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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

 หนวยงานสนับสนุนเปนหนวยงานที่มีความสําคัญตอการสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตาม
พันธกิจทั้ง 6 ดาน ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคกร จึงมีความจําเปนตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร    
เพ่ือการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป ที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร 4 ป และถายทอดลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําปไปยังหนวยงาน
ในสังกัดอยางเปนระบบ 
 3. มีตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป และคาเปาหมายของแตละ        
ตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 4. มีผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และผลการดําเนินงานบรรลุ         
คาเปาหมายของตัวบงช้ีที่กําหนดในแผน ไมนอยกวารอยละ 80  
 5. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป อยางนอยปละ 2 
ครั้ง ตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคประกอบท่ี 1 : การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัตริาชการประจําป 
 



18 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

  1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป ที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจดัทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 

2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยการยึดหลักการ

ตอบสนองตอวิสัยทัศน นโยบายการบริหารจัดการและแผนยุทธศาสตร 20 ป (ป 2561-

2580) เพ่ือมุงสูการเปน RMUTT Innovative University โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน    

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดตามพันธกิจของสํานักฯ ซึ่งสอดคลอง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งแตละพันธกิจมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 4 ดานคือ 4SMART ดังน้ี 

        1. SMART Infrastructure :  เพ่ิมขีดความสามารถโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลอัจฉริยะ                                 

        2. SMART Learning & Research : ยกระดับการเรียนรูและงานวิจัยใหเปนรูปแบบ 

Personalized Learning 

        3. SMART Management : สนับสนุนการบริหารและตัดสินใจดวยขอมูลอัจฉรยิะ 

        4. SMART Service : เพ่ิมคุณคาการบริการดวยดิจิทัลแพลตฟอรม 

 มีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา ดังนี ้
       1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
(62arit1-1-001) 
       2. ช้ีแจงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ป และการขบัเคลื่อน RMUTT 
Innovative University ดวย 4SMART ผานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก วันที่ 
8 กุมภาพันธ 2562 และประชุมวางแผนเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-
15.00 น  ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT โดยนายนิติ  วิทยาวิโรจน เปนประธานการ
ประชุม เพ่ือวางแผนและกําหนดรูปแบบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2561- 
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ดังน้ี (62arit1-1-002) 
           2.1 บุคลากรในแตละฝายของสํานักฯ เขามามีสวนรวมในการวางแผน กําหนด

ตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2562 ใหสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร 20 ป ของมหาวิทยาลัยฯ และแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ ในการ

ขับเคลื่อนสูการเปน RMUTT Innovative University  

           2.2 เสนอตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และโครงการ/กิจกรรม ผานหัวหนาฝาย และ

หัวหนากลุมงาน      
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

           2.3 หัวหนาฝาย และหัวหนากลุมงาน นําเสนอตัวช้ีวัด และโครงการ/กิจกรรม ใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ.2562 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรและผูบริหาร พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะ  

           2.4 มอบหมายใหนางสาลิตา ศรีแสงออน และนางสาวลัดดา  วีระเบญจพล 

รวบรวมขอมูลของแตละกลุมงาน และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร 

4 ป และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562  

      3. การช้ีแจงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ 2562 ในการประชุมหัวหนาฝาย วันที่ 19 มนีาคม 2562 

เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 1 อาคารวิทยบริการ สําหรบัในการประชุมไดมี

การช้ีแจงนโยบายขับเคลื่อนของสํานักฯ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย ระดับหนวยงาน

สนับสนุน ประจําป พ.ศ.2562 โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผน เริ่มต้ังแตการวาง

แผนการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด โครงการ และงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายขับเคลื่อน

ของมหาวิทยาลัย และสํานักฯ และนําเขาพิจารณาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน

แผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 (62arit1-1-003) 

      4. ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทาํแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ.2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางวันที่ 22-

23 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากรเขารวม

โครงการ จํานวน  40 คน ไดแก ผูบรหิาร หวัหนากลุมงาน หัวหนาฝาย บุคลากรฝายละ 1 

คน และผูรับผดิชอบในการปฏิบัติงานแผน มีวัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย (62arit1-1-004) 

         สําหรับในการดําเนินโครงการ ไดมีการช้ีแจงนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวขอ ดังน้ี 

1. RMUTT Innovative University โดย นายพงศพิชญ  ตวนภูษา  

2. วิสัยทัศน กลยุทธ การบรหิารจัดการและการพัฒนา โดย นายนิติ  วิทยาวิโรจน 

        หลังจากน้ัน หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายและบุคลากรในฝาย จะเสนอแนวทางใน

การพัฒนาฝายเพ่ือขับเคลื่อนสํานักฯ รองรับมหาวิทยาลัยนวัตกรรม (RMUTT Innovative 

University) เชน การสรางหอง Fab Lab และจัดต้ังศูนยนวัตกรรมและความรู (จัดหอง

ประชุม ใหคําปรึกษา ฝกอบรม และจัดสอบ) เปนตน สุดทายเปนการแบงกลุม (ตามกลุม

งาน) วิเคราะหตัวช้ีชัดและโครงการ โดยมีผูบริหารใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ  
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

        5. นําผลสรุปจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 มาจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 (62arit1-1-005) โดยมีการนําเขา
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ และที่ประชุมหัวหนาฝาย เพ่ือให
หัวหนาฝายนําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ไปถายทอดแกบุคลากรใน
ฝาย (62arit1-1-006) 
        6. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2561-
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562  โดยมีการนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ และที่ประชุมหัวหนาฝาย เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานราย
ไตรมาส และหาแนวทางแกปญหาหรือปรับปรุงการดําเนินงานในกรณีที่ผลการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามเปาหมาย (62arit1-1-007)  
       7. จัดทําระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุร ี
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) โดยมอบหมายให หัวหนากลุมงาน และหัวหนาฝายที่
รับผิดชอบตัวช้ีวัด รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 
ไตรมาส 1 – 4 ผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) เพ่ือใหผูบริหารติดตาม และใชสําหรับในการวางแผนตอไป 
(62arit1-1-008) 
 

  2. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร 4 ป และถายทอดลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําปไปยัง

หนวยงานในสังกัดอยางเปนระบบ 

ผลการดําเนินงาน 
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการแปลงแผนยุทธศาสตร 4 ป เปน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ดังน้ี 
      1. ประชุมคณะกรรมการรวมกันจัดทําแผน มีการกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย กําหนด
ผูรับผิดชอบตามตัวช้ีวัด และเปาหมายตามแผนงาน/โครงการตามพันธกิจ โดยมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 37 ตัวช้ีวัด      
(62arit1-2-001) 

2. จัดทําคําของบประมาณประจําป เมื่อมีการจัดทําคําของบประมาณแลวเสร็จ จะมี
การจัดสงใหกองนโยบายและแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด หลังจากไดรับเอกสารการ
จัดสรรงบประมาณประจําปแลว  (62arit1-2-002)  
      3. นํามาดําเนินการตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามแผนงานและโครงการลงสู
ระดับบุคลากรภายในสํานักฯ โดยถายทอดในที่ประชุมหัวหนาฝาย แกบุคลากรสํานักฯ 
(62arit1-2-003) รวมทั้งผูบรหิารใหนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการภายใน (62arit1-2-004)  
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

      4. มีการนําแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2562 เผยแพรผานเว็บไซต www.arit.rmutt.ac.th (62arit1-2-005) 

 
  3. มีตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร 4 ป แผนปฏิบัติราชการประจําป และคาเปาหมายของแต

ละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร 

4 ป (2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตร 20 ป (ป 2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดคาเปาหมาย

ของแตละตัวบงช้ี ซึ่งสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร และมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต สอดคลองกับแผนงาน และโครงการที่ไดรับตามที่ปรากฏอยูในแผน

ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตัวบงช้ีดังน้ี  

        1. ตัวบงช้ีตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวน 14 ตัวบงช้ี (62arit1-3-001)                                                                                                                                                                                            
       2. ตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 37 ตัวบงช้ี 
(62arit1-3-002) และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีเพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานในแตละไตรมาส โดยมีรายละเอียดตัวบงช้ี ดังน้ี 
          2.1 ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย จํานวน 14 ตัวช้ีวัด 
          2.2 ตัวช้ีวัดสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 23 ตัวช้ีวัด 
          2.3 กําหนดตัวช้ีวัดและรายงานผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
                      

  4. มีผลการดําเนินงานครบถวนตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และผลการดําเนินงาน

บรรลุคาเปาหมายของตัวบงช้ีที่กําหนดในแผน ไมนอยกวารอยละ 80  

ผลการดําเนินงาน 

       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ 2562 ครบถวนตามที่กําหนด และมผีลการดําเนินงานบรรลุตามคา

เปาหมายของตัวบงช้ีที่กําหนดในแผน ไมนอยกวารอยละ 80  

http://www.arit.rmutt.ac.th/
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

       1. มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําป

งบประมาณ 2562 ครบทุกพันธกิจ จํานวน 14 ตัวบงช้ี  และดําเนินการบรรลุ 12 ตัวบงช้ี 

ดําเนินการบรรลุคิดเปนรอยละ 85.71 (62arit1-4-001) 

       2. มีดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ครบทุกพันธกิจ 
จํานวน 37 ตัวบงช้ี และสามารถดําเนินการบรรลุ 35 ตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ 94.59 
(62arit1-4-002)  
 

  5. มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  อยางนอย

ปละ 2 ครั้ง ตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 

       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมหัวหนาฝายเพ่ือติดตามผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 และผลการดําเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําปงบประมาณ 2562 และมีการ

รายงานผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส จาํนวน 4 ครั้ง ดังน้ี   

ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) (62arit1-5-001) 

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุ
เปาหมาย 11 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 78.57 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมี
ตัวบงช้ีตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุเปาหมาย 28 ตัวบงช้ี คิดเปน
รอยละ 75.67 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตัวชี้วัด จํานวน บรรล ุ ไมบรรล ุ
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 14 12 2 
ตัวช้ีวัดสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 2562  23 16 7 

 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561– 31 มีนาคม 2562) (62arit1-5-002) 

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุ
เปาหมาย 11 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 78.57 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมี
ตัวบงช้ีตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุเปาหมาย 28 ตัวบงช้ี คิดเปน
รอยละ 75.67 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

ตัวชี้วัด จํานวน บรรล ุ ไมบรรล ุ
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 14 12 2 
ตัวช้ีวัดสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 2562  23 16 7 

 
ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน  (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) (62arit1-5-003) 

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุ
เปาหมาย 12 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 85.71 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมี
ตัวบงช้ีตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุเปาหมาย 32 ตัวบงช้ี คิดเปน
รอยละ 86.49 

 

ตัวชี้วัด จํานวน บรรล ุ ไมบรรล ุ
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 14 13 1 
ตัวช้ีวัดสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 2562  23 19 4 

 
ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) (62arit1-5-004) 

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําป
งบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุ
เปาหมาย 12 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 85.71 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมี
ตัวบงช้ีตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุเปาหมาย 35 ตัวบงช้ี คิดเปน
รอยละ 94.59 

ตัวชี้วัด จํานวน บรรล ุ ไมบรรล ุ
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 14 13 1 
ตัวช้ีวัดสํานักฯ ประจําปงบประมาณ 2561  23 22 1 

 

นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนตอรองอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน (นายพงศพิชญ  
ตวนภูษา) ปละ 2 ครั้ง  
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ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 

5 5  บรรลุ 
 ไมบรรล ุ

5   

 
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit1-1-001 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
62arit1-1-002 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก และรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาํ

แผนปฏิบัติราชการ 
62arit1-1-003 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย 
62arit1-1-004 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจดัทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ.2562 
62arit1-1-005 แผนยุทธศาสตร  4 ป (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

2562 
62arit1-1-006 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก และรายงานการประชุมหัวหนาฝาย  
62arit1-1-007 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก และรายงานการประชุมหัวหนาฝาย  
62arit1-1-008 ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุร ี

(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
62arit1-2-001 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 
62arit1-2-002 หนังสือสงการเสนอขอต้ังงบประมาณรายจาย และรายได ประจําป 2562 และหนังสือแจง

การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 
62arit1-2-003 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย 
62arit1-2-004 วิสัยทัศน กลยุทธ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ของผูอํานวยการ 
62arit1-2-005 การเผยแพรผานเว็บไซต www.arit.rmutt.ac.th 
62arit1-3-001 ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําปงบประมาณ 2562 

62arit1-3-002 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit1-4-001 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564) ประจําป

งบประมาณ 2562   
62arit1-4-002 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit1-5-001 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 3 เดือน)  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564)                  
ประจําปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562  
- (ไตรมาสที่ 1) 

http://www.arit.rmutt.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit1-5-002 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน)  

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564)                   
ประจําปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
(ไตรมาสที่ 2) 

62arit1-5-003 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 9 เดือน)  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564)                   

ประจําปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 3) 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
(ไตรมาสที่ 3) 

62arit1-5-004 รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 12 เดือน)  
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. (2561-2564)                   

ประจําปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4) 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
(ไตรมาสที่ 4) 

 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1  

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 1  
 

 

จุดเดน 
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน ผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด        
มทร.ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
แนวทางเสริมจุดเดน 
- พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมคีวามรูเรื่องแผนและการประกันคุณภาพ 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรมีการนําผลการประเมนิและผลการวิเคราะห มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 
  อยางตอเน่ือง 
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

 หนวยงานสนับสนุนตองใหความสําคัญในการสนับสนุนขอมูลของหนวยงานเพ่ือใหมหาวิทยาลัย
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการดานตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหนวยงานอยางครบถวน 
 2. ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ มีความถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวกตอการสืบคนเผยแพรและ
การนําไปใชประโยชน โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส 
 3. มีขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสราง/พันธกิจหลักของหนวยงานอยาง
ครบถวนและสามารถนําไปใชในการอางอิงได อยางนอยรอยละ 70 ของระบบที่กําหนดในขอเกณฑขอที่ 1  
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศไมตํ่ากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
 5. นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ     
อยางเปนรูปธรรม 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 : การจัดการฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสรางของหนวยงาน 
     เพื่อสนับสนนุพนัธกิจทีเ่ก่ียวของ 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหนวยงานอยาง

ครบถวน  
ผลการดําเนินงาน 
   สํานักฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดหาและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
ความสอดคลองตามวัตถุประสงค มีการติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน และ
สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบงประเภทระบบฐานขอมูลหรือ
ระบบสารสนเทศ เปน 2 ประเภท ดังน้ี 
   1.1 ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนา ใชงาน และดูแลระบบเอง 
(ตามพันธกิจของหนวยงาน) โดยมีกลุมเปาหมายของผูประเมินความพึงพอใจ ไดแก 
ผูใชบริการฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ จํานวน 9 ระบบ ดังน้ี (62arit2-1-001) 
        1.1.1 ระบบจองหอง Discussion ออนไลน 
        1.1.2 ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
        1.1.3 ระบบจองรถออนไลน 
        1.1.4 ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
        1.1.5 ระบบหองสมุด (Walai) 
        1.1.6 ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
        1.1.7 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย  
               1.1.7.1 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยในประเทศ 
               1.1.7.2 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยตางประเทศ 
        1.1.8 ระบบแจงซอมออนไลน 
  1.1.9 เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
   1.2 ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนาใหหนวยงานอ่ืนใชงาน เพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงานอ่ืน และใหสํานักเปนผูดูแลระบบ โดยมีกลุมเปาหมาย
ของผูประเมินความพึงพอใจ ไดแก Admin หนวยงานผูขอใชบริการฐานขอมูลหรือ
ระบบสารสนเทศ จํานวน 13 ระบบ (62arit2-1-002) 
        1.2.1 ระบบ Activity Transcript 
        1.2.2 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
        1.2.3 ระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา    
        1.2.4 ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.
เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
        1.2.5 ระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st  RMUTT Food 
Innovation and Smart Farm International Conference) 
        1.2.6 ระบบบริหารติดตามโครงการ 
        1.2.7 ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
        1.2.8 ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
        1.2.9 ระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
        1.2.10 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
        1.2.11 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
        1.2.12 ระบบทะเบียนนักศึกษา 
        1.2.13 ระบบ SMS 
    จากฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักดําเนินการสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสู Innovative University ดวย 3 SMART ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร ฐานขอมูลหรอืระบบสารสนเทศ 
-  SMART Learning 
& Research ยกระดับ
การเรียนรูและงานวิวัย
ใหเปนรูปแบบ 
Personalized 
Learning 

1. ระบบจองหอง Discussion ออนไลน 
2. ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
3. ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
4. ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 
5. ระบบหองสมุด (Walai) 
6. ระบบทะเบียนนักศึกษา 

-  SMART 
Management 
สนับสนุนการบริหาร
และตัดสินใจดวย
ขอมูลอัจฉริยะ 

1. ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
มทร.ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
2. ระบบจองรถออนไลน 
3. ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
4. ระบบบริหารติดตามโครงการ 
5. ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 
6. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
7. ระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
8. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
9. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 

-  SMART Service 
เพ่ิมคุณคาการบริการ
ดวยดิจิทัลแพลตฟอรม 

1. ระบบแจงซอมออนไลน 
2. เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
3. ระบบ Activity Transcript 
4. ระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
5. ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, 
ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
6. ระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st 
RMUTT Food Innovation and Smart Farm 
International Conference) 
7. ระบบ SMS  
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  2. ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ มีความถูกตอง เปนปจจุบัน สะดวกตอการสืบคน

