังสือเฉพาะด้านให้
เพ่ิมขึ้น 
     6. ดําเนินการปรับปรุงห้อง disscussion โดยเปลี่ยน "โปรเจคเตอร์" เป็น "จอทีวี" 
     8. ดําเนินติดต้ังจุดบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมในอาคารวิทยบริการ  
     7. ดําเนินการตักเตือน และแจ้งเป้าหมายและหน้าที่การให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ อาคาร 
IWork และการเรียนรวมและปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
     8. ดําเนินการปรับปรุงสัญญาณ Wifi โดยเพ่ิม station การให้บริการอินเตอร์เน็ตโดย
บริษัท ทรคูอรป์อเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 
5  

 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit5-1-001 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit5-1-002 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
60arit5-1-003 ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit5-1-004 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 

2561 
61arit5-1-005 แผนการดําเนินงานประกันคณุภาพ ประจาํปีงบประมาณ 2561 
61arit5-1-006 แบบฟอร์มรายงานการประเมนิตนเอง ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit5-1-007 ตารางสรุปรายการหลักฐานสาํหรับการจัดทําแฟ้มเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีงบประมาณ 2561 
61arit5-1-008 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีงบประมาณ 2561 องค์ประกอบที่ 2 
61arit5-1-009 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
61arit5-1-010 ตารางสรุปฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  
61arit5-1-011 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 14/2561 และ 15/2561 
61arit5-1-012 แฟ้มเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit5-2-001 คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
61arit5-2-002 คู่มือขั้นตอนการทํางานผ่านเว็บไซต์ 
61arit5-2-003 ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการอบรม 
61arit-5-3-001 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา 
61arit-5-3-002 สรุปความต้องการและปัญหาจากผู้ใช้บริการฐานข้อมูลหรอืระบบสารสนเทศ 
61arit-5-3-003 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสํานักฯ และแผนทดแทนอัตรากําลัง 
61arit-5-3-004 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit-5-4-001 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit-5-4-002 ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
61arit-5-5-001 การปรับปรุงการให้บริการจากผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 

  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 

องค์ประกอบท่ี 5  
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 
1. มีการแต่งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน 
2. สามารถติดตามผลการดําเนินงานและการจัดเตรียมเตรียมหลักฐานต่างๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมหัวหน้าฝ่าย  
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง   
 หน่วยงานสนับสนุนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่เก่ียวข้องกับแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานใน
ภาพรวมของสถาบันบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจที่กําหนดทั้ง 6 ด้าน   
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1.  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
 2. มีการจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี
และตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 3.  มีการจัดทํารายงาน/สถิติข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามกําหนดเวลา 
 4.  มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 6 : การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใของหน่วยงานท่ีมี 
     ต่อมหาวิทยาลัย  
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และสํานักฯ ได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ในแต่ละตัวช้ีวัด ดังน้ี (61arit 6-1-001)
- ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ   

ใน  1 ปี  ได้แก่  นางสาวปิยนุช   เจียงแจ่มจิต และนายฤทธิชัย บ่อศีล 
- ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่     
    นางสมใจ   วงศ์บุญรอด 
    นางเยาวลักษณ์   แสงสว่าง 
    นายอาภรณ์   เวียงสงค ์
    นายธนพิธักษ์   ชวนชอบ 

 
  2. มีการจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกาํหนด

ตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ผลการดําเนินงาน 
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 แผน ดังน้ี  
1. แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.2 รอ้ยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (61arit6-2-001) 
1.1 จัดทําระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตได้ทุกหลักสูตร  
1.2 มีการปรับปรุงระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
1.3 จัดทําระบบให้สามารถออกรายงานตามตัวช้ีวัดได้ทุกหลักสูตร  
1.4 จัดส่งข้อมูลตามระยะเวลาที่กําหนด  
 
2.แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย  (61arit6-
2-002) 
2.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ไม่ตํ่ากว่า 6,000 รายการ  
2.2 ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ 200 รายการ 
2.3 มีผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมลูอ้างอิงเพ่ือการวิจัยและการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์ไม่
ตํ่ากว่า 55,000 คน  
2.4 มีจํานวนฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ให้บริการ ไม่ตํ่ากว่า 20 ฐาน  
2.5 ผู้เข้ารับการอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดและ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในด้านการตรวจซ้ําและการจัดทํา
บรรณานุกรม จํานวน 100 คน 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
2.6 ผู้ใช้บริการโปรแกรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 10,000 คน 
2.7 ร้อยละของพ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายระบบสารสนเทศและระบบไร้สาย/ระบบสาย    
ร้อยละ 90 
2.8 มีการขยายช่องสัญญาณในการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น  
2.9 มีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 ระบบ  
2.10 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่ตํ่ากว่า 4.00 
2.11 มีจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดไม่ตํ่ากว่า 400,000 คน  

 

  3. มีการจัดทํารายงาน/สถิติข้อมูลเพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม
กําหนดเวลา 
ผลการดําเนินงาน 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินมกีารจัดทําสถิติ และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  
     1. ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
มีการจัดทําสถติิภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (61arit6-3(2.2)-001)  
     2. ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
มีการรายงานผลความก้าวหน้าของงานในที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกเดือน และมกีารสรุปผล
เพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (61arit 6-3 (6.1)-002) 