เผยแพรและการนําไปใชประโยชน  โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
ผลการดําเนินงาน 
   ระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ของสํานักฯ 2 ประเภท มีความถูกตอง เปน
ปจจุบัน สะดวกตอการสืบคนเผยแพรและการนําไปใชประโยชน โดยจัดเก็บในระบบ
เอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 
   2.1 ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนา ใชงาน และดูแลระบบเอง 
(ตามพันธกิจของหนวยงาน) จํานวน 9 ระบบ ดังน้ี (62arit2-2-001) 
        2.1.1 ระบบจองหอง Discussion ออนไลน มอบหมายใหฝายพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส และฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ตรวจสอบระบบใหใชงานไดอยู
เสมอและมขีอมูลที่เปนปจจบัุนโดยตองตรวจสอบเปนประจําทุกวัน ยกเวนวันหยุด
นักขัตฤกษ            
        2.1.2 ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) มอบหมายใหฝายบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบและแกไข
ขอมูลผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดขอมูลใหถูกตอง โดยตองตรวจสอบเปนประจําทุก
วัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ พรอมทั้งประสานฝายฐานขอมูลและระบบสารสนเทศให
ดําเนินการแกไขการประมวลผลคะแนนใหถกูตอง 
        2.1.3 ระบบจองรถออนไลน มอบหมายใหฝายบริหารงานทั่วไป ประสานฝาย
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศปรับปรุงระบบใหสะดวกตอการสืบคน และเพ่ิมขอมูล
ของผูใชงาน (บุคลากรใหม) ใหเปนปจจุบัน 
        2.1.4 ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน มอบหมายใหฝายฝกอบรมและ
บริการวิชาการตรวจสอบระบบใหสามารถใชงานไดอยูเสมอและขอมูลมีความถูกตอง
เปนปจจุบัน 
        2.1.5 ระบบหองสมุด (Walai) มอบหมายใหฝายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส 
ฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ และฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ตรวจสอบระบบ
ใหใชงานไดอยูเสมอและมขีอมูลที่เปนปจจบัุนโดยตองตรวจสอบเปนประจําทุกวัน
จันทร-ศุกร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
        2.1.6 ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) มอบหมายใหฝายผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบขอมูลภายในระบบใหมีความถูกตองเปนปจจุบันโดยตอง
ตรวจสอบเปนประจําทุกวัน โดยผานระบบ monitor online 
        2.1.7 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย ดูแลระบบและดําเนินการแจงปญหาการใชงาน 
ใหบริษัทปรับแกไข พรอมทัง้ตรวจสอบขอมูล ใหใชงานไดอยูเสมอ 
        2.1.8 ระบบแจงซอมออนไลน มอบหมายใหฝายบรกิารอุปกรณและบํารุงรักษา 
ตรวจสอบรายการแจงซอม และตรวจสอบขอมูลการดําเนินการแจงซอมใหเปน
ปจจุบัน และถกูตองอยูเสมอ 
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  2.1.9 เว็บไซตมหาวิทยาลัย เว็บไซตมหาวิทยาลัย มอบหมายใหฝายพัฒนาและ
เผยแพรเว็บไซต ประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารของมหาวิทยาลัย จากการขอความ
อนุเคราะหโดยหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก เผยแพรบน
เว็บไซต อีกทั้งตรวจสอบขอมูลและเน้ือหาทีไ่ดรับกอนเผยแพรใหมคีวามถูกตองและ
ครบถวน พรอมทั้งตรวจสอบใหเว็บไซตสามารถใชงานไดอยางสม่ําเสมอ 
   2.2 ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนาใหหนวยงานอ่ืนใชงาน เพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหนวยงานอ่ืน และใหสํานักเปนผูดูแลระบบ จํานวน 13 ระบบ 
ดังน้ี (62arit2-2-002) 
        2.2.1 ระบบActivity Transcript มอบหมายใหฝายฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศดําเนินงานรวมกับกองพัฒนานักศึกษา รวมกันตรวจสอบใหระบบงานใช
งานไดอยูเสมอและขอมูลมีความถูกตองเปนปจจุบัน  
        2.2.2 ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มอบหมายใหฝายบริการศูนยขอมูล
และสารสนเทศ ดําเนินงานรวมกับกองพัฒนานักศึกษา และสํานักสงเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน รวมกันตรวจสอบใหระบบงานใชงานไดอยูเสมอและขอมลูมีความถูกตอง
เปนปจจุบัน และมีการจัดทําระบบรายงานผานหนาเว็บไซต 
        2.2.3 ระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา มอบหมายใหฝายฐานขอมูลและระบบสารสนเทศดําเนินงานรวมกับกอง
พัฒนานักศึกษา รวมกันตรวจสอบใหระบบงานใชงานไดอยูเสมอและขอมลูมีความ
ถูกตองเปนปจจุบัน    
       2.2.4 ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.
เอก, ระบบลงทะเบียนติว) มอบหมายใหฝายฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
ดําเนินงานรวมกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวมกันดําเนินการแกไขและ
ปรับปรุงระบบงานใหพรอมใชงาน และรายงานสรุปขอมูลการรับสมัครตอ
มหาวิทยาลัยเปนรายวัน 
        2.2.5 ระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st RMUTT Food 
Innovation and Smart Farm International Conference) มอบหมายใหฝาย
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศดําเนินงานรวมกับผูใชระบบ รวมกันแกไขและ
ปรับปรุงระบบใหเหมาะสมตอการใชงานได และตรวจสอบขอมูลใหมีความถูกตองเปน
ปจจุบัน  
        2.2.6 ระบบบริหารติดตามโครงการ มอบหมายใหฝายฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศดําเนินงานรวมกับกองนโยบายและแผน รวมกนัพัฒนาระบบและแกไข
ระบบใหเหมาะสมตอการใชงาน 
        2.2.7 ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย มอบหมายใหฝายฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศดําเนินงานรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกันพัฒนาระบบและ
แกไขระบบใหเหมาะสมตอการใชงาน 
        2.2.8 ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) มอบหมายใหฝายบริการศูนยขอมลูและ
สารสนเทศ ดําเนินงานรวมกับกองคลัง และกองนโยบายและแผน ดูแลระบบและ
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ดําเนินการแจงปญหาการใชงาน ใหบริษัทปรับแกไข พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล ใหใช
งานไดอยูเสมอและมีขอมลูที่เปนปจจุบัน 
        2.2.9 ระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) มอบหมายใหฝายบรกิารศูนย
ขอมูลและสารสนเทศ ดําเนินงานรวมกับกองบริหารงานบุคคล ดูแลระบบและ
ดําเนินการแจงปญหาการใชงาน ใหบริษัทปรับแกไข พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล ใหใช
งานไดอยูเสมอและมีขอมลูที่เปนปจจุบัน 
        2.2.10 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) มอบหมายใหฝายบริการศูนย
ขอมูลและสารสนเทศ ดูแลระบบและดําเนินแจงปญหาการใชงาน ใหบริษัทปรับแกไข 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล ใหใชงานไดอยูเสมอและมีขอมลูที่เปนปจจุบัน 
        2.2.11 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) มอบหมายใหฝายบริการศูนย
ขอมูลและสารสนเทศ ดําเนินงานรวมกับกองคลัง, กองนโยบายและแผน, สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กองบริหารงานบุคคล ดูแลระบบและดําเนินการ
แจงปญหาการใชงาน ใหบริษทัปรับแกไข พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล ใหใชงานไดอยู
เสมอและมขีอมูลที่เปนปจจบัุน 
        2.2.12 ระบบทะเบียนนักศึกษา มอบหมายใหฝายบริการศูนยขอมลูและ
สารสนเทศ ดําเนินงานรวมกับสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน ดูแลระบบและ
ดําเนินการแจงปญหาการใชงาน ใหบริษัทปรับแกไข พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล ใหใช
งานไดอยูเสมอและมีขอมลูที่เปนปจจุบัน 
        2.2.13 ระบบ SMS มอบหมายใหฝายบริการศูนยขอมูลและสารสนเทศ ดูแล
ระบบรวมถึงขอมูลผูใชงานและดําเนินการแจงปญหาการใชงาน ใหบริษทัปรับแกไข 
พรอมทั้งตรวจสอบขอมูลผูใชงานใหเปนปจจุบัน 
 

  3. มีขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสราง/พันธกิจหลักของหนวยงาน
อยางครบถวนและสามารถนําไปใชในการอางอิงได อยางนอยรอยละ 70 ของระบบที่
กําหนดในขอเกณฑขอที่ 1  
ผลการดําเนินงาน 
   สํานักฯ มีขอมูลหรือระบบสารสนเทศดําเนินงาน ตรวจสอบการทํางานของระบบ
สารสนเทศทกุๆ ระบบใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอ
และสามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ดาน โดยมีการกําหนดฝายและ
ผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศอยางครบถวน ดังน้ี 
   3.1 ดานการจัดการเรียนการสอน (62arit2-3-001) 
        3.1.1 ระบบหองสมุด (Walai) 
        3.1.2 ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
        3.1.3 ระบบทะเบียนนักศึกษา 
        3.1.4 ระบบจองหอง Discussion ออนไลน 
        3.1.5 ระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.
เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
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   3.2 ดานการวิจัย ไดแก ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย ไดแก (62arit2-3-002) 
        3.2.1 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 
        3.2.2 ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 
   3.3 ดานการบริหารจัดการ (62arit2-3-003) 
        3.3.1 ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
        3.3.2 ระบบจองรถออนไลน 
        3.3.3 ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
        3.3.4 ระบบแจงซอมออนไลน 
        3.3.5 เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
        3.3.6 ระบบActivity Transcript 
        3.3.7 ระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
        3.3.8 ระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา        
        3.3.9 ระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st RMUTT Food 
Innovation and Smart Farm International Conference) 
        3.3.10 ระบบบริหารติดตามโครงการ 
        3.3.11 ระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
        3.3.12 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
        3.3.13 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
        3.3.14 ระบบ SMS 
   3.4 ดานบัญชี-การเงิน ไดแก ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) (62arit2-3-004) 
        

  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศไมตํ่า
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการดําเนินงาน 
     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ผูใชงานฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ดังน้ี 
     4.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบจองหอง 
Discussion ออนไลน ไดคะแนนเฉลี่ย 3.61 คะแนน (62arit2-4-001) 
     4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบรายงานและติดตาม
ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) ไดคะแนนเฉลี่ย 
4.35 คะแนน (62arit2-4-002) 
     4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบจองรถออนไลน ได
คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน (62arit2-4-003) 
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     4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบลงทะเบียนฝกอบรม
ออนไลน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.19 คะแนน (62arit2-4-004) 
     4.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบหองสมุด (Walai) 
ไดคะแนนเฉลีย่ 4.59 คะแนน (62arit2-4-005) 
     4.6 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบหองเรียนออนไลน 
(Moodle) ไดคะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน (62arit2-4-006) 
     4.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 
ไดคะแนนเฉลีย่ 4.06 คะแนน (62arit2-4-007) 
     4.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบแจงซอมออนไลน 
ไดคะแนนเฉลีย่ 4.41 คะแนน (62arit2-4-008) 
     4.9 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการเว็บไซตมหาวิทยาลัย ได
คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน (62arit2-4-009) 
     4.10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบ Activity 
Transcript ไดคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน (62arit2-4-010) 
     4.11 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ไดคะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน (62arit2-4-0011) 
     4.12 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบจัดการลําดับการ
ใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน 
(62arit2-4-012) 
     4.13 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบรับสมัครสอบตรง 
(โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบลงทะเบียนติว)  ได
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (62arit2-4-013) 
     4.14 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบลงทะเบียนการ
ประชุมนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm 
International Conference)  ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (62arit2-4-014) 
     4.15 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบบริหารติดตาม
โครงการ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (62arit2-4-015) 
     4.16 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลงานวิจัย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน (62arit2-4-016) 
     4.17 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
ไดคะแนนเฉลีย่ 4.87 คะแนน (62arit2-4-017) 
     4.18 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบบุคลากรออนไลน 
(HR-ONLINE) ไดคะแนนเฉลีย่ 4.79 คะแนน (62arit2-4-018) 
     4.19 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-office) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 คะแนน (62arit2-4-019) 
     4.20 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (EIS) ไดคะแนนเฉลี่ย 4.46 คะแนน (62arit2-4-020) 
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     4.21 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบทะเบียนนักศึกษา 
ไดคะแนนเฉลีย่ 4.27 คะแนน (62arit2-4-021) 
     4.22 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูขอใชบริการ ของระบบ SMS  ไดคะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน (62arit2-4-022) 
 

  5. นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศ อยางเปนรูปธรรม  
ผลการดําเนินงาน 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ผูใชงานฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 2 เพ่ือสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจ รวมถึงหาแนวทางปรับปรุง หรือพัฒนาฐานขอมลูและระบบสารสนเทศ 
(62arit2-5-001) โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี  
   5.1 ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน (62arit2-5-002) 
        5.1.1 เพ่ิมการประชาสัมพันธในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  
        5.1.2 ปรับแกไขระบบใหผูใชงานสามารถเห็นขอมูลการลงทะเบียนโดยไมตอง
ทําการ log in 
        5.1.3 เพ่ิมรอบการสอบ RT-TEP ทุกวันพฤหัสบดี วันละ 1 รอบ และวันเสาร 
วันละ 2 รอบ 
   5.2 ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) (62arit2-5-003)    
        5.2.1 ทาํปุมยืนยันตัวตนเพ่ิมใหกับทกุระบบเพ่ือสะดวกในการใชบริการไดทัน  
        5.2.2 จดัการวิชาใหอยูภายใตช่ือของอาจารย ภายใตสาขาวิชาและคณะฯ 
        5.2.3 กรณีระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดจะไดรับการแกไขภายใน 15 
นาที โดยมีกระบวนการติดตอประสานงาน ผานชองทางผูรับผิดชอบกลุมซึ่งเปด
ออนไลนตลอดเวลา 
        5.2.4 มีการตรวจสอบการใชงาน การเขาถึงเครือขายไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
        5.2.5 มีการสํารองขอมูลโดยฝายระบบเครือขาย โดยมีการจัดเก็บขอมูลไว
ภายนอกดวย 
   5.3 ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย (62arit2-5-004)  
        5.3.1 เพ่ิมการประชาสัมพันธใน Facebook ของหองสมุด และฝายพัฒนา
สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส  
        5.3.2 ดําเนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอรที่เสียหรือใชงานขัดของ เปนคอมพิวเตอร
ใหม โดยจัดใหบริการ ณ หองคอมพิวเตอร ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ จํานวน 49 
เครื่อง  
   5.4 ระบบ Activity Transcript (62arit2-5-005)  
        5.3.1 อยูระหวางการพัฒนาเพ่ิมปุมกดสําหรับเพ่ือใหนักศึกษาสามารถดึงช่ือ – 
สกุล ของนักศกึษาจากระบบทะเบียนนักศึกษาไดดวยตนเอง 
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
        5.3.2 อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงระบบล็อคกิจกรรม เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น 
        5.3.3 อยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบ Activity Transcript ในรปูแบบ 
Mobile Application  
  5.5 ระบบทะเบียนนักศึกษา (62arit2-5-006) 
       ประสานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมขอมูลปญหาที่นักศึกษา
พบจากการใชงานระบบทะเบียนนักศึกษา และดําเนินการประสานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป  
 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
5   

 
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit2-1-001 1. ระบบจองหอง Discussion ออนไลน 

2. ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
3. ระบบจองรถออนไลน 
4. ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
5. ระบบหองสมุด (Walai) 
6. ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
7. ฐานขอมลูอางอิงงานวิจัย  
8. ระบบแจงซอมออนไลน 
9. เว็บไซตมหาวิทยาลัย 

62arit2-1-002 1. ระบบ Activity Transcript 
2. ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
3. ระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา    
4. ระบบรับสมคัรสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบ
ลงทะเบียนติว) 
5. ระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st  RMUTT Food Innovation and 
Smart Farm International Conference) 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
6. ระบบบริหารติดตามโครงการ 
7. ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 
8. ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
9. ระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
10. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
12. ระบบทะเบียนนักศึกษา 
13. ระบบ SMS 

62arit2-2-001 1. หนารายงานฐานขอมูลระบบจองหอง Discussion ออนไลน 
2. หนารายงานฐานขอมูลระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th)  
3. หนารายงานฐานขอมูลระบบจองรถออนไลน 
4. หนารายงานฐานขอมูลระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
5. หนารายงานฐานขอมูลระบบหองสมุด (Walai) 
6. หนารายงานฐานขอมูลระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
7. หนารายงานฐานขอมูลฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 
8. หนารายงานฐานขอมูลระบบแจงซอมออนไลน 
9. เว็บไซตมหาวิทยาลัย 

62arit2-2-002 1. หนารายงานฐานขอมูลระบบActivity Transcript 
2. หนารายงานฐานขอมูลระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
3. หนารายงานฐานขอมูลระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืม
เพ่ือการศึกษา 
4. หนารายงานฐานขอมูลระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต 
ป.โท ป.เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
5. หนารายงานฐานขอมูลระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st RMUTT Food 
Innovation and Smart Farm International Conference) 
6. หนารายงานฐานขอมูลระบบบริหารติดตามโครงการ 
7. หนารายงานฐานขอมูลระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 
8. หนารายงานฐานขอมูลระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
9. หนารายงานฐานขอมูลระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
10. หนารายงานฐานขอมูลระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
11. หนารายงานฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
12. หนารายงานฐานขอมูลระบบทะเบียนนักศึกษา 
13. หนารายงานฐานขอมูลระบบ SMS 

62arit2-3-001 ดานการจัดการเรียนการสอน 
1. ระบบหองสมุด (Walai) 
2. ระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
3. ระบบทะเบียนนักศึกษา 
4. ระบบจองหอง Discussion ออนไลน 
5. ระบบรับสมคัรสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบบัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบ
ลงทะเบียนติว) 

62arit2-3-002 ดานการวิจัย 
1. ฐานขอมลูอางอิงงานวิจัย 
2. ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 

62arit2-3-003 ดานการบริหารจัดการ 
1. ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
2. ระบบจองรถออนไลน 
3. ระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
4. ระบบแจงซอมออนไลน 
5. เว็บไซตมหาวิทยาลัย 
6. ระบบ Activity Transcript 
7. ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
8. ระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา        
9. ระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and 
Smart Farm International Conference) 
10. ระบบบริหารติดตามโครงการ 
11. ระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
12. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
13. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
14. ระบบ SMS 

62arit2-3-004 ดานบัญชี-การเงิน 
- ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 

62arit2-4-001 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบจองหอง Discussion ออนไลน 
62arit2-4-002 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.

ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
62arit2-4-003 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบจองรถออนไลน 
62arit2-4-004 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
62arit2-4-005 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบหองสมุด (Walai) 
62arit2-4-006 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบหองเรียนออนไลน (Moodle) 
62arit2-4-007 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 
62arit2-4-008 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบแจงซอมออนไลน 
62arit2-4-009 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
62arit2-4-010 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบ Activity Transcript 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit2-4-011 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
62arit2-4-012 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบจัดการลําดับการใหบริการสําหรับนักศึกษา กองทนุ

กูยืมเพ่ือการศึกษา 
62arit2-4-013 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบรับสมัครสอบตรง (โควตา, สอบตรง, TCAS, ระบบ

บัณฑิต ป.โท ป.เอก, ระบบลงทะเบียนติว) 
62arit2-4-014 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนการประชุมนานาชาติ (The 1st RMUTT 

Food Innovation and Smart Farm International Conference) 
62arit2-4-015 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบบริหารติดตามโครงการ 
62arit2-4-016 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบบริหารจัดการฐานขอมูลงานวิจัย 
62arit2-4-017 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) 
62arit2-4-018 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบบุคลากรออนไลน (HR-ONLINE) 
62arit2-4-019 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-office) 
62arit2-4-020 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (EIS) 
62arit2-4-021 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบทะเบียนนักศึกษา 
62arit2-4-022 สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจระบบ SMS   
62arit2-5-001 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 2 
62arit2-5-002 การปรับปรุง หรือพัฒนาระบบลงทะเบียนฝกอบรมออนไลน 
62arit2-5-003 รายงานประจําป 2562 ฝายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 
62arit2-5-004 การปรับปรุง หรือพัฒนาฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 
62arit2-5-005 การปรับปรุง หรือพัฒนาระบบ Activity Transcript 
62arit2-5-006 การปรับปรุง หรือพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา 
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ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
องคประกอบท่ี 2  

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 2  
 

 

จุดเดน 
1. มรีะบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศรองรับระบบงานหลักของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกระบบ 

2. มนัีกพัฒนาระบบที่สามารถพัฒนาระบบใชงานไดเอง 

3. มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการพัฒนาระบบฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ 

แนวทางเสริมจุดเดน 
1. ควรสราง Platform มาตรฐานเพ่ือใหระบบสารสนเทศอยูบนมาตรฐานเดียวกัน 
2. มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน บริษัท และธนาคาร เปนตน 
จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรนําขอมลูที่มีอยูในระบบมาใชในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 
2. ควรสรางการสื่อสารประชาสัมพันธใหมีการใชงานใหเขาถึงผูใชบริการ 
3. สงเสริมใหบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การสอบ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพ เปนตน  
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรสราง Framework มาตรฐานของการพัฒนาระบบ 
2. เพ่ิมอัตรากําลังคนดานนักพัฒนาระบบ เพ่ือชวยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

 หนวยงานสนับสนุนจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมโดยตองมีระบบการวิเคราะหภาระ
งานและสมรรถนะใหสอดคลองกับภารกิจรวมทั้งการสงเสริมความกาวหนาในสายงานวิชาชีพของบุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุกับพันธกิจและ
เปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะหภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จําเปนใหสอดคลอง
กับภารกิจที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

 2. มีการสงเสริมเสนทางความกาวหนาในสายงานวิชาชีพใหกับบุคลากรและมีผลการดําเนินงาน
ตามระบบ (ไมนับรวมลูกจางช่ัวคราว และพนักงานราชการ) 
 3. บุคลากรไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูประสบการณ/สมรรถนะวิชาชีพ ในการทํางานที่
เกี่ยวของกับสายงานที่รับผิดชอบอยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป (ไมนับรวมลูกจางช่ัวคราวที่ไมเกี่ยวของกับพันธกิจ) 
 4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากรในหนวยงาน 
 5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สงเสริมตอการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
  
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 3 : การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  1. มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะหภาระงานและสมรรถนะบุคลากรที่จําเปนให

สอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานตามแผนที่กําหนด  
 

ผลการดําเนินงาน 
         สํานักฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยแจกแบบสํารวจให
แตละฝายจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของฝาย และนําเสนอสํานักฯ เพ่ือวิเคราะหภาระงาน
และสมรรถนะที่เปนของบุคลากรตาม Job Description (62arit-3-1-001) และนําขอมูลมา
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan (IDP)                            
และมีการกํากับติดตามผล ประจําป 2562 – 2565 ซึ่งภายในแผน ประกอบดวย                
1. แผนการศึกษาตอ 2. แผนการขอตําแหนงที่สูงขึ้น 3. แผนการฝกอบรมตามสาขาวิชาชีพ 
4. แผนการฝกอบรมตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 5. แผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
(62arit-3-1-002) และมีการดําเนินงานตามแผน ดังน้ี  (62arit3-1-003)   

1. การดําเนินงานตามแผนการศกึษาตอ (62arit3-1-004)   
ในปการศึกษา 2562 บุคลากรมีแผนศึกษาตอ จํานวน 3 ราย ไดแก  
1.1 นางสุจิตรา  ยอดเสนหา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ  ศึกษาตอระดับปริญญาเอก อยูในชวงจัดทํา
วิทยานิพนธ ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

1.2 นายสันตชัย  ขานสันเทียะ ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากความมือของสํานักฯ กับ
หนวยงานภายนอก  

1.3 นางสาวจุติพร  พฤกษะศรี ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ซึ่งไดดําเนินการสมัครเขาสอบแขงขันเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาโท แตยังไมผานการ
สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ จึงยังไมไดศึกษาตอในปการศึกษา 2562 ไมเปนไปตามแผน  

  

2.  การดําเนินงานตามแผนการขอตําแหนงที่สูงขึ้น  (62arit3-1-005)   
ในปการศึกษา 2562 มีพนักงานมหาวิทยาลัย มีแผนขอตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 6 

ราย โดยมีแผนขอตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย และขอตําแหนงระดับ
ชํานาญการ จํานวน 5 ราย ดังน้ี  

2.1 ขาราชการ ขอตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 ราย ไดแก                    
นายธวัชชัย  เรืองฉาย ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ ชวงอยูในชวงขยาย
เวลาในการจัดสงผลงาน และเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2562 ไดเกษียณอายุราชการ ทําใหการขอ
ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ไมเปนไปตามแผน  

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ขอตําแหนงระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย  ไดแก 
 2.2.1  นางสาวปยนุช  เจียงแจมจิต       ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 2.2.2  นางเยาวลักษณ  แสงสวาง         ตําแหนง บรรณารักษ 
 2.2.3  นางสาวมัทธนา  กอนสันทัด       ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 2.2.4  นางสาวเบญสิรยา ปานปุญญเดช  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
 2.2.5  นางสาวธัญลักษณ  แซโงว          ตําแหนง บรรณารักษ  

 



42 
 

ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย ไดดําเนินการตามแผน โดยจัดสงคูมือ ผลงานวิจัย 

และเอกสารตํารา เขารับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น (62arit3-1-006) และผานการ
ประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงเปนระดับชํานาญการ ทั้ง 5 ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 816/2562 ลงวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1324/2562 
ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีผลเปนไปตามแผน  (62arit3-1-007)  
 

3. การดําเนินงานตามแผนการฝกอบรมตามสาขาวิชาชีพ (62arit3-1-008)   
ในปงบประมาณ 2562 บุคลากรมีแผนการฝกอบรมตามสมรรถนะวิชาชีพ ทั้งสิ้น จํานวน 82 
ราย (ไมนับรวมผูบริหาร) ไดรับการพัฒนาทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ จํานวน 43 ราย          
คิดเปนรอยละ 52.44  

 

 4.  การดําเนินงานแผนการฝกอบรมตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด  
(62arit3-1-009)  ในปงบประมาณ 2562 สํานักฯ มีแผนโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ คนละ 1 ครั้ง/ป โดยไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากร คนละ 6,000 บาท ในกรณทีี่บุคลากร
มีความจําเปนไมสามารถเขารวมโครงการไดใหจัดทําบันทึกขอความช้ีแจงเหตุผลและความ
จําเปนตอผูบริหาร และใหดําเนินการพัฒนาสมรรถนะในดานอ่ืนๆ อ่ืนทดแทน ทั้งน้ีใน
ปงบประมาณ 2562 มีบุคลากรตามแผน จาํนวน 82 ราย ไดรับการพัฒนาทักษะตามตาม
มาตรฐานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 100    

ทั้งน้ีผูบริหาร จํานวน 6 ราย ไดรับการพัฒนาดานบริหารจัดการอยางนอยคนละ 1 
ครั้ง/ป จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 100          

 
5.  การดําเนินงานแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร  (62arit3-1-010)  

    มีการพัฒนาในหลักสูตรการบริหารจัดการ และมีการนํานวัตกรรมมาประยุกตใช
กับงานประจํา  โดยสํานักฯ จัดทําโครงการทบทวนและจดัทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง และบุคลากร
ในฝายเขารวม รวมทั้งมีการนํานวัตกรรมมาใชประยุกตกับงานประจํา  ทําใหการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาตามยุทศาสตรมีบุคลการไดรับการพัฒนา จํานวน 50 ราย   
           

 
        6.  สํานักฯ จัดทําแผนบุคลากรเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 แผน  (62arit3-1-011)   

- ปงบประมาณ 2562 มีขาราชการที่จะครบอายุเกษียณอายุราชการ จํานวน 1 
ราย ไดแก นายธวัชชัย  เรืองฉาย ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  และไดดําเนินการขอ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ทดแทน จํานวน 1 อัตรา  

- ปงบประมาณ 2563 มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะครบอายุเกษียณราชการ 
จํานวน 1 ราย ไดแก นางอัญชัญ  เกตุทับทิม ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ได
ดําเนินการใหนางสาวสุภาพร  สุนทรเพราะ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่
ประสานงานระบบเครือขาย ยายมาเรียนรูงานสํานักงานผูอํานวยการ  
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
  2. มีการสงเสริมเสนทางความกาวหนาในสายงานวิชาชีพใหกับบุคลากรและมีผลการ

ดําเนินงานตามระบบ (ไมนับรวมลูกจางช่ัวคราว และพนักงานราชการ)  
ผลการดําเนินงาน 

 สํานักฯ สงเสริมความกาวหนาในสายวิชาชีพใหกับบุคลากร โดยสงเสริมใหขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นจากเดิม 
จากระดับปฏิบัติการเปนระดับชํานาญการ จากระดับชํานาญการเปนระดับชํานาญการพิเศษ    
โดยสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัยของสํานักฯ จํานวน 38 ราย ดังน้ี  

1.   จัดทําแบบประเมินคางานเพ่ือกําหนดกรอบระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอนุมัติกําหนดกรอบระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น จากระดับ
ปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ ในรอบที่ 1 จํานวน 19 อัตรา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1111/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (62arit3-2-001) และ
มหาวิทยาลัยอนุมัติกําหนดกรอบระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น จากระดับ
ปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ จํานวน 18 อัตรา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลธัญบุรี ที่ 826/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (62arit3-2-002) รวมจํานวน
กรอบระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้น จากระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญ
การ จํานวน 37 อัตรา ป 2560 มีจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย ไดเลื่อนตําแหนงจากระดับ
ปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ จํานวน 2 ราย คือ นายณัฐวุฒิ  อินทรักษ ตําแหนง 
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ   และนายวันชัย แกวดี  ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ชํานาญการ 

2. ป 2562 สงเสริมและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่
กําหนด จัดสงคูมือ ผลงานวิจัย และเอกสารตํารา เขารับการประเมินตําแหนงจากระดับ
ปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย ไดรับแตงต้ังในตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับ
ชํานาญการ จํานวน 5 ราย ไดแก (62arit3-2-003) 

2.1 นางสาวปยนุช  เจียงแจมจิต        ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  
2.2 นางเยาวลักษณ  แสงสวาง          ตําแหนง บรรณารักษ  
2.3 นางสาวเบญสิรยา  ปานปุญญเดช ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  
2.4 นางสาวธัญลักษณ  แซโงว          ตําแหนง บรรณารักษ  
2.5   นางสาวมัทธนา  กอนสันทัด        ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ราย ไดดําเนินการโดยจัดสงคูมือ ผลงานวิจัย และ

เอกสารตํารา เขารับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น และผานการประเมินเพ่ือเลื่อน
ตําแหนงจากระดับปฏิบัติการ เปนระดับชํานาญการ ทั้ง 5 ราย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 816/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1324/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
(62arit3-1-004)   

3.  สงเสริมและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัย เขารับการฝกอบรมโครงการสงเสริม
การเขียนผลงานสายสนับสนุนเพ่ือเขาสูตําแหนงใหสูงขึ้น เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและความ
เขาใจหลักการเขียนคูมือไดอยางถูกตอง ในปงบประมาณ 2562 มีบุคลากรเขารับการอบรม
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การเตรียมความพรอมในการเขาสูตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น จํานวน 5 ราย ไดแก         
(62arit3-2-005) 

  3.1  นางขัตติยาพร   สุนทรเพราะ  
  3.2  นางสาวสุภาวดี   เรียงขันธ  
  3.3  นางสาววิริยา   สมบูรณผล  
  3.4  นางสาวชรินทิพย   อิศรางกูร ณ อยุธยา 

           3.5  นายอรรณพ   พุมพวง  
4.  จัดโครงการ Research Clinic การจัดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ระหวาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอง Discussion 3-5 ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ โดยเชิญนาย
รุงโรจน  สุทธิสุข เปนวิทยากร และใหคําปรึกษาการเขียนผลงานที่ถูกตองเพ่ือขอแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น โดยมพีนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนบุคลากรของสํานักฯ เขารวมโครงการ 
จํานวน 21 ราย (62arit3-2-006) 

5.  สนับสนุนเงินรางวัลใหกับบุคลากรเขาสูตําแหนงระดับสูงขึ้น (62arit3-2-007)  
     5.1  ระดับชํานาญการ จํานวน 3,000.- บาท 
     5.2  ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 5,000.- บาท 
     5.3  ระดับเช่ียวชาญ จํานวน 10,000.- บาท     

 
  3. บุคลากรไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูประสบการณ/สมรรถนะวิชาชีพ ในการทํางานที่

เกี่ยวของกับสายงานที่รับผิดชอบอยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป (ไมนับรวมลูกจางช่ัวคราวที่ไม
เกี่ยวของกับพันธกิจ)  
ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักฯ สงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะและ
สมรรถนะวิชาชีพ อยางนอยคนละ 1 ครั้ง/คน/ป  โดยสงบุคลากรเขารับการอบรมเมื่อมี
หนังสือขอเชิญเขารวมอบรมจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน และอนุญาตให
บุคลากรที่เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมอบรมในโครงการที่แจงความประสงค 
ทั้งที่มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย เพ่ือนําความรูมาใชในการพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรตามที่
มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมโดยจัดสรรงบประมาณใหกับบุคลากรรายละ 6,000.- บาท 
(62arit3-3-001) 

2. ในปงบประมาณ 2562 สํานักฯ มีบุคลากรที่มีไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ดานการอบรม สัมมนา อยางนอยคนละ 1 ครั้ง/คน/ป จํานวน 82 คน ผูบริหารไดรับการ
พัฒนาดานบริหารจัดการ จํานวน 6 คน รวมจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทั้งหมด 88 คน
คิดเปนรอยละ 100 เชน โครงการ MSBI-38 : Analyzing Data with Power BI,  โครงการ
อบรมคนพบการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวย Office 365, โครงการอบรมระบบ
สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ (62arit3-3-002)   
         3.  ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน ไดรับการพัฒนา
ทักษะดานการบริหารจัดการ จํานวน 19 คน จากจํานวนผูบริหาร 19 คน คิดเปนรอยละ 100 
(62arit3-3-003)  
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4.  สํานักฯ เปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่5 ระหวางวันที่ 11 – 12 
กรกฎาคม 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิซ การเดน รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา เพ่ือเปนการ
หาแนวทางการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น เพ่ือกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล และเปนการสรางเครือขายของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใหสามารถตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปในทิศทางเดียวกัน (62arit3-3-004)  

5.  สงเสริมและผลักดันใหบุคลากรของสํานักฯ เปนผูมีความรูและความเช่ียวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกบุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอกได เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางอินโฟกราฟฟกเพ่ือการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธอยางมืออาชีพ, โครงอบรมการสรางแบบสอบถามออนไลนดวย Google doc, 
โครงการประเมินทักษะดิจิทลัสําหรับบุคลากร, โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานดิจิทัล 
สําหรับนักศึกษาที่ผานการเรียนรายวิชาทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(62arit3-3-005) 

6.  สํานักฯ สงเสริมใหบุคลากรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินวิทยฐานะ และ
การจัดทํา KM ของหนวยงาน ดังน้ี  (62arit3-3-006) 

    6.1  คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต 

    6.2  คูมือการใชงานระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
    6.3  คูมือการเตรียมไฟลอิเล็กทรอนิกสผลงานวิชาการเพ่ือการเผยแพรบน

คลังขอมูล 
    6.4  คูมือการรับแจงปญหาระบบฐานขอมูล 

 
  4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกของสํานักงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของบุคลากรในหนวยงาน  
 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหกับบุคลากรเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจและปฏิบัติหนาที่อยางมีความสุข 
นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังน้ี (62arit3-4-001) 

1. มีการจัดพ้ืนที่ทํางานและอุปกรณในการทํางาน ใหมีความสะดวกในการปฏิบัติหนาที ่           
มีหองรับประทานอาหาร และมีกาแฟและมมุกาแฟสําหรับใหบริการบุคลากร  

2. มีการมอบของขวัญ และการมอบรางวัลและเงินชวยเหลือในกรณีตาง ๆ เชน กรณี
จบปริญญาบัตร ของขวัญกรณีคลอดบุตร  

3. สนับสนุนเงินคาต๋ัวเครื่องบินใหบุคลากร เดินทางไปพัฒนาบุคลากรตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน จ.กระบ่ี รายละ 2,500.- บาท   

4. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมทุก ๆ ป และมีการจับฉลากมอบของขวัญใหกับ
บุคลากร และจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญกัน  

5. จัดหารถและไปรวมงานศพบิดา-มารดา และมอบเงินทําบุญจํานวน 3,000.- บาท  
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6. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
7. มอบโลและเงินรางวัลใหกับบุคลากรที่ไดรบัการโหวตและคัดเลือกใหเปนบุคลากร

ดีเดนของหนวยงาน ดังน้ี 
7.1  นายวันชัย   แกวดี                พนักงานมหาวิทยาลัย 
7.2  นางสาวแสงดาว   สีนาทนันท   พนักงานมหาวิทยาลัย 
7.3  นางสาลิตา   ศรแีสงออน         พนักงานมหาวิทยาลัย 
7.4  นายฤทธิชัย   บอศีล               พนักงานมหาวิทยาลัย 
7.5  นายโกวิท  สดแสงจันทร          พนักงานราชการ 
7.6  นายอาม   ขําสงา                  ลูกจางช่ัวคราว 
7.7  นางธนพร   สุนทรเพราะ         ลูกจางช่ัวคราว 