  
  4. มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

ผลการดําเนินงาน 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังน้ี  
1. ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 61arit 
6-4(2.2)-001 
1.1 สามารถจดัเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตได้ทุกหลักสูตร 
1.2 มกีารปรับปรุงระบบ 1 ครั้ง 
1.3 ระบบสามารถออกรายงานตามตัวช้ีวัดได้ทุกหลักสูตร 
1.4 ทาง สกอ.ได้กําหนดให้จัดส่งข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประจาปีการศึกษา 
2560 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ทางสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ดําเนินการจัดส่งข้อมูลในวันที่ 26 ธันวาคม 2560  
2. ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
2.1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศฯ ในการจัดหาในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 6,629 
รายการ(61arit 6-4(6.1)-002) 
2.2 ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ผ่านฐานข้อมลูออนไลน์ 200 รายการ (61arit 6-4(6.1)-003) 
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ตน กก เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดําเนนิงาน 
2.3 ผู้เข้าใช้บรกิารฐานข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการวิจัยและการสบืค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์จาํนวน
435,520 คน (61arit 6-4(6.1)-004) 
2.4 มจีํานวนฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ให้บริการ จํานวน 26 ฐาน (61arit 6-4(6.1)-005) 
2.5 มีผู้เข้ารับการอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดและ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในด้านการตรวจซ้ําและการจัดทําบรรณานุกรม 
จํานวน 159 คน (61arit 6-4(6.1)-006) 
2.6 มผีู้ใช้บริการโปรแกรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 33,186 คน (61arit 6-
4(6.1)-007) 
2.7 ร้อยละของพ้ืนที่ให้บริการเครือข่ายระบบสารสนเทศและระบบไร้สาย/ระบบสาย ร้อยละ 
90 (61arit 6-4(6.1)-008) 
2.8 มกีารขยายช่องสัญญาณในการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
(61arit 6-4(6.1)-009)  
2.9 มรีะบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 1 ระบบ (61arit 6-4(6.1)-010) 
2.10 มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.13 
คะแนน (61arit 6-4(6.1)-011) 
2.11 มีจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  435,912 คน/ปี  (61arit 6-4(6.1)-012) (61arit 6-
4(6.1)-013) (61arit 6-4(6.1)-014) (61arit 6-4(6.1)-015)(61arit 6-4(6.1)-016) 
 

  5.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ผลการดําเนินงาน 
        นําผลการดําเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจ เข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพ่ือ
หาแนวทางพัฒนาและปรุงผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ โดยมีการมอบหมายฝ่ายหรืองานที่
เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ (61arit 6-5-001) (61arit 6-5-002) 
จากการดําเนินงานตามแผนในปี 2561 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนดังน้ี 
1. เพ่ิมจุดให้บริการ WIFI 
2. ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
3. เพ่ิมทรัพยากรสารนิเทศให้ทันสมัย 
4. ปรับพ้ืนปรุงพ้ืนที่ให้บริการ ช้ัน 3 ให้มคีวามทันสมัย 
หลังจากสิ้นปี 2561 ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนตัวช้ีวัดพบว่าบรรลุผลตาม
ตัวช้ีวัดทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นทางสานักมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแผนในเรื่อง (61arit 6-5-003) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 
2. เพ่ิมจุดให้บริการ WIFI มากขึ้น 
3. ปรับปรุงการให้บริการห้องสมุดให้มีความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ   
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit 6-1-001 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

61arit 6-2-001 แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ี61arit 6-2-002 แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

61arit 6-3(2.2)-001 สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 

61arit 6-3(6.1)-002 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 

61arit 6-4(2.2)-001 สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 

61arit 6-4(6.1)-002 สรุปจํานวนทรัพยากรสารนิเทศที่มใีห้บริการ 

61arit 6-4(6.1)-003 ผลงานวิชาการที่เผยแพรผ่่านฐานข้อมูลออนไลน์ 

61arit 6-4(6.1)-004 สรุปสถิติการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงเพ่ือการวิจัยและการสืบค้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

61arit 6-4(6.1)-005 สรุปจํานวนฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ให้บริการ 

61arit 6-4(6.1)-006 สรุปจํานวนผู้เข้ารับการอบรมฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย การสืบค้น
ทรัพยากรห้องสมุดและโปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในด้านการ
ตรวจซ้ําและการจัดทําบรรณานุกรม 

61arit 6-4(6.1)-007 สรุปจํานวนผู้ใช้บริการโปรแกรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  
61arit 6-4(6.1)-008 ร้อยละการใหบ้ริการ WIFI 

61arit 6-4(6.1)-009 สรุปจํานวนการขยายช่องสัญญาณในการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

61arit 6-4(6.1)-010 สรุปสถิติการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

61arit 6-4(6.1)-011 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 

61arit 6-4(6.1)-012 สรุปสถิติจํานวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 

61arit 6-4(6.1)-013 สถิติการเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

61arit 6-4(6.1)--014 สรุปสถิติการให้บริการยืม-คนืทรัพยากรสารนิเทศ 
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หมายเลขเอกสาร ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
61arit 6-4(6.1)-015 สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้อง Discussion 

61arit 6-4(6.1)-016 สรุปจํานวนคอมพิวเตอร์ที่จัดสําหรับให้นักศกึษาใช้บริการ 

61arit 6-4(6.1)-017 สรุปสถิติข้อมลูการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 

61arit 6-5-001 ภาพสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  

61arit 6-5-002 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย 

61arit 6-5-003 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา 

องค์ประกอบที่ 6 
 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 6  

 

จุดเด่น 

1. มีระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และยกระดับ  
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วย  

2. มีระบบฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการให้บริการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริการจัดการอย่างต่อเน่ือง และทันสมัย 
4. มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

- เพ่ิมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่สํานักฯ รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษาให้มากขึ้น 

ที่ควรพฒันา 

- ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยยังมีความเร็วตํ่า และทาํให้เป็นอุปสรรคในช่วง
ที่มีการเรียนการสอนช่วง peak time 

เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรเพ่ิมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ และเปิดช่องทาง หรือควรหาวิธีเพ่ิมความเร็วในการ 
download ข้อมูล 

 
 

 