        8.  สงตัวแทนเขารับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ไดแก  
8.1  นายนายวันชัย  แกวดี    ประเภทขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ   
8.2  นางธนพร  สุนทรเพราะ   ประเภทลกูจางช่ัวคราว  ซึ่งไดรับคัดเลอืกเปน

บุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการดานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ สงเสรมิความสุข ดังน้ี  (62arit3-4-002) 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจําป  
2. จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากร 
3. สวัสดิการเงินชวยคาเลาเรียนบุตร คาชวยคาทําศพ  
4. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก สโมสร ศูนยออกกําลังกาย สระวายนํ้า สนาม

กีฬา บานพักสวัสดิการบุคลากร  
5. มอบโลและรางวัลสําหรับบุคลากรดีเดนระดับมหาวิทยาลัย  

       

        ทั้งน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกร ในป 2562 ซึ่งบุคลากรมีความพึงพอใจในแตละดาน
โดยเรียงจากระดับความพึงพอใจมาก ดังน้ี 

1. การสื่อสารภายในองคกร                               4.13   รอยละ 82.60  
2. ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ                      4.11   รอยละ 82.20 
3. สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก          3.94    รอยละ 78.80 
4. การพัฒนาบุคลากร                                     3.89    รอยละ 77.80 
5. สวัสดิการและคาตอบแทน                             3.76    รอยละ 75.20  
6. โครงสรางและนโยบายการบริหารภายในองคกร   3.75     รอยละ 75.00 

 

บุคลากรมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย  4.08 คิดเปนรอยละ 81.604  อยูที่ระดับความพึง
พอใจมาก และไดนําแบบประเมินความพึงพอใจเขาที่ประชุมหัวหนาฝาย และนําเขาทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหบุคลากรเกิดความพึง
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พอใจมากขึ้น โดยในที่ประชุมเห็นควรใหมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากรของ
สํานักฯ  (62arit3-4-003) 
 

  5. มีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สงเสริมตอการบริหารผลงานที่เนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ผลการดําเนินงาน 
      สํานักฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส ง เสริมตอการบริหารผลงานที่ เนน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย มีการกําหนดขอตกลง
เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน เชน  แผนงาน 
โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน โดยประเมินจากองคประกอบหลัก 2 
ดาน ดังน้ี  (62arit3-5-001) 
 

1. ขอตกลงประเมินผลสัมฤทธ์ิ  โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของ
งาน ความยุงยากในการปฏิบัติงาน ความทันเวลา ผลลัพธและประสิทธิภาพของ
ผลงาน 

2. สมรรถนะหลักขององคกร  
(1) รักองคกรและหนาที่ มีจิตสํานึกในการเปนเจาของเห็นคุณคาคาองคกร มุงมั่น

การทํางานในหนาที่อยางเปนระบบ มีวินัยและคุณธรรม พัฒนาตนเองและองคกร
ไปสูเปาหมายอยางตอเน่ือง   

(2) พัฒนาตนเอง มีการเรียนรูวิทยาการใหมๆ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางานที่มีประสิทธิและสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) เปนมืออาชีพ มีความรู ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และเช่ือมโยงงานอยาง
เปนระบบ สามารถแกไขปญหาในการทํางานไดอยางเหมาะสม ตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

(4) ทํางานเปนทีม เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็น  เรียนรูและแกไขปญหา รวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน 

(5) สื่อสารอยางสรางสรรค มีการถายทอดขอมูลขาวสาร โดยใชสื่อตางๆ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางความเขาใจรวมกันในการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนางานและองคกร 

(6) จิตสาธารณะ ตระหนักถึงประโยชนสวนรวม ถายทอดความรู ประสบการณใหกับ
องคกร สังคม และองคกรอยางเต็มใจ 

 

2.  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลการ ดังน้ี (62arit3-5-002) 
2.1  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย  

ประกอบดวย ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.2  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
ประกอบดวยผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 
           2.3  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางช่ัวคราว 
ประกอบดวยหัวหนาฝายภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

      3.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจาง
ช่ัวคราว ตามระเบียบที่กําหนด  โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง โดยทําการประเมิน ปละ 
2 ครั้ง ดังน้ี  

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง  30 กันยายน ของปเดียวกัน 

 

4.  มีการนําผลการประเมินแจงใหกับผูรับการประเมินทราบผลการประเมิน เมื่อ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และนําแจงใหกับบุคลากรที่ไดรบัการ
ประเมินรับทราบผลการประเมิน (62arit3-5-003)  

 5. นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เ พ่ือพิจารณาผลการประเมิน            
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ (62arit3-5-004)  

6. จัดทําหนังสือนําสงการประเมินผลการปฏิบัติขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานราชการ ตอมหาวิทยาลัย (62arit3-5-005)  
 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจ
ประเมินของ

คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
  5   

 
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

62arit3-1-001 1. แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง 
2. Job Description   
3. รายละเอียดภาระงานตามโครงสรางการบริหารภายใน 

62arit3-1-002 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan (IDP) และมีการ
กํากับติดตามผล ประจําป 2562 – 2565 

62arit3-1-003 รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกํากับติดตามผล 
สายสนับสนุน ประจําป 2562 

62arit3-1-004 เอกสารการดําเนินการตามแผนการศึกษา    

62arit3-1-005 รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

62arit3-1-006 เอกสารหนังสือสงผลงานเพ่ือรับการประเมินตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ  

62arit3-1-007 คําสั่งเลื่อนและแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น  
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1324/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 
2562 

62arit3-1-008 รายช่ือบุคลกรที่ไดรับการพัฒนาทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ ประจําป 2562  

62arit3-1-009 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ประจําป 2562  

62arit3-1-010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

62arit3-1-011 แผนบุคลากรเกษียณอายุราชการ  

62arit3-2-001 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที ่1111/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 
2559 บัญชีรายละเอียดการกําหนดกรอบระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
ระดับสูงขึ้น 

62arit3-2-002 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที ่826/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 บัญชีรายละเอียดการกําหนดกรอบระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเปน
ระดับสูงขึ้น 

62arit3-2-003 หนังสือสงเอกสารและผลงานเพ่ือรับการประเมินตําแหนงชํานาญการ 

62arit3-2-004 

คําสั่งเลื่อนและแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที ่816/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที ่1324/2562 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562   

62arit3-2-005 หนังสือสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น 

62arit3-2-006 
แบบลงทะเบียนเขารวมอบรม Research Clinic- การจัดทําผลงานเพ่ือการเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น  

62arit3-2-007 การสนับสนุนงบประมาณใหกับบุคลากรเขาสูตําแหนงระดับสูงขึ้น 

62arit3-3-001 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ประจําป 2562  

62arit3-3-002 รายช่ือบุคลากรที่มีไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพในดานการอบรม สัมมนา 

62arit3-3-003 
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับตน ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานการบริหารจัดการ 

62arit3-3-004 
โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่5 

62arit3-3-005 โครงการอบรมความรูและความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

62arit3-3-006 คูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินวิทยฐานะ และการจัดทํา KM ของหนวยงาน  

62arit3-4-001 สิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการที่สํานักฯ จัดใหกับบุคลากร 

62arit3-4-002 สิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับบุคลากร 

62arit3-4-003 ผลการประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองคกร ในป 2562 

62arit3-5-001 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน 

62arit3-5-002 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 
- คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจางช่ัวคราว 

62arit3-5-003 เอกสารรับทราบผลการประเมิน 

62arit3-5-004 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ  

62arit3-5-005 หนังสือนําสงการประเมินผลการปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัย  

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา 

องคประกอบที่ 3  
 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 3  
 

จุดเดน 
- บุคลากรของสํานักฯ ไดรับการอบรมสัมมนา ดาน IT จนมคีวามเช่ียวชาญ สามารถเปนวิทยากร และ

นําความรูมาถายทอดใหกับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และบุคลากรทัว่ไป ไดเปนอยางดี  
แนวทางเสริมจุดเดน 

- ฝกบุคลากรใหมๆ เขารับการอบรมดาน IT รับการถายทอดไวในกรณทีี่บุคลากรเกาลา หรือลาออก    
จะไดมีผูสามารถดําเนินงานแทนได 

จุดที่ควรพัฒนา 

-    บุคลากรยังมีทักษะดานภาษาตางประเทศนอย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.  ควรเพ่ิมทักษะดานภาษาตางประเทศใหกับบุคลากรระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.  ควรมีการจัดอบรมใหกับบุคลากรที่มีวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี ในดานการใหบริการ หรือทักษะที่เกีย่วของ

กับงานในหนาที่   
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการพัฒนามหาวิทยาลัยคือผูบริหารของหนวยงาน หากผูบริหารมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการภายในองคกรเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาลดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ และมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร จะสงผลใหการ
บริหารงานภายในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. ผูบริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองคกรสงผลใหการดําเนินงานสามารถบรรลุ
ตามแผนรอยละ 80 ของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 2. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายใหกับบุคลากรใน
หนวยงานอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
 3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาหนวยงาน 
 4. มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและเปนไปอยาง
ถูกตอง 
 5. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและบุคลากรซึ่ง
สงผลใหผลการประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโดยประเมินจากบุคลากรภายใน
หนวยงานทั้งหมดไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 4 : การบริหารงานภายในองคกร 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

  1. ผูบริหารมีศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองคกรสงผลใหการดําเนินงาน

สามารถบรรลุตามแผนรอยละ 80 ของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

      ผูบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ

ประจําสํานักฯ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักฯ  มีการจัดทําวิสัยทัศน 

กลยุทธ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา (62arit4-1-001) มีการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564) และแผนปฏิบัติงานประจําป 2562 (62arit4-1-002) 

ไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และมถีายทอดแผนยุทธศาสตร 20 ป ของ

มหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรของสํานักฯ (62arit4-1-003)  และมีการนําเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศมาใชในการประชาสัมพันธ เชน การเผยแพรผานเว็บไซต 

www.arit.rmutt.ac.th (62arit4-1-004)  มีการปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ ที่ได

กําหนดไวในพรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 (62arit4-1-005) 

     และสามารถบริหารจัดการภายในองคกรสงผลใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564) ประจําปงบประมาณ 2562 สามารถบรรลุตาม
แผนรอยละ 85.71  (62arit-4-1-006)  และดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2562 สามารถบรรลุตามแผนรอยละ 94.59  (62arit4-
1-007) 

  2. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายใหกับ

บุคลากรในหนวยงานอยางนอยปละ 4 ครั้ง  

ผลการดําเนินงาน 

      ผูบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงาน ผานการประชุมของสํานักฯ ดังน้ี 
 1. ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ประกอบดวย ผูบริหาร ขาราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มีหนาที่พิจารณาวางระเบียบ และออก
ขอบังคับภายในสํานักฯ และกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสํานักฯ โดย
ดําเนินการประชุมเปนประจําทุกไตรมาส  
 2. ประชุมหัวหนาฝาย ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมงาน และหัวหนาฝาย 
โดยกําหนดใหมีการประชุมหัวหนาฝายเปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 2 ครั้ง เพ่ือ
มอบหมายงานใหกับรองผูอํานวยการกํากับดูแล และมอบหัวหนากลุมงาน และ
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

หัวหนาฝายดําเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจที่ไดรับ และมีการติดตามการดําเนินงานในที่
ประชุมแตละครั้ง โดยหัวหนาแตละฝายนําเสนอผลการดําเนินงานของฝาย และ
รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินรวมกัน 
      และมกีารกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 

2562 ตามรูปแบบวิธีการ และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดรวมจํานวน 4 ครั้ง 

ดังน้ี   

ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)   

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี  

สามารถบรรลตุามเปาหมาย 11 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 78.57 (62arit4-2-

001) 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562                  

โดยมีตัวบงช้ี ที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

28 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 75.67  (62arit4-2-002) 

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562)  

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี  

สามารถบรรลตุามเปาหมาย 11 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 78.57 (62arit4-2-

003)   

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562                  

โดยมีตัวบงช้ี ที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

28 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 75.67 (62arit4-2-004) 

ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มถิุนายน 2562)  

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี  

สามารถบรรลตุามเปาหมาย 12 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 85.71 (62arit4-2-

005)   
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562                  

โดยมีตัวบงช้ี ที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

32 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 86.49 (62arit4-2-006) 

ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  

- รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีตัวบงช้ีที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวบงช้ี  

สามารถบรรลตุามเปาหมาย 12 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 85.71 (62arit4-2-

007)   

- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561                  

โดยมีตัวบงช้ี ที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 37 ตัวบงช้ี สามารถบรรลุตามเปาหมาย 

35 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 94.59  (62arit4-2-008) 

 

  3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และกําหนด

แนวทางการพัฒนาหนวยงาน  

ผลการดําเนินงาน 

สํานักฯ มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการภายใน และ

กําหนดแนวทางการพัฒนาสํานักฯ เชน บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยการเสนอตัวช้ีวัดผานหัวหนาฝาย และหัวหนากลุมงาน มีประชุม

กลุมยอยของแตละฝายเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานและติดตามผลการดําเนินงาน 

เปนตน และมกีารมอบหมายหมายรองผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย และ

บุคลากรเขารวมดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักฯ และของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1. คําสั่ง มอบหมายบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาที่ เพ่ือมอบหมายหัวหนากลุมงาน 

และหัวหนาฝาย กํากับดูแลการดําเนินงานในแตละฝาย (62arit4-3-001) 

2. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ (62arit4-3-002) 

      3.  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2562 (62arit4-3-003) 
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

      4.  สํานักฯ ประสานคณะดําเนินการจัดสงนักศึกษาเขารวมแขงขันระดับชาติและ
ระดับนานาชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (62arit4-3-004) ดังน้ี 
  4.1 Thailand Design Creator Competition 2019 (TDCC 2019) และ 
Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH) ระหวางวันที่ 16-18 
มีนาคม 2562 จํานวน 25 คน โดยนักศึกษาไดรับรางวัล ดังน้ี  
   4.1.1 การแขงขัน Thailand Design Creator Competition 2019 
(TDCC2019) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย ลําดับที่ 5 รางวัล
ชมเชย ลําดับที่ 7 และรางวัล Popular vote จากผูเขาแขงขันทั้งหมด 79 ราย 
   4.1.2 การแขงขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 
(MOS TH) ไดรับรางวัลชมเชย ลําดับที่ 10 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน และเกียรติ
บัตรระดับเหรียญทองแดง จาํนวน 3 คน จากผูเขาแขงขันทั้งหมด 192 ราย 
  4.2 The 2019 MOS&ACA World Championship ระหวางวันที่ 27 
กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 จํานวน 3 คน โดยนักศึกษาไดรับรางวัล ดังน้ี 
   4.2.1 รองแชมปโลกและติดอันดับ 4 ของโลก ในเวที Microsoft 
Office Specialist World Championship  
   4.2.2 รางวัลอันดับที่ 9 ของโลกในเวที Adobe Certified Associate 
World Championship    
      5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา ใหไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานสากลในระดับ Professional หลกัสตูร CompTIA Cloud 
Essentials และหลักสูตร CompTIA A+ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน 10,221,510.- บาท โดยนักศึกษาสอบผาน
และไดรับประกาศนียบัตร หลักสูตร CompTIA Cloud Essentials จํานวน 804 คน 
และหลักสูตร CompTIA A+ จํานวน 300 คน (62arit4-3-005) 
      6. สํานักฯ รับผิดชอบในการเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยฯ ในการเขารับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาของ QS Star จากสถาบัน ASIC โดยมหาวิทยาลัยฯ 
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ และไดรับรางวัลพิเศษเพ่ิมเติม 3 
รางวัล คือ ดานการสนับสนุนและสงเสริมนักศึกษา ดานการใหบริการหองสมุด และ
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยฯ (62arit4-3-006)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      7. สํานักฯ รวมดําเนินการหรือทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก เชน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสํานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยใน
ปงบประมาณ 2562 สํานักฯ ไดรับงบประมาณ จํานวน 50,580,510.- บาท  
(62arit4-3-007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      8. สํานักฯ มีความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 รวมกบั          
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 มทร. และบริษัทเอกชนทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหวางวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ เคนซงิตัน อิงลิซ 
การเดน รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา เพ่ือเปนการหาแนวทางการพัฒนาและ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น เพ่ือกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล และเปนการ
สรางเครือขายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ใหสามารถตอบสนองนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปในทิศทางเดียวกัน (62arit4-3-008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  4. มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและ

เปนไปอยางถูกตอง  

ผลการดําเนินงาน 

ผูบริหารสํานักฯ มีการมอบหมายภาระหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรได

ปฏิบัติหนาที่แทน และมีอํานาจในการตัดสินใจ เชน  

1. คําสั่งมอบหมายรองผูอํานวยการในการสงเสริมและกํากับการดําเนินงาน กลุม

งานตาง ๆ ภายในสํานักฯ และมอบหมายใหกํากับดูแลการดําเนินงานในแต

ละฝาย (62arit4-4-001) 

2. มอบหมายให ผศ.ดร.นครินทร ปนปฐมรฐั และนายวรพันธ  สาระสุรียภรณ  

ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรณีที่ผูบริหารไมอยูหรือไปราชการ โดยจัดทําเปนคําสั่งแตงต้ังผูรักษา

ราชการแทน  (62arit4-4-002) 

3. มอบหมายใหบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของงานในแตละฝาย และ

สามารถ บริหารจัดการงานที่รับผิดชอบ โดยจัดทําเปนคําสั่งแตงต้ังบุคลากร

เพ่ือปฏิบัติหนาที่ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (62arit4-

4-003) 

4. มอบหมายใหบุคลากรเขารวมประชุม และดําเนินงานตางๆ ของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย และหนวยงานทั่วไป 

(62arit4-4-004) 

  5. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและ

บุคลากรซึ่งสงผลใหผลการประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

โดยประเมินจากบุคลากรภายในหนวยงานทั้งหมดไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
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ผลการดําเนินงาน 

     ผูอํานวยการของสํานักฯ มีการบริหารงานโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บริหารจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน ของสํานักฯ ดังน้ี 

1. หลักประสทิธิผล (Effcieny)  เชน มกีารกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายแผน

ยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564) ประจําปงบประมาณ 2562 ตลอดจนเปาหมาย

คุณภาพ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารงานของ  

สํานักฯ ทั้งน้ีในแตละตัวบงช้ีจะมีการกําหนด ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไวอยาง

ชัดเจน (62arit4-5-001) 

2. หลักประสทิธิภาพ (Effciency) มีการพัฒนากระบวนการทํางานตาง ๆ ภายใน

สํานักฯ เพ่ือใหเกิดความคลองตัว และสามารถตอบสนองความตองของผูรับบริการทั้ง

ภายในและภายนอก เชน ระบบบานพัก RMUTT ระบบ E-Vote ระบบบุคลากร 

บันทึกการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา และระบบบริการติดตามโครงการ 

สําหรับกองนโยบายและแผน เปนตน (62arit4-5-002) 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  เชน มีชองทางในการรับฟงความ

คิดเห็นจากผูรับบริการ บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย ผานทาง ตูรับขอเสนอแนะ 

และชองทางออนไลน ไดแก www.webboard.rmutt.ac.th และ 

www.library.rmutt.ac.th นอกจากน้ี สํานักฯ ไดดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ ประเด็นตาง ๆ เขามาพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม เพ่ือ

เพ่ิมความพึงพอใจแกผูเกี่ยวของ (62arit4-5-003) 

4. หลักภาระรบัผิดชอบ (Accountability)  เชน มีการแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาที่

ตามโครงสรางสํานักฯ และมอบหมายใหหัวหนากลุมงาน และหัวหนาฝายรับผิดชอบ

ควบคุมการดําเนินงานของแตละฝาย และมีการรายงานผลการดําเนินงานพรอมแนว

ทางแกไขเมื่อพบปญหาในทีป่ระชุมหัวหนาฝาย  (62arit4-5-004) 

5. หลักความโปรงใส (Transparency)  เชน มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

ใหบุคลากร และผูเกี่ยวของรับทราบ ไดแก การเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2562 ผานทาง www.arit.rmutt.ac.th การรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ทางระบบรายงานและติดตามผล

การดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) การรายงานสถิติการ

เขาใชบริการผานทาง www.library.rmutt.ac.th สถิติผูใชบริการหอง Discussion 
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ทางระบบ www.bookingroom.rmutt.ac.th และสรุปผลงานของฝาย ผานทาง 

www.web.rmutt.ac.th/contact รวมถงึใหหนวยตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2562 (62arit4-5-005) 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation)  ไดแก มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานในดานตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากร มสีวนรวมในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ  

เชน บุคลากรมีสวนรวมและกําหนดทิศทางการบริหารงานของสํานักฯ ผานโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.

2562 และมสีวนรวมในการเสนอการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในสํานักฯ เปนตน 

(62arit4-5-006) 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  มีการบริหารจัดการโดยการ

กระจายอํานาจใหบุคลากรมสีวนรวมในการวางแผน การพัฒนา และการตัดสินใจ โดย 

การมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน และหัวหนาฝาย ควบคุมและ

กํากับดูแลดําเนินงานในแตละฝาย ตลอดจนมีการแตงต้ังคณะทํางานชุดตาง ๆ ของ

สํานักฯ เพ่ือทําหนาที่แทนผูบริหารของสํานักฯ เชน คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ คณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงิน เปนตน (62arit4-5-007) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ผูบริหารสํานักฯ สามารถใชอํานาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับของการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ

คํานึงถึงเสรีภาพของผูปฏิบัติ ไดมีการออกประกาศและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ประกาศแนวปฏิบัติในการใช

ระบบการลาผานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (62arit4-5-008) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  กําหนดใหบุคลากรมสีทิธิและเสรใีนดานตาง ๆ           

โดยเทาเทียมกัน  ไดแก การเขารับการอบรมสัมมนา การลา และการเขารวมกิจกรรม

มหาวิทยาลัย เชน งานเลี้ยงปใหม กจิกรรมเดินการกุศล ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ และ

งานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ เปนตน (62arit4-5-009) 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)  ผูบริหารสํานักฯ มี

กระบวนการหรือสามารถหาขอตกลงทีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็น 

โดยมีการประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรับฟง ความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือ มติรวมกันใน

ประเด็นตาง ๆ ของสํานักฯ (62arit4-5-010) 
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     ทั้งน้ี บุคลากรภายในสํานักฯไดประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจจาก

บุคลากรในการบริหารงานเฉลี่ย 3.97 อยูทีร่ะดับมาก (62arit4-5-011) 

 
 

ผลการประเมินตนเอง: 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
5   

 
 
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit-4-1-001 วิสัยทัศน กลยุทธ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา 
62arit-4-1-002 แผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564) และแผนปฏิบัติงานประจําป 2562 
62arit-4-1-003 แผนยุทธศาสตร 20 ป ของมหาวิทยาลัย 
62arit-4-1-004 การเผยแพรผานเว็บไซต www.arit.rmutt.ac.th 
62arit-4-1-005 พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 
62arit-4-1-006 ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564) ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit-4-1-007 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 
62arit4-2-001 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 
62arit4-2-002 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 
62arit4-2-003 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที ่2 
62arit4-2-004 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 
62arit4-2-005 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที ่3 
62arit4-2-006 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 
62arit4-2-007 รายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564)  

ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที ่4 
62arit4-2-008 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 
62arit4-3-001 คําสั่งแตงต้ังมอบหมายบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาที่ 
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62arit4-3-002 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 
62arit4-3-003 คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit4-3-004 การจัดสงนักศึกษาเขารวมแขงขันระดับชาติและระดับนานาชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
62arit4-3-005 การสนับสนุนและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา 
62arit4-3-006 การเขารับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ QS Star จากสถาบัน ASIC 
62arit4-3-007 สรุปโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit4-3-008 โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่5 
62arit4-4-001 คําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการปฏิบัติหนาที ่
62arit4-4-002 คําสั่งแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 
62arit4-4-003 คําสั่งแตงต้ังมอบหมายบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหนาที่ 
62arit4-4-004 หนังสือมอบหมายใหบุคลากรเขารวมประชุม และดําเนินงานตางๆ 
62arit4-5-001 แผนยุทธศาสตร 4 ป (2561–2564) ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit4-5-002 1. ระบบบานพัก RMUTT  

2. ระบบ E-Vote ระบบบุคลากร บันทึกการฝกอบรม/ศกึษาดูงาน/ประชุมสัมมนา  
3. ระบบบริการติดตามโครงการ สําหรับกองนโยบายและแผน 

62arit4-5-003 ชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ 
62arit4-5-004 คําสั่งแตงต้ังและหนังสือมอบหมายใหรับผดิชอบในการดําเนินงานตาง ๆ 
62arit4-5-005 การเผยแพรขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  

1. การเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ผานทาง 
www.arit.rmutt.ac.th 
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562 ทาง
ระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด มทร.ธัญบุรี 
(www.aritkpi.rmutt.ac.th) 
3. การรายงานสถิติการเขาใชบริการผานทาง www.library.rmutt.ac.th 
4. สถิติผูใชบรกิารหอง Discussion ทางระบบ www.bookingroom.rmutt.ac.th 
5. สรุปผลงานของฝาย ผานทาง www.web.rmutt.ac.th/contact 
6. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

62arit4-5-006 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธและจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ.2562  
2. การจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรในสํานักฯ 

62arit4-5-007 1. คําสั่งแตงต้ังรองผูอํานวยการกํากับดูและแตละฝาย 
2. คําสั่งแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 
3. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
4. คณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา  
5. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

62arit4-5-008 ประกาศแนวปฏิบัติในการใชระบบการลาผานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit4-5-009 1. รายช่ือผูเขารับการอบรมสมัมนา  

2. หนังสือขออนุญาตบุคลากรศึกษาดูงาน ลาปวย ลากิจ ลาพักผอน และลาคลอด 
3. ภาพบุคลากรเขารวมกิจกรรมมหาวิทยาลยั ไดแก งานเลีย้งปใหม กิจกรรมเดินการกุศล 
ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ และงานแสดงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ  

62arit4-5-010 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย 
62arit4-5-011 สรุปผลการประเมินหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
องคประกอบท่ี 4  

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 4  
 

 
 
 
 
 
 

 

จุดเดน 
1. ผูบริหารมศีกัยภาพ มีศักยภาพในการดําเนินการที่ไดรับมอบหมายงานจากนโยบายเรงดวน และ
มหาวิทยาลัย เชน โครงการสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกสสําหรับ SME กิจกรรมพัฒนาเครือขาย
สมุนไพรและเครือขายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร ภายใตโครงการสนับสนุนเครือขาย SME ป 2562 และ
โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สูมาตรฐานสากล เปนตน 
2. มีการสรางทีมงานในการบริหารงานของสํานักฯ เชน ทีมผูบริหาร และทีมหัวหนากลุมงาน เปนตน 
แนวทางเสริมจุดเดน 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความเขมแขง็ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. บุคลากรบางสวนมีภาระงานมาก ทําใหงานบางงานติดขัด 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรสวนอ่ืนๆ ที่สามารถปฏิบัติงานได ชวยเหลือในฐานะ
ผูรับผิดชอบในองครวมของสํานักฯ 
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหนวยงาน ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการที่
หนวยงานสนับสนุนตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคนในหนวยงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจไดวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยงาน และมีการดําเนินการตามระบบ 
 2. มีคูมือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูของ
บุคลากรภายในใหสามารถทํางานทดแทนกันได 
 3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากปที่ผานมาและ
ดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรม (improvement plan) 
  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูมาติดตอราชการและ/หรือผูรับบริการ 
 5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ
ใหบริการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 5 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจ

ของหนวยงาน และมีการดําเนินการตามระบบ 

 ผลการดําเนินงาน 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยนํานโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และนําระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
มาใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบประกันคุณของหนวยงาน โดยมีคูมือการประกัน
คุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมกีารดําเนินงานตาม
ภารกิจของสํานักฯ โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายใน พรอมทั้งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการกาํกับดูแล
องคประกอบและตัวบงช้ี ดังน้ี 

      1.  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยผูบริหาร หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ โดยแบงคณะกรรมการเปน 2 กลุม ไดแก 1) คณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสํานักฯ และ 2) คณะกรรมการดําเนินงานแตละองคประกอบ 
(62arit5-1-001) โดยมีคูมือการประกันคุณภาพภายในเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
(62arit5-1-002) 
      2.  กําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักฯ 
(62arit5-1-003) 
      3.  ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยมอบหมายและกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบใน
แตละองคประกอบ ดําเนินกิจกรรมตามตัวบงช้ีและเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน และนํามาปรบัปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงาน
ของสํานักฯ ดังน้ี 
           3.1 องคประกอบที่ 1 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 
  3.1.1 จัดทําตัวช้ีวัดในระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตัวช้ีวัด 
มทร.ธัญบุรี (www.aritkpi.rmutt.ac.th) หลังจากสํานักฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2562 เรียบรอยแลว เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของทุกคนสามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานไดดวยตนเอง (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
   3.1.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 – 4 (ผูรับผิดชอบ : หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย และนาง
สาลิตา ศรีแสงออน) 

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

  3.1.3 ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ และประชุมหวัหนาฝาย ในเดือนสุดทายของแตละไตรมาส (ผูรับผิดชอบ : 
นางอัญชัญ เกตุทับทิม) 
  3.1.4 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานประเมินตนเอง องคประกอบที่  1 
(ผูรับผิดชอบ : นางอัญชัญ เกตุทับทิม นางสาลิตา ศรีแสงออน และนางสาวลัดดา วีระเบญจ
พล) 
           3.2 องคประกอบที่ 2 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 
  3.2.1 ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 2 
วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT 
(62arit5-1-004) โดยสรุปผลการประชุม ดังน้ี 
   3.2.1.1 กําหนดผูรับชอบฐานขอมูลฯ ไดแก นางสาวมัทธนา กอน
สันทัด นางเยาวลักษณ แสงสวาง นางสุจิตรา ยอดเสนหา นางสาวปยนุช เจียงแจมจิต และ
นางสาวเบญสิรยา ปานปุญญเดช 
   3.2.1.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือกําหนดขอบเขต และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน (62arit5-1-005) (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
   3.2.1.3 กําหนดขอบเขต และจัดแบงประเภทฐานขอมูลหรือระบบ
สารสนเทศ (ผูรับผิดชอบ : ผูรับชอบฐานขอมูลฯ ทุกคน)  
  3.2.2 จัดทําและเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ และนํามาวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งสรปุผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ภายในเดือนมิถุนายน 2562 (ผูรับผิดชอบ : ผูรับชอบฐานขอมูลฯ ทุกคน) 
  3.2.3 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน และหาแนวทางแกไขหรือพัฒนา
ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ พรอมทั้งติดตามหลักฐานสําหรับการจัดทําแฟมประกนั
คุณภาพภายใน องคประกอบที่ 2 ในวันศกุรที่ 24 มกราคม 2563 (62arit5-1-006) 
(ผูรับผิดชอบ : ผูรับชอบฐานขอมูลฯ ทุกคน) 
  3.2.4 นําขอเสนอแนะจากผูใชบริการฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ มา
ปรับปรุงหรือพัฒนาฐานขอมลูหรือระบบสารสนเทศ (62arit5-1-007) (ผูรับผิดชอบ : ผูรับ
ชอบฐานขอมูลฯ ทุกคน) 
  3.2.5 รวบรวมขอมูล และหลกัฐาน เพ่ือจัดทําแฟมและรายงานประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 2 ภายในวันที ่29 มกราคม 2563 (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจ
พล) 
  3.2.6 จัดเก็บหลักฐานเพ่ิม โดยการจัดเก็บขอมูลหลักฐานในระบบ One Note 
(62arit5-1-008) ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจ
พล) 
           3.3 องคประกอบที่ 3 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 
  3.3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plan (IDP) ประจําป 2562 ซึง่ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 2 ราย พนักงาน
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มหาวิทยาลัย จํานวน 37 ราย พนักงานราชการ จํานวน 12 ราย ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 31 
ราย รวมจํานวนทั้งสิ้น จํานวน 82 ราย (ผูรบัผิดชอบ : นางสาลิตา  ศรีแสงออน) 
  3.3.2 รวบรวมสรุปผลการพัฒนาบุคลากรของแตละบุคคล เพ่ือบันทึกลงระบบ
บุคลากร (HR) (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา  ศรีแสงออน) 
  3.3.3 รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในแตละไตร
มาสไปยังกองบริหารงานบุคคล ตามละเอียด ดังน้ี (ผูรับผดิชอบ : นางสาลิตา  ศรีแสงออน) 
   3.3.3.1 แผน IDP ดานการศึกษา   
   3.3.3.2 แผน IDP ดานขอตําแหนงที่สูงขึ้น 
   3.3.3.3 แผน IDP ดานการฝกอบรมตามสาขาวิชาชีพ 
   3.3.3.4 แผน IDP ดานการฝกอบรมตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด 
  3.3.4 สํารวจความพึงพอใจบุคลากรในการปฏิบัติในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลมาวิเคราะหสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
(ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา  ศรีแสงออน) 
  3.3.5 นําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เขาทีป่ระชุมหัวหนาฝาย 
และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีคะแนนตํ่า (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา  ศรแีสงออน) 
  3.3.6 รวบรวมขอมูล และหลกัฐาน เพ่ือจัดทําแฟมและรายงานประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 3 ภายในวันที ่29 มกราคม 2563 (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา  ศรแีสงออน) 
           3.4 องคประกอบที่ 4 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 
  3.4.1 รวบรวมขอมูลการจัดทาํและรายงานแผนยุทธศาสตร 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป ในไตรมาส 4 (ผูรับผิดชอบ : นางอัญชัญ เกตุทับทิม) 
  3.4.2 รวบรวมขอมูลการสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการ
บริการจัดการ และกําหนดแนวทางการพัฒนาหนวยงาน ในไตรมาส 4 (ผูรับผิดชอบ : นาง
สาลิตา ศรีแสงออน) 
  3.4.3 รวบรวมขอมูลการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
บุคคลที่เหมาะสม ในไตรมาส 4 (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา ศรีแสงออน) 
  3.4.4 ประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในไตรมาส 
4 พรอมทั้งวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมิน (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา ศรีแสงออน 
และนางสาวลัดดา วีระเบญจพล)  
  3.4.5 รายงานผลการประเมนิการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลแก
ผูบริหาร ในไตรมาส 4 (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา ศรีแสงออน และนางสาวลัดดา วีระเบญจ
พล) 
  3.4.6 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานประเมินตนเอง องคประกอบที่  4 
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 (ผูรับผิดชอบ : นางสาลิตา ศรีแสงออน และนางสาวลัดดา 
วีระเบญจพล) 
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           3.5 องคประกอบที่ 5 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 
  3.5.1 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากปที่ผานมา ในไตรมาส 1 (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล)  
  3.5.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 1 – 4 และ 6 
(ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
  3.5.3 รวบรวมคูมือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ในไตร
มาส 4 (ผูรับผดิชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
  3.5.4 จัดทําและเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการสํานัก
ฯ ในไตรมาส 2 และ 4 และนําขอมูลมาสรปุผล พรอมทั้งรายงานผลการประเมินตอผูบริหาร 
และการประชุมหัวหนาฝาย (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
  3.5.5 นําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน มาปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ใหบริการของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผูรับผิดชอบ : หัวหนาฝายที่เกี่ยวของ และ
นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
  3.5.6 รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานประเมินตนเอง องคประกอบที่ 5 
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
           3.6 องคประกอบที่ 6 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังน้ี 
  3.6.1 ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 6 
วันศุกรที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคาร ICT 
โดยสรุปผลการประชุม ดังน้ี 
   3.6.1.1 กําหนดผูรับชอบตัวช้ีวัด  
   1) ตัวช้ีวัด 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ไดแก นางสาวปยนุช เจียงแจมจิต และนายฤทธิชัย บอ
ศีล  
   2) ตัวช้ีวัด 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก นางสมใจ วงศ
บุญรอด นางเยาวลักษณ แสงสวาง นายอาภรณ  เวียงสงค นายธนพิธักษ ชวนชอบ นายวัน
ชัย แกวดี และนางสาวจันทิมา เจริญผล 
   3.6.1.2 กําหนดขอบเขตเน้ือหา ตัวช้ีวัด 6.1 เชน การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทีท่นัสมัยใหเพียงพอตอผูใชบริการ ผลงานวิชาการที่เผยแพรผานฐานขอมูล
ออนไลน สื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม และการสอบวัดระดับทักษะทางดานภาษา เปน
ตน (ผูรับผิดชอบ : ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 6.1) 
  3.6.2 รวบรวมขอมูล และสถติิที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแฟมประกันคุณภาพ
ภายใน องคประกอบที่ 6 (ผูรบัผิดชอบ : ผูรบัผิดชอบองคประกอบที่ 6) 
  3.6.3 การจัดทาํรายงานประเมินตนเอง องคประกอบที่ 6 โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 ดังน้ี 
   3.6.3.1 จัดทําแบบฟอรมรายงานประเมินตนเอง องคประกอบที่ 6 โดย
การ share หนารายงานผานระบบ Cloud ของมหาวิทยาลัย (62arit5-1-009) เพ่ือให
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ผูรับผิดชอบทุกคนสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดดวยตนเอง (ผูรับผิดชอบ : นางสาว
ปยนุช เจียงแจมจิต) 
   3.6.3.2 รายงานผลการดําเนินงานในหนารายงานผานระบบ Cloud 
ของมหาวิทยาลัย (ผูรับผิดชอบ : ผูรับผิดชอบองคประกอบที่ 6) 
   3.6.3.3 จัดรูปแบบรายงานใหถูกตองและสวยงาม (ผูรับผดิชอบ : 
นางสาวปยนุช เจียงแจมจิต) 
      4. รวบรวมขอมูล หลักฐาน และรายงานประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 – 6 มาเรียบ
เรียงและจัดรูปแบบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ผูรับผิดชอบ : นางสาวลัดดา วีระเบญจพล) 
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6. รวบรวมขอมูลและจัดทํา

รายงาน SAR 

องคประกอบที่ 3 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

2. รวบรวมสรุปผลการพัฒนา

บุคลากร 

3. รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนบุคลากร 

4. สํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากร 

5. นําขอมูลความพึงพอใจเขาท่ี

ประชุม 

องคประกอบที่ 1 

1. จัดทําตัวชี้วัดในระบบ 

รายงานและติดตามฯ 

2. รายงานผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด  

3. ติดตามผานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักฯ 

และประชุมหัวหนาฝาย 

4. รวบรวมขอมูลและจัดทํา

รายงาน SAR 

องคประกอบที่ 6 

1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 

1.1 กําหนดผูรับชอบ 

1.2 กําหนดขอบเขตเนื้อหาการ

รายงาน 

2. รวบรวมขอมูลและสถิติท่ี

เกี่ยวของ 

3. จัดทํารายงาน SAR 

3.1 จัดทําแบบฟอรม SAR โดย

การ share หนารายงานผาน

ระบบ Cloud ของมหาวิทยาลัย 

3.2 รายงานผลการดําเนินงาน

ผานระบบ 

3.3 จัดรูปแบบรายงาน 

องคประกอบที่ 5 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงานจากผลการ

ประเมินฯ ปท่ีผานมา 

2. สนับสนุนการประกันฯ 

องคประกอบท่ี 1 – 4 และ 6 

3. รวบรวมคูมือ/แนวทาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

และรายงานตอผบริหาร 

5. นําขอเสนอแนะ มาปรับปรุง

หรือพัฒนาการใหบริการ 

6. รวบรวมขอมูลและจัดทํา

รายงาน SAR 

องคประกอบที่ 4 

1. รวบรวมขอมูลดานงานแผน 

2. รวบรวมขอมูลการสนับสนุน

ใหบุคลากรในหนวยงานมีสวน

รวมในการบริการจัดการ 

3. รวบรวมขอมูลการ

มอบหมายอํานาจและหนาท่ี

ความรับผิดชอบใหกับบคลากร 

4. ประเมินการบริหารงานดวย

หลักธรรมาภิบาลของผบริหาร 

5. รายงานผลการประเมินแก่

ผู้บริหาร 

6. รวบรวมขอมูลและจัดทํา

รายงาน SAR 

องคประกอบที่ 2 

1. ประชุมชี้แจงการดําเนินงาน 

2. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

5. รวบรวมขอมูลและจัดทํา

รายงาน SAR 

4. นําขอเสนอแนะ มาปรับปรุง

หรือพัฒนาฐานขอมูลฯ 

6. จัดเก็บขอมูลหลักฐานใน

ระบบ One Note 

1.1 กําหนดผูรับชอบฐานขอมูลฯ 

1.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

1.3 กําหนดขอบเขต และจัดแบง

ประเภทฐานขอมูล 

รวบรวมรายงาน SAR มาเรียบเรียงใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

แตงต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา 

กําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย 

ขั้นตอนการประกันคณุภาพภายใน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2. คูมือ/แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูของ

บุคลากรภายในใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

ผลการดําเนินงาน 

     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต

ละฝาย และมีคูมือขั้นตอนการใชงานระบบตางๆ  รวมทั้งมีการถายทอดองคความรูใหบุคลากร

สามารถทํางานทดแทนกันได โดยการสอนงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดอบรม การศึกษา

จากคูมือขั้นตอนการทํางาน เพ่ือใหผูรวมงานสามารถปฏิบัติงานแทนผูรับผิดชอบโดยตรงได

อยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปทิศทางเดียวกัน โดยมีคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝาย ดังน้ี  

(62arit5-2-001) 

1. คูมือขั้นตอนการทํางานศูนยนวัตกรรมและความรู 
2. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายบริการทรัพยากรสารนิเทศ   
3. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายบริการวิชาการและฝกอบรม  
4. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ  
5. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายบริการศูนยขอมูลและสารสนเทศ  
6. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายนวัตกรรมสื่อการศึกษา   
7. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายพัฒนาและเผยแพรเว็บไซต  
8. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายอาคารสถานที่   
9. คูมือขั้นตอนการทํางานฝายระบบเครือขายและความปลอดภัยขอมูล    

 

      - การถายทอดองคความรู โดยการเผยแพรคูมือขั้นตอนการทํางานผานเว็บไซต (62arit5-

2-002) เชน 

1. คูมือปฏิบัติงานการพัฒนาและดูแลระบบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/3196  

2. คูมือการใชงานระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 
https://mooc.rmutt.ac.th/pluginfile.php/2/course/section/37/mooc2018.
pdf 

3. คูมือการเตรียมไฟลอิเล็กทรอนิกสผลงานวิชาการเพ่ือการเผยแพรบนคลงัขอมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สําหรับผูปฏิบัติงาน)   
http://www.elib.rmutt.ac.th/book-detail/155#.XjpsrWgzZPZ  

4. คูมือการรับแจงปญหาระบบฐานขอมูล  
http://www.research.rmutt.ac.th/?p=18732 
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5. คูมือการลงทะเบียนเขาระบบบานพัก RMUTT  
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_domitory/domit
ory_manuals_01_2.pdf 

6. คูมือฝกอบรมระบบบุคลากร บันทึกการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และ
การเรียนดูรายงานภาพรวม (Back Office)  
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_staff/Staff_manu
als_04.pdf 

7. คูมือการพิมพใบชําระเงินและใบเสร็จรับเงินผานระบบบานพัก 
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_domitory/domit
ory_manuals_02.pdf 

8. คูมือการใชงานระบบ E-Vote  
https://www.arit.rmutt.ac.th/download/database/20200206-04.pdf.pdf 

9. คูมือการใชงานระบบบริการติดตามโครงการ  
https://www.arit.rmutt.ac.th/download/database/20200206-01.pdf 

10. คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลงานวิจัย ระยะที่ 1 
https://www.arit.rmutt.ac.th/download/database/20200206-03.pdf 

11. คูมือการบริหารจัดการระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AUTOLIB 2.0 
http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/3194 

12. คูมือการใชงาน USER 
   http://www.library.rmutt.ac.th/?attachment_id=29851 

13. คูมือการใชงานหองเรียนออนไลน  
https://drive.google.com/file/d/1vrBCG-rnRIuIPENugFgShqnH2WhKhj-
i/view  

14.  แนวปฏิบัติในการจัดทําหนังสือราชการ   
http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_e-office/e-
office_manuals_07.pdf 

15. การจัดการรายการบรรณานุกรรมโดยใชโปรแกรม EndNote X9 
       http://www.library.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=47 
16. คูมือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดีทัศนการศึกษา 

https://www.arit.rmutt.ac.th/download/Research/Adobe-Premiere-
CS6.pdf 

17.  คูมือปฏิบัติงานการบันทึกรายการโทรทัศนและระบบถายทอดสด โดยใชโปรแกรม 
Wirecast 
http://www.aritkpi.rmutt.ac.th/file/file_plan/95_3_20191119_161428_5
dd3b2744dc84.pdf 
 

http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_e-office/e-office_manuals_04.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vrBCG-rnRIuIPENugFgShqnH2WhKhj-i/view
https://drive.google.com/file/d/1vrBCG-rnRIuIPENugFgShqnH2WhKhj-i/view
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      - มีการถายทอดองคความรูโดยการอบรม ใหกับบุคลากรเพ่ือใหบุคลากรนําความรูที่ไดรับ
มาใชในการปฏิบัติงาน (62arit5-2-003) เชน  
        1. การอบรมการใชงานระบบ Moodle สําหรับผูสอน หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลนสําหรับการเรียนการสอน Online learning และหลักสูตรการสรางสื่อออนไลนดวย 
interactive infographic  
 2. การอบรมระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการ หลักสูตรการฝกอบรมระบบ
บุคลากร สําหรับบันทึกการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนา 
        3. การอบรมการพัฒนา e-Learning หลักสูตรการพัฒนาหลักสตูรออนไลนสําหรับการ
เรียนการสอน Lifelong learning ในระบบ RMUTT MOOC และหลักสตูรการสราง
แบบสอบถามออนไลนดวย Google doc 
 

  3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจากผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากปที่ผานมาและ

ดําเนินการตามแผนอยางเปนรูปธรรม (improvement plan) 

 ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากป
ที่ผานมา มาจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินรอบปที่ผานมา และมีการ
ดําเนินงานตามแผน เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และมกีารดําเนินการ
ขอเสนอแนะ ดังน้ี  (62arit-5-3-001)   

    1. องคประกอบที่ 2 การจัดการฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสรางของ

หนวยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจที่เกี่ยวของ 

        แนวทางเสริมจุดเดน : ควรพิจารณาประเด็นการประเมินระบบใหครบทุกระบบ เพ่ือนํา

ผลการประเมนิมาวิเคราะหและปรับปรุงระบบใหดีย่ิงขึ้น 

        ผลการดําเนินงาน 

        ดําเนินการการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศใหครบทุก

ระบบ จํานวน 22 ระบบ ดังน้ี (62arit-5-3-002)   

        1.1 ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนา ใชงาน และดูแลระบบเอง (ตาม

พันธกิจของหนวยงาน) โดยมีกลุมเปาหมายของผูประเมินความพึงพอใจ ไดแก ผูใชบริการ

ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ จํานวน 9 ระบบ 

        1.2 ฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่สํานักฯ พัฒนาใหหนวยงานอ่ืนใชงาน เพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของหนวยงานอ่ืน และใหสํานักเปนผูดูแลระบบ โดยมีกลุมเปาหมายของผู

ประเมินความพึงพอใจ ไดแก Admin หนวยงานผูขอใชบริการฐานขอมลูหรือระบบสารสนเทศ 

จํานวน 13 ระบบ 
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    2. องคประกอบที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

        แนวทางเสริมจุดเดน : ควรเสริมสวัสดิการใหกับบุคลากรที่รับภาระงานคอนขางมาก 

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรและครอบครัวที่อุทิศเวลาใหกับการทํางานอยางเต็มที ่

        ผลการดําเนินงาน 

        สํานักฯ ดําเนินการเสริมสวัสดิการใหกับบุคลากร เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกบั

บุคลากร โดยมีแนวทางการเสริมสวัสดิการ จํานวน 4 แนวทาง ดังน้ี  

  2.1 สนับสนุนงบประมาณใหกับบุคลากรเขาสูตําแหนงระดับสูงขึ้น โดยมีผลยอนหลัง 

ดังน้ี (62arit-5-3-003) 

   2.1.1 ระดับชํานาญการ จํานวน 3,000.- บาท 

   2.1.2 ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 5,000.- บาท 

   2.1.3 ระดับเช่ียวชาญ จํานวน 10,000.- บาท 

   โดยในปงบประมาณ 2562 มีบุคลากรไดรบัการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 8 

คน ดังน้ี 

   - บุคลากรไดรบัการสนับสนุนงบประมาณยอนหลัง จํานวน 3 คน เปนเงิน 

11,000.- บาท ไดแก นางสุจติรา ยอดเสนหา นายณัฐวุฒิ อินทรักษ และนายวันชัย แกวดี 

   - บุคลากรไดรบัการสนับสนุนงบประมาณในป 2562 จํานวน 5 คน เปนเงิน 

15,000.- บาท ไดแก นางสาวธัญลักษณ แซโงว นางเยาวลักษณ แสงสวาง นางสาวปยนุช เจียง

แจมจิต นางสาวเบญสิรยา ปานปุญญเดช และนางสาวมัทธนา กอนสันทัด 

  2.2 สนับสนุนคาใชจายการเดินทางโดยเครื่องบินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางาน ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 2 กมุภาพันธ ณ จังหวัดกระบ่ี คนละ 

2,500.- บาท จํานวน 78 คน เปนเงินทั้งสิ้น 195,000.- บาท (62arit-5-3-004) 

  2.3 สนับสนุนเสื้อสํานักฯ ใหกับบุคลากรทกุคน จํานวน 85 คน (62arit-5-3-005)   

  2.4 จัดทําโครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากร และแตงต้ังคณะกรรมกองทุนสวัสดิการ

บุคลากร วงเงินกองทุน จํานวน 100,000.- บาท เพ่ือเปนสวัสดิการใหบุคลากรที่มีความ

จําเปนตองใชเงินกรณีฉุกเฉิน วงเงินขอกูไมเกินคนละ 5,000.- บาท โดยคดิดอกเบ้ียเงินกูอัตรา

รอยละ 1 บาท/เดือน และนําดอกเบ้ียที่ไดจากเงินกู มาจัดสรรเปนสวัสดิการเงินกูใหบุคลากร

สํานักฯ ตอไป (62arit-5-3-006)       
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  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูมาติดตอราชการและ/หรือผูใชบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความพึงพอใจผูมาติดตอ
ราชการ และผูใชบริการ ผานระบบออนไลน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังน้ี  
    1. ความพึงพอใจผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 2 ได
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.07 คิดเปนรอยละ 81.40 อยูที่ระดับมาก โดยมีการสํารวจ ดังน้ี 
(62arit-5-4-001)   

     1.1 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยแบงเปน 4 ดาน ดังน้ี 
          1.1.1 ดานบริการระบบเครือขาย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.96 คิดเปนรอยละ 79.20 อยู

ที่ระดับมาก     
          1.1.2 ดานบริการทรัพยากรการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08 คิดเปนรอยละ 81.60  

อยูที่ระดับมาก  
            1.1.3 ดานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย 3.98 คิดเปนรอยละ 

79.60  อยูที่ระดับมาก 
           1.1.4 ดานสภาพแวดลอม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.26 คิดเปนรอยละ 85.20 อยูที่ระดับ

มากที่สุด 
1.2 ขอเสนอแนะ โดยผูใชบริการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารวิทย

บริการ ดังน้ี 
 1.2.1 การใหบริการคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต 

1) เครื่องคอมพิวเตอรไมพอในการใช เวลามาสวนใหญจะเต็ม ผูเสนอแนะ 
จํานวน 1 คน 

2) คอมใชไมไดหลายเครื่อง ผูเสนอแนะ จํานวน 2 คน 
3) ควรปรับปรงุเรื่อง อินเตอรเน็ตใหเสถียรและแรงกวาน้ี ผูเสนอแนะ 

จํานวน 1 คน 
1.2.2 การใหบริการของเจาหนาที่ 

1) พนักงาน ZONE IT มารยาทแยมาก (ผูหญิง) ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2) เจาหนาที่หนาตาไมรับแขกเลย ทํางานก็ไดเงินเดือนแตไมยิ้มเลย ไมใช

แคคนเดียวแตหลายคน ทีม่าใชบริการหองสมุดก็เพราะวาคาเทอมก็จายไมไดเรียนฟรี ๆ 
ปรับปรุงเจาหนาที่ดวน ๆ ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
 1.2.3 การใหบริการอบรม 

1) ขอใหมีการเปดอบรม-หลักสูตร ฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแกผูที่
สนใจทั้งภายในและภายนอก (ฟรีหรือเสียคาใชจายก็ได) เพ่ือบุคคลภายนอกสามารถเขามา
เรียนรูได เชน Photoshop , SPSS, SigmaPlot, illustrator เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวม
ของทั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอกไดใชประโยชนอยางเต็มที ่ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
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2) เน่ืองจากมกีารทํารายงานโครงงานหรือวิจัยคอนขางเยอะถาหากมีการ
ฝกอบรมดานการใชงาน Microsoft Word เพ่ิมขึ้น คงจะดีมากคะ ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 

1.2.4 สภาพแวดลอม  
1) ขอทิชชูในหองนํ้าทุกหอง ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2) ควรควบคมุไมใหเด็กเสียงดังจนเกินไป ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
3) ตองการพ้ืนที่ในการใชหองติวมากขึ้น ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 

 1.2.5 อ่ืน ๆ 
1) อยากใหระบบจองหองจองลวงหนาได ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2) อยากใหอาคารวิทยบริการ มีบริการถายเอกสาร ผูเสนอแนะ จํานวน 1 

คน 
3) ชวงเทศกาลสอบ ควรเปดบริการนักศึกษาถึง 24.00 ในชวงสอบ ผู

เสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2. ความพึงพอใจผูใชบริการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 4 ได

คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.14 คิดเปนรอยละ 82.53 อยูที่ระดับมาก โดยมีการสํารวจ ดังน้ี 
(62arit-5-4-002)   

    2.1 การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยแบงเปน 4 ดาน ดังน้ี 
          2.1.1 ดานบริการระบบเครือขาย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.90 คิดเปนรอยละ 78.00 อยู

ที่ระดับมาก     
          2.1.2 ดานบริการทรัพยากรการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย 4.19 คิดเปนรอยละ 83.80 

อยูที่ระดับมาก  
            2.1.3 ดานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเปนรอยละ 

82.60 อยูที่ระดับมาก 
           2.1.4 ดานสภาพแวดลอม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.32 คิดเปนรอยละ 86.40 อยูที่ระดับ

มากที่สุด 
2.2 ขอเสนอแนะ 

2.2.1 อาคารวิทยบริการ 
 1) การเปดใหบริการ 
  - ตองการใหเปดหองสมุดถึง 22.30 น. ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
  - อยากใหเปดหองสมุด 24 ช่ัวโมง ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
  - อยากใหหอสมุดปดชากวาน้ีอีกหนอย ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 

  2) การใหบริการคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต 
  - อยากใหคอมพิวเตอรใชงานไดดีกวาน้ี ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
  - Wifi หลุดบอยและชามาก ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
  - พัฒนา SMART Table ใหดีกวาน้ี ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
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 3) สภาพแวดลอม 
  - ปรับปรุงหองนํ้า และควรมีเครื่องทําความสะอาด ผูเสนอแนะ จํานวน 

3 คน 
  - อยากใหมมีุมพักผอนสบาย ๆ ที่น่ังหนาอาคารวิทยบริการควรมีความ

แข็งแรงและปลอดภัย ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
  - อยากใหแอรเย็นกวาน้ีคะ ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
  - โดยรวมแลวผมชอบที่น่ีครบัแตคนเยอะไปหนอย ผูเสนอแนะ จํานวน 

1 คน 
  4) อ่ืน ๆ 
   - เจาหนาที่ไมย้ิม และบริการไมเปนมิตร ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
   - ชวงเวลาที่ตรงกับชวงสอบจะจองหองไมได เขาเว็บไดลําบากชวย
ปรับปรุงหนอยคะ ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
   - ใหนํานํ้าเขามาทานได ผูเสนอแนะ จํานวน 2 คน 

2.2.2 อาคารฝกอบรม ไดแก อยากใหเปดอบรมในชวงเย็นสําหรับคนทํางาน 
2.2.3 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  
 1) การใหบริการคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต 
  - คอมพิวเตอรบางหองของรป. เชน หอง 6-06 ควรไดรับการอัพเกรด 

หรือมีการตรวจเช็คใหใชงานไดราบรื่นและเร็ว ควรมีตารางการตรวจเช็คคอมพิวเตอรที่แนนอน 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 

  - ความเร็วของระบบเครือขายใหเร็วกวาเดิม ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
 2) สภาพแวดลอม 
  - ความสะอาดของหองนํ้า เสนอใหหองนํ้ามีความสะอาดมากกวาน้ี ใหมี

อุปกรณครบครันเพราะในหองนํ้าบางหองไมมีการเติมกระดาษชําระอยางสม่ําเสมอแมบานควร
มาตรวจสอบความเรียบรอยประจําในพ้ืนที่ที่แมบานดูแลรักษา ณ หองนํ้าจุดน้ันๆและเสนอใหมี
การซอมบํารุงชักโครกและสายฉีดหัวชําระ ที่มีการชํารุดอยางบางหองนํ้าฝารองน่ังชักโครก
สกปรกเกินไปหรือมีจุดชํารุด ผูเสนอแนะ จาํนวน 1 คน 

  - ควรมทีี่ใหสําหรับพวกที่สูบบุหรี่ที่ตึก รป.13 เพราะคนที่ไปดูดบุหรี่ขาง
ตึก รป.13 ลมพัดมาแลวเหมน็ และควรปรบัปรุงที่จอดรถ ตึก รป.13 ที่จอดรถมอเตอรไซค ผู
เสนอแนะ จํานวน 1 คน 

  - อยากไดลิฟตเพ่ิมเพ่ือสะดวกในการตอแถวไดเร็วขึ้น ผูเสนอแนะ 
จํานวน 1 คน 

  - ลิฟ รป.ไว ๆ หนอยไดไหมคะ พังบอยมาก ผูเสนอแนะ จํานวน 1 คน 
2.2.4 CKC (ศนูยรังสิต) 

 1) การใหบริการคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต 
  - เครื่องคอมพิวเตอรชามากอยากใหปรับปรุงอยางมาก 
  - ความเสถียรและสญัญาณนาจะดีกวาน้ี 
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 2) อ่ืน ๆ ไดแก บริการยืมคืนหนังสือขามพ้ืนที่ใหบริการ เชน สามารถคนื
หนังสือที่เมืองเอกได หากใชบริการจากฝงคลองหก software บางตัวทางดานวิจัยเพ่ิมเติม 

  5.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ

ใหบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

     สํานักฯ มกีารนําผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการมาปรับปรุงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและใหบริการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ี   
 1. อาคารวิทยบริการ (62arit-5-5-001) 
      1.1 มารยาทของบุคลากรในการใหบริการ รวมถึงการไมย้ิมแยมตอผูมาใชบริการ 
มอบหมายให ดร.บุญธิดา เอ้ือพิพัฒนากูล รองผูอํานวยการ นัดคุยกับเจาหนาที่บริการแตละ
เคานเตอร เพ่ือพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น     
      1.2 เพ่ิมพ้ืนที่การใหบริการและจุดพักผอนอาคารวิทยบริการ ไดแก หนาอาคารวิทย
บริการ และช้ัน 3 
      1.3 ดําเนินการปรับปรุงศาลาพักผอนบริเวณหนาอาคารวิทยบริการใหมคีวามแข็งแรง 
เพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการ 
      1.4 ดําเนินการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศเปนประจําทุก 3 เดือน เชน ทําความสะอาด 
และตรวจสภาพอุปกรณ เปนตน และเปลี่ยนอุปกรณในกรณีที่ชํารุด หรอืเสื่อมสภาพ โดยใน
ปจจุบันอาคารวิทยบริการเปดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส 
      1.5 หองนํ้า ใหแมบานทําความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณในหองนํ้า ไดแก กระดาษ
ชําระ นํ้ายาลางมือ และเจลปรับอากาศ เปนประจําทุกวัน ๆ ละ 3 รอบ ไดแก รอบเชา (9.00 – 
12.00 น.) รอบบาย (13.00 – 16.30 น.) และรอบเย็น (16.30 – 20.30 น.)  
      1.6 คอมพิวเตอรที่ไมสามารถใชงาน มอบฝายบริการอุปกรณและบํารุงรักษา ดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขใหคอมพิวเตอรใชงานไดตามปกติ โดยดําเนินการตรวจสภาพคอมพิวเตอร
เปนประจําทุกสัปดาห เชน ติดต้ังโปรแกรม Anti Virus และเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด เปนตน 
      1.7 ระบบอินเตอรเน็ต มอบหมายใหฝายระบบเครือขายและความปลอดภัย ดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแตละพ้ืนที่ใหสญัญาณอินเตอรเน็ตคลอบคลุมพ้ืนที่ใหบริการ พรอมทั้ง
ตรวจสอบสภาพอายุการใชงานอุปกรณ หากพบอุปกรณชํารุดใหดําเนินการซอมหรือเปลีย่น
ใหม 
  1.8 การเปดใหบริการอาคารวิทยบริการ สํานักฯ เตรียมดําเนินการกอสรางและปรับปรุง
พ้ืนที่หนาอาคารวิทยบริการเปน Innovative Space เพ่ือเปดใหบริการสําหรับเปนพ้ืนที่ Co-
Working Space หองติวหนังสือ และหองประชุม ตลอด 24 ช่ัวโมง ขณะน้ี อยูในระหวางการ
ออกแบบอาคาร โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5,000,000.- บาท  
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 2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (62arit-5-5-002) 
  2.1 หองนํ้า 
   1) มอบหมายใหแมบานทําความสะอาดหองนํ้าทุกช้ัน ในชวงเวลาปฏิบัติงาน (07.00 
- 17.00 น.) โดยดูแลทําความสะอาดหองนํ้า 2 ช่ัวโมง/ครั้ง พรอมทั้งตรวจเช็คกระดาษชําระทุก
ครั้ง หากพบวากระดาษชําระหมดใหทําการเปลี่ยนใหม  
   2) หากแมบานพบอุปกรณภายในหองนํ้าชํารุด เชน สายชําระ หัวฉีด ฝารองน่ัง เปน
ตน ใหดําเนินการแจงเจาหนาที่ เพ่ือปรับปรุง ซอมแซม หรอืเปลี่ยนอุปกรณใหม เพ่ือใหพรอม
ใชงานอยูเสมอ 
   3) หากพบนักศึกษาใชหองนํ้าไมถูกวิธี ใหแมบานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชหองนํ้า
ที่ถูกสุขลักษณะ เชน การฉีดนํ้าลงบนพ้ืน และการเหยียบบนชักโครก เปนตน 
   4) ปรับปรุงสภาพแวดลอม เชน ตกแตงหองนํ้าใหสวยงามโดยการประดับดวยแจกัน
ตนไมนํ้า ลดหรือขจัดกลิ่นไมพึงประสงคโดยการเพ่ิมกอนดับกลิ่น เปนตน 
   5) เจาหนาที่ดําเนินการสุมตรวจสภาพหองนํ้าเปนประจําทุกสัปดาห และสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 2 ครั้ง/ป เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
  2.2 การใหบรกิารคอมพิวเตอร 
   1) ดําเนินการปรับปรุงซอฟแวรใหเปนเวอรช่ันปจจุบัน และถอนการติดต้ังโปรแกรม
ที่ไมไดใชงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร 
   2) ทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรเปนประจําทุก 3 เดือน 
   3) ติดต้ังโปรแกรมเพ่ือต้ังคาคอมพิวเตอร ใหผูใชบริการไมสามารถติดต้ังโปรแกรมอ่ืน 
ๆ และบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรได ยกเวนไดรับการอนุญาตจากเจาหนาที่ หรือมีความ
จําเปนเทาน้ัน 
  2.3 ลิฟตโดยสาร  
   1) ปรับปรุงการใหบริการลิฟตโดยสาร โดยการแบงใหบรกิารเปนลิฟตจอดเฉพาะช้ัน
คู จํานวน 2 ตัว และลิฟตจอดเฉพาะช้ันคี่ จํานวน 2 ตัว พรอมทั้งกําหนดจุดจอดลิฟตต้ังแตช้ัน 
3 เปนตนไป เพ่ือเปนการลดระยะเวลาในการเขาจอดของลิฟตในทุก ๆ ช้ัน 
   2) ประสานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ เพ่ือหารือเรื่อง การจัด
ตารางเรียนแบบเหลื่อมเวลา เชน ชวงเชา เดิม ทุกวิชาเริ่มเขาเรียน 9.00 น. ใหเลื่อนเวลาเริ่ม
เรียนบางรายวิชาเปน 8.00 น. เปนตน เพ่ือเปนการกระจายจํานวนนักศึกษาที่มาใชบริการ  
   3) การบํารุงรกัษา โดยการตรวจสภาพลิฟตโดยสารเปนประจําทุกเดือน ซอมบํารุง
อุปกรณตามแผนการบํารุงรักษา และดําเนินการซอมเมื่อพบอุปกรณชํารุด 
   4) จัดทําเรื่องเสนอของบประมาณในป 2564 ในการเปลี่ยนลิฟตโดยสารใหมีขนาด
ความจุจํานวนผูโดยสารเพ่ิมขึ้น จาก ความจเุดิม 1,000 กิโลกรัม เปน 1,200 กิโลกรมั และมี
การใชงานที่รวดเร็วกวาเดิม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีย่ิงขึ้น  
  2.4 พ้ืนที่สูบบุหรี่  
   1) กําหนดพ้ืนที่สูบบุหรี่ โดยใหสูบบริเวณดานขางอาคารเทาน้ัน 
   2) ติดปายงดสูบบุหรีภ่ายในอาคาร  
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

 3. อาคาร CKC (ศูนยรังสิต) (62arit-5-5-003) 
  3.1 มีบริการยืมหนังสือขามสาขา ผูยืมสามารถติดตอเจาหนาที่ศูนยรังสิต เพ่ือแจง
รายการหนังสือที่ตองการยืมจากศูนยธัญบุรี โดยผูยืมสามารถรับ-คืน หนังสือที่ศูนยรังสิต 
  3.2 ดําเนินการเปลี่ยนคอมพิวเตอร จํานวน 33 เครื่อง และซอมบํารุงเปนประจําทุก
เดือน หากพบอุปกรณชํารุดจะดําเนินการเปลี่ยนทันท ี

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
5   

 
 
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit5-1-001 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
62arit5-1-002 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
62arit5-1-003 ตัวบงช้ีและเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ 2562 
62arit5-1-004 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารการประกันคณุภาพการศกึษา องคประกอบที ่2  
62arit5-1-005 แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2562 องคประกอบที ่2 
62arit5-1-006 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารการประกันคณุภาพการศกึษา องคประกอบที ่2 
62arit5-1-007 การจัดเก็บขอมูลหลักฐานในระบบ One Note 
62arit5-1-008 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 6 
62arit5-1-009 การ share หนารายงานผานระบบ Cloud ของมหาวิทยาลัย 
62arit5-2-001 คูมือการปฏิบัติงานของแตละฝาย 
62arit5-2-002 คูมือขั้นตอนการทํางานผานเว็บไซต 
62arit5-2-003 ภาพการถายทอดองคความรูโดยการอบรม 
62arit-5-3-001 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินรอบปที่ผานมา 
62arit-5-3-002 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ 
62arit-5-3-003 การสนับสนุนงบประมาณใหกับบุคลากรเขาสูตําแหนงระดับสูงขึ้น 
62arit-5-3-004 การสนับสนุนคาใชจายการเดินทางโดยเครื่องบิน 
62arit-5-3-005 การสนับสนุนเสื้อสํานักฯ ใหกับบุคลากร 
62arit-5-3-006 โครงการกองทุนสวัสดิการใหกูยืม 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit-5-4-001 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 2 
62arit-5-4-002 ประเมินความพึงพอใจผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 4 
62arit-5-5-001 การปรับปรุงการใหบริการจากผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการอาคารวิทยบริการ 
62arit-5-5-002 การปรับปรุงการใหบริการจากผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการอาคารเรียนรวมและ

ปฏิบัติการ 
62arit-5-5-003 การปรับปรุงการใหบริการจากผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการอาคาร CKC (ศูนย

รังสิต) 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
องคประกอบท่ี 5  

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 5  
 

 

จุดเดน 
1. มีการแตงคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกําหนดผูรับผิดชอบแตละองคประกอบอยางชัดเจน 
2. สามารถติดตามผลการดําเนินงานและการจัดเตรียมเตรียมหลักฐานตางๆ ผานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมหัวหนาฝาย  
3. มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกันคุณภาพภายใน ไดแก การ share หนารายงานผานระบบ 
Cloud ของมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บขอมูลหลักฐานในระบบ One Note 
แนวทางเสริมจุดเดน 
1. สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ดําเนินการจัดอบรมใหความรูความเขาใจดานประกันคุณภาพ 
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425 
 
 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันและหนวยงานตนสังกัด 
ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงาน
ผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง   
 หนวยงานสนับสนุนเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับของมหาวิทยาลัยตามที่ไดรับมอบหมายภารกิจที่เก่ียวของกับแตละหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานใน
ภาพรวมของสถาบันบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจที่กําหนดทั้ง 4 ดาน   
 

เกณฑมาตรฐาน : 
 1.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตามที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 
 2. มีการจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกําหนดตัวบงช้ี
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 
 3.  มีการจัดทํารายงาน/สถิติขอมูลเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตามกําหนดเวลา 
 4.  มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน  
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
 
  

องคประกอบท่ี 6 : การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  
     ระดบัหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลยั  
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ผลการดําเนินงาน : 
ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

  1. มีการกําหนดผูรับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน 

ผลการดําเนินงาน 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบหมายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รับผิดชอบภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และสํานักฯ ไดแตงต้ังผูรับผิดชอบ ในแตละตัวช้ีวัด ดังน้ี (62arit6-1-001) 

1.1 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ         

ใน  1 ป  ไดแก   

- นางสาวปยนุช   เจียงแจมจิต  

- นายฤทธิชัย   บอศีล 

1.2 ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก     

- นางสมใจ   วงศบุญรอด 

- นางเยาวลักษณ   แสงสวาง 

- นายอาภรณ   เวียงสงค 

- นายธนพิทักษ   ชวนชอบ 

- นางสาวจันทิมา   เจรญิผล 

- นายวันชัย   แกวดี 

 

  2. มีการจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และกําหนด

ตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

ผลการดําเนินงาน 

      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจดัทําแผนเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 แผน ดังน้ี  
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2.1 แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (62arit6-2-001) 

2.1.1 พัฒนาระบบที่สามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไดทุก

หลักสูตร  

2.1.2 มีการปรับปรุงระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

2.1.3 พัฒนาระบบรายงานใหสามารถออกรายงานตามตัวช้ีวัดไดทุกหลักสูตร  

2.1.4 จัดสงขอมูลให กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

2.2 แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย  (62arit6-

2-002) 

2.2.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยใหเพียงพอตอผูใชบริการ ไมตํ่ากวา 

20,000 รายการ  

2.2.2 ผลงานวิชาการที่เผยแพรผานฐานขอมูลออนไลน ไมตํ่ากวา 200 รายการ 

2.2.3 จํ านวนการเข า ใชบริการฐานขอมูลออนไลน  (e-Database)  ห นังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) ไมตํ่ากวา 440,000 คน  

2.2.4 มีจํานวนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยที่ใหบริการ ไมตํ่ากวา 25 ฐาน  

2.2.5 ผูเขารับการอบรมฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย, การสืบคนทรัพยากรหองสมุด และ

โปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในดานการตรวจสอบความซ้ํา และ

โปรแกรมการจัดทําบรรณานุกรม ไมตํ่ากวา 200 คน 

2.2.6 จัดทําสื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม ไมตํ่ากวา 20 วิชา 

2.2.7 รอยละของพ้ืนที่ใหบริการเครือขายระบบไรสายตอจํานวนอาคารทั้งหมดใน

มหาวิทยาลัย ไมตํ่ากวารอยละ 95 ของอาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

2.2.8 จํานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู อยางนอย 2 กิจกรรม  

2.2.9 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการ

เรียนรู ไมตํ่ากวารอยละ 80 

2.2.10 มีจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุดไมตํ่ากวา 400,000 คน  

2.2.11 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศที่ใหบริการผานเครื่องยืม - คืน อัตโนมัติ ไมตํ่ากวา 

18,000 รายการ 

2.2.12 จํานวนผูเขาสอบวัดระดับทักษะทางดานภาษา ไมตํ่ากวา 1,500 คน 

2.2.13 English Zone ฝกการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน แนะนําแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการศึกษาตอและฝกงานตางประเทศ อยางนอย 7 ครั้ง 
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  3. มีการจัดทํารายงาน/สถิติขอมูลเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตาม

กําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 

     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินมกีารจัดทําสถิติ และรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนภารกิจเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  

3.1 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

มีกระบวนการดังน้ี (62arit6-3(2.2)-001) 
3.1.1 วิเคราะหและออกแบบหนารายงานบนเว็บไซต 

3.1.2 จัดทําเว็บรายงานสถิติขอมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

3.1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

3.1.4 เผยแพรขอมูลผานหนาเว็บไซต 

3.1.5 นําเสนอรายงานสถิติขอมูลที่นาสนใจในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอ

ผูบริหาร  

3.1.6 Export ขอมูลทั้งหมดสงกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือใชในการจัดทําเลมรายงาน

ฉบับสมบูรณ 

3.2 ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย  

          มีการรายงานผลความกาวหนาของงานในที่ประชุมหัวหนาฝายทุกเดือน และมีการ
สรุปผลเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัย (62arit6-3 (6.1)-002) 

3.2.1 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยใหเพียงพอตอผูใชบริการ ไมตํ่ากวา 

20,000 รายการ  

- รวบรวมขอมูลจํานวนทรัพยากรสารสนเทศจากระบบ Walai Autolib 

ประจําเดือน โดยแบงประเภททรัพยากรสารนิเทศ จํานวน 11 ประเภท ไดแก 

หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธและงานวิจัย หนังสือเยาวชน เปนตน  

- นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน 

3.2.2 ผลงานวิชาการที่เผยแพรผานฐานขอมูลออนไลน ไมตํ่ากวา 200 รายการ 

- ดาวโหลดรายงานจํานวนผลงานวิชาการที่เผยแพรผานฐานขอมูลออนไลน 

TDC (https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php) และ 

www.Research.rmutt.ac.th 
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- นําเสนอการดําเนินงานประจําปในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอ

ผูบริหาร 
3.2.3 จํ านวนการเข า ใชบริการฐานขอมูลออนไลน  (e-Database)  ห นังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) ไมตํ่ากวา 440,000 คน  

- ฝายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสเก็บรวบรวมขอมูลผูใชบริการระบบขอมูล

ออนไลน (e-Database) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เชน IEL/IEEE, 

ScienceDirect, McGraw-Hill เปนตน 
- นําเสนอการดําเนินงานประจําปในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอ

ผูบริหาร 
3.2.4 มีจํานวนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยที่ใหบริการ ไมตํ่ากวา 25 ฐาน  

- ฝายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสสรุปการตอสัญญาฐานขอมูลใน

ปงบประมาณ 
- นําเสนอการดําเนินงานประจําปในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอ

ผูบริหาร 

3.2.5 ผูเขารับการอบรมฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย, การสืบคนทรัพยากรหองสมุด และ

โปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในดานการตรวจสอบความซ้ํา และ

โปรแกรมการจัดทําบรรณานุกรม ไมตํ่ากวา 200 คน 

- ฝายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสจัดการอบรมแนะนําการใชงานระหวางป

โ ด ย ผู เ ข า รั บ ก า ร อ บ ร ม ฐ า น ข อ มู ล อ า ง อิ ง ง า น วิ จั ย , ก า ร สื บ ค น

ทรัพยากรหองสมุด และโปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในดาน

การตรวจสอบความซ้ํา และโปรแกรมการจัดทําบรรณานุกรม โดยสรุปจํานวน

ผูเขาอบรมทุกครั้งหลังการอบรม 

- นําเสนอการดําเนินงานประจําปเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอ

ผูบริหาร 

3.2.6 จัดทําสื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม ไมตํ่ากวา 20 วิชา 

- ฝายนวัตกรรมสื่อการศึกษา ไดดําเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน ทั้งวิชาที่ใชในการ

เรียนการสอน เน้ือหาวิชาทั่วไป เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน SMEs 

Online, นวัตกรรมเพ่ือชุมชน เมื่อผลิตสื่อวีดิทัศนเสร็จแลว นําสื่อไปเผยแพร

สูสังคม ในชองทางออนไลน เชน Youtube RMUTTchannel 

(https://www.youtube.com/channel) และ RMUTT MOOC (https:// 

www.mooc.rmutt.ac.th)   
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- นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหารทุกเดือน 

- จัดทําเลมรายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหารเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

3.2.7 รอยละของพ้ืนที่ใหบริการเครอืขายระบบไรสายตอจํานวนอาคารทั้งหมดใน

มหาวิทยาลัย ไมตํ่ากวารอยละ 95 ของอาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

- กําหนดขอบเขตการใหบริการเครือขาย ระบบสายและระบบไรสายตาม

อาคารตางๆ ในพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย  

- รายงานผลการดําเนินงานในการติดต้ังระบบ wifi ในแตละจุด และนํามา

คํานวณเปนรอยละ 

- นําเสนอผูบรหิารผานการประชุมหัวหนาฝายเปนประจําทุกเดือน 

3.2.8 จํานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู อยางนอย 2 กิจกรรม  

- ผูดูแลระบบเก็บรวบรวมขอมูลผูใชบริการระบบการเรียนการสอบออนไลนทุก

เดือน 

- นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหารทุกเดือน 

- จัดทําเลมรายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหารเมื่อสิ้นปงบประมาณ 

3.2.9 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการ

เรียนรู ไมตํ่ากวารอยละ 80 

- มีการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ 2 ครั้งตอป  ตามหัวขอการใหบริการ

ของสํานักฯ ไดแก ดานบริการระบบเครือขาย ดานบริการทรัพยากรการ

เรียนรู ดานบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  และดานสภาพแวดลอม 

- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในไตรมาสที่ 2 และ 4 และนําขอมูลมาวิเคราะห

และสรุปผลการประเมิน 

- นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหาร 2 ครั้งตอป และนํา

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการใหบริการของ

สํานักฯ 

3.2.10 มีจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุดไมตํ่ากวา 400,000 คน 

- ผูดูแลระบบเก็บรวบรวมขอมูลสถิติผูเขาใชบริการจากระบบนับจํานวนผูผาน

ประตูอัตโนมัติหนาอาคารวิทยบริการเปนประจําทุกเดือน 

- นําขอมูลมาจัดทําเปนกราฟสถิติ 

- นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหารทุกเดือน 
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3.2.11 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศที่ใหบริการผานเครื่องยืม - คืน อัตโนมัติ ไมตํ่ากวา 

18,000 รายการ 

- ผู ดูแลระบบเก็บรวบรวมขอมูลสถิติผู เขาใชบริการผานเครื่องยืม - คืน 

อัตโนมัติเปนประจําทุกเดือน จากเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง โดย

แบงขอมูลเปน 2 ประเภท ไดแก ขอมูลการยืมหนังสือ และขอมูลการคืน

หนังสือ 

- นําขอมูลมาจัดทําเปนกราฟสถิติ เพ่ือเปรียบเทียบการบริการผานเครื่องยืม - 

คืน อัตโนมัติ ในแตละเดือน 

- นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหารทุกเดือน 

- สรุปผลการดําเนินการใหบริการผานเครื่องยืม - คืน อัตโนมัติ ประจําป โดย

นําเสนอในที่ประชุมหัวหนาฝาย  

3.2.12 จํานวนผูเขาสอบวัดระดับทักษะทางดานภาษา ไมตํ่ากวา 1,500 คน 

1) TellMeMore  

- ฝายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสประกาศรับสมัครลงทะเบียนผูมีความ

ประสงคในการเขาสอบ โดยระบุวันและเวลาในการสอบตอนรับสมัคร 

- จัดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด 

- ฝายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกสสรุปผลและนําเสนอการดําเนินงาน

ประจําปในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอผูบริหาร  

2) RT-Tep 

- ประกาศรับสมัครลงทะเบียนผูมีความประสงคในการเขาสอบ โดยระบุวัน

และเวลาในการสอบตอนรับสมัคร 

- จัดสอบตามวันและเวลาที่กําหนด และนํามาสรุปขอมูลจํานวนผูเขาสอบราย

เดือน โดยแบงเปนหนวยงาน 

- รายงานสรุปจํานวนผูเขาสอบในแตละเดือนผานการประชุมหัวหนาฝาย 

ปงบประมาณละ 2 ครั้ง   
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

3.2.13 English Zone ฝกการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน แนะนําแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการศึกษาตอและฝกงานตางประเทศ อยางนอย 7 ครั้ง 

- วางแผนการดําเนินกิจกรรม ในปงบประมาณ 2562  จํานวน 7 ครั้ง ในไตร

มาส 4 ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแตเดือนกรกฎาคม  - กันยายน 2562 โดย

ดําเนินกิจกรรมทุกวันอังคาร  
- ดําเนินกิจกรรมโดยเนนการฝกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา  
- นําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมในที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือรายงานตอ

ผูบริหารในไตรมาส 4 

 
 

  4. มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

ผลการดําเนินงาน 

    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน ดังน้ี  
4.1 ตัวช้ีวัดที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

(62arit6-4(2.2)-001) 

4.1.1 สามารถจัดเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตไดทุกหลักสูตร 

4.1.2 มีการปรับปรุงระบบ 1 ครั้ง 

4.1.3 ระบบสามารถออกรายงานตามตัวช้ีวัดไดทุกหลักสูตร 

4.1.4 ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดกําหนดใหจัดสง

ขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประจําปการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 19 

เมษายน 2562 ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดสง

ขอมูลในวันที่ 19 เมษายน 2562  

4.2 ตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย 

4.2.1 สรุปจํานวนทรัพยากรสารนิเทศฯ ในการจัดหาในปงบประมาณ 2562 จํานวน 

21,884 รายการ (62arit6-4(6.1)-002) 

4.2.2 สรุปจํานวนผลงานวิชาการที่เผยแพรผานฐานขอมูลออนไลน 235 รายการ 

(62arit6-4(6.1)-003) 

4.2.3 สรุปจํานวนการเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลน (e-Database)  หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 577,926 คน (62arit6-4(6.1)-004) 

4.2.4 สรุปจํานวนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยที่ใหบริการ จํานวน 26 ฐาน (62arit6-

4(6.1)-005) 
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4.2.5 สรุปจํ านวนผู เ ข า รั บการอบรมฐานข อมู ลอ า ง อิ ง งาน วิจั ย , การสืบคน

ทรัพยากรหองสมุด และโปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในดานการ

ตรวจสอบความซ้ํา และโปรแกรมการจัดทําบรรณานุกรม จํานวน 331 คน 

(62arit6-4(6.1)-006) 

4.2.6 สรุปจํานวนการจัดทําสื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม จํานวน 23 วิชา (62arit6-

4(6.1)-007) 

4.2.7 สรุปพ้ืนที่ใหบริการเครือขายระบบไรสายตอจํานวนอาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

รอยละ 98.98 ของอาคารทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (62arit6-4(6.1)-008) 

4.2.8 สรุปจํานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู จํานวน 2 กิจกรรม

(62arit6-4(6.1)-009)  

4.2.9 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการเรียนรู

โดยมีความพึงพอใจรอยละ 81.40 (62arit6-4(6.1)-010) 

4.2.10 สรุปจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 517,867 คน/ป  (62arit6-4(6.1)-011)  

4.2.11 สรุปจํานวนทรัพยากรสารนิเทศที่ใหบริการผานเครื่องยืม - คืน อัตโนมัติ จํานวน 

19,317 รายการ (62arit6-4(6.1)-012) 

4.2.12 สรุปจํานวนผูเขาสอบวัดระดับทักษะทางดานภาษา จํานวน 2,388 คน (62arit6-

4(6.1)-013) 

4.2.13 English Zone ฝกการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน แนะนําแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในการศึกษาตอและฝกงานตางประเทศ จํานวน 7 ครั้ง (62arit6-4(6.1)-014) 

4.2.14 สรุปจํานวนการแจงซอมออนไลน 1,746 รายการ (62arit6-4(6.1)-015) 

สรุปจํานวนคอมพิวเตอรที่จัดสําหรับใหนักศกึษาใชบริการ จํานวน 1,163 เครื่อง 

(62arit6-4(6.1)-016) 

  5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

        นําผลการดําเนินงานและผลการประเมินความพึงพอใจ เขาที่ประชุมหัวหนาฝายเพ่ือ

หาแนวทางพัฒนาและปรุงผลการดําเนินงานในดานตางๆ โดยมีการมอบหมายฝายหรืองานที่

เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการ (62arit6-5-001)  
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ตน กก เกณฑขอที่ / ผลการดําเนนิงาน 

         สํานักฯ ไดพัฒนาตัวบงช้ี ประจําปงบประมาณ 2562 โดยการกําหนดเพ่ิมคาเปาหมาย

เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2561 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสํานักฯ ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน    

 1. พ้ืนที่ใหบรกิารเครือขายระบบไรสายตอจํานวนอาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัย จาก

เดิมรอยละ 90 เพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 95  

 2. จัดทําสื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม จากเดิม 15 วิชา เพ่ิมขึ้นเปน 20 วิชา 

 3. จํานวนฐานขอมูลอางอิงดานงานวิจัยที่ใหบริการ จากเดิม 20 ฐาน เพ่ิมขึ้นเปน 25 

ฐาน 

 จากผลการดําเนินงานตัวบงช้ีตามแผนในป 2562 พบวา ตัวบงช้ีบรรลุผลครบทุกตัว
บงช้ี ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ทางสาํนักมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแผนในเรื่อง  (62arit6-5-003)  
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขาย 
  2. เพ่ิมจุดใหบริการ WIFI มากขึ้น 
  3. ปรับปรุงการใหบริการหองสมุดใหมีความทันสมัย 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ 
5 5  บรรลุ 

 ไมบรรล ุ
5   
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ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit6-1-001 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

62arit6-2-001 แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ี  62arit6-2-002 แผนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

62arit6-3(2.2)-001 

 

 

สรุปขอมูลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562 

62arit6-3(6.1)-002 

 

รายงานการประชุมหัวหนาฝาย 

62arit6-4(2.2)-001 สรุปขอมูลการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562 

62arit6-4(6.1)-002 สรุปจํานวนทรัพยากรสารนิเทศฯ ในการจดัหาในปงบประมาณ 2562 

62arit6-4(6.1)-003 สรุปจํานวนผลงานวิชาการที่เผยแพรผานฐานขอมูลออนไลน 

62arit6-4(6.1)-004 สรุปจํานวนการเขาใชบริการฐานขอมูลออนไลน (e-Database) หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) 

62arit6-4(6.1)-005 สรุปจํานวนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัยที่ใหบริการ 

 62arit6-4(6.1)-006 สรุปจํ านวนผู เข ารับการอบรมฐานขอมูลอ า ง อิงงานวิจัย , การสืบคน
ทรัพยากรหองสมุด และโปรแกรมสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการในดานการ
ตรวจสอบความซ้ํา และโปรแกรมการจัดทําบรรณานุกรม 

62arit6-4(6.1)-007 สรุปจํานวนการจัดทําสื่อการเรียนรูและเผยแพรสูสังคม 

62arit6-4(6.1)-008 สรุปพ้ืนที่ใหบริการเครือขายระบบไรสายตอจํานวนอาคารทั้งหมดใน

มหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

62arit6-4(6.1)-009 สรุปจํานวนกิจกรรมทีแ่สดงถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

62arit6-4(6.1)-010 สรุปความพึงพอใจของนักศึกษาดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศของการ

เรียนรู 

 

 

 

62arit6-4(6.1)-011 สรุปจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 

62arit6-4(6.1)-012 สรุปจํานวนทรัพยากรสารนิเทศที่ใหบริการผานเครื่องยืม - คืน อัตโนมัติ 

62arit6-4(6.1)-013 สรุปจํานวนผูเขาสอบวัดระดับทักษะทางดานภาษา 

62arit6-4(6.1)-014 English Zone ฝกการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน แนะนําแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการศกึษาตอและฝกงานตางประเทศ 

62arit6-4(6.1)-015 สรุปจํานวนการแจงซอมออนไลน 

62arit6-4(6.1)-016 สรุปจํานวนคอมพิวเตอรที่จัดสําหรับใหนักศกึษาใชบริการ 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
62arit6-5-001 รายงานประชุมหัวหนาฝาย 

62arit6-5-002 การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา 

องคประกอบที่ 6 

 

 
ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพฒันา องคประกอบที่ 6  

 

จุดเดน 

1. มีระบบหองสมุดอัจฉริยะ RFID ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และยกระดับ      
การใหบริการแกผูใชบริการดวย  

2. มีระบบฐานขอมูลทีใ่ชในการใหบริการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และชวยสนับสนุนนักวิจัย
ในการยกระดับงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและนําเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือใชในการบริการจัดการอยางตอเน่ือง 
และทันสมัย เชน Mobile Application Digital Library 

4. มีระบบเพ่ือเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําเพ่ือใชในการวิเคราะห ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย และ
ประเมินคุณภาพ QS Star 

5. มีกิจกรรมและการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมและยกระดับคณุภาพนักศึกษาให
พรอมเขาสูระดับนานาชาติ 

6. มีสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 

แนวทางเสริมจุดเดน 

- เพ่ิมหองเรียน หองปฏิบัติการ ที่สํานักฯ รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการใหบริการอาจารยและ
นักศึกษาใหมากขึ้น 

 

ที่ควรพฒันา 

1. ความเร็วของระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยยังมีความเร็วตํ่า และทาํใหเปนอุปสรรคในชวง
ที่มีการเรียนการสอนชวง peak time 

2. ขยายขอบเขตการดําเนินงานหรือการใหบรกิาร เชน กิจกรรม English Zone ที่จํากัดดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 7 ครั้ง และขยายพ้ืนที่การใหบริการอาคารวิทยบริการเน่ืองจากมีผูใชบริการ
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เปนตน 

 

เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรพัฒนาเครือขายระบบอินเตอรเน็ต และเปดชองทางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 


