
 
 

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 โดยได้ยึดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก และปรับตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุด และกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร หมำยถึง 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม    กำร
ก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ และ 22 ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประวัติความเป็นมาของส านกั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ  ข้อมูลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เดิม แต่ละวิทยาเขต ได้ใช้เทคโนโลยี ของ Cisco System โดยใช้ Router เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เชื่อมต่อผ่าน Leased Line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb ต่อไปที่ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการ จดโดเมนใหม่ เป็น rmutp.ac.th ในวันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ดังนี้ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภูมิ โดยมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ อาคาร 1  ชั้น 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง 
ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th 
2. วิทยาเขตเทเวศร์ Domain Name : thewes.rmutp.ac.th 
3. วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th 
4. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th 
5. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th 
6. วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) 
เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
ตั้งอยู่ที ่อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ 

ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้มีการด าเนินการ เรื่อง โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.พระนคร [RMUTP Net] ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระ
นคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร  ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนวงจรสื่อสาร จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี ไปเชื่อมต่อกับทาง ส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยใช้วงจรการสื่อสารของ CAT Telecom. เพ่ือเชื่อมต่อกับ 
(UniNet) ด้วยช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีขนาด 20Mb และวงจรเชื่อมต่อของวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

http://arit.rmutp.ac.th/about/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2/


2 
 

และวิทยาเขตพระนครเหนือ มีช่องสัญญาณขนาด 10Mb เชื่อมต่อกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.พระนคร เทเวศร์ 

 แผนภูมิโครงสร้างส านัก 

 

 สถานที่ตั้ง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาขาอีก 3 แห่งคือ 

1. ศูนยว์ิทยบริการสาขาโชติเวช สถานที่ตั้ง 168 ถนนศรีอยุธยา (ข้างห้องสมุดแห่งชาติ) แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

2. ศูนยว์ิทยบริการสาขาพณิชยการพระนคร สถานที่ตั้ง 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
3. ศูนยว์ิทยบริการสาขาพระนครเหนือ สถานที่ตั้ง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ 10800 
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 วิสัยทัศน์   
“พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล” 
 ปณิธาน 

มุ่งม่ันเป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร พัฒนำก ำลังคน
ให้มีคุณภำพ คู่คุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล 

 พันธกิจ 
1. พัฒนานวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิตัล 
2. ผลิตการบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่โดย

ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

บริหารการศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทางไอซีทีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
5. จัดหาทรัพยากรด้านไอซีที โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 
2. พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ 
3. สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิตัลที่มีคุณภาพ 
4. สร้างระบบนิเวศดิจิตัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพ่ือบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการงานวิชาการ 
5. สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  (Smart Student) 
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Smart Lecturer) 
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Smart Personal) 
4. พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการความรู้ (Smart Knowledge) 
5. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 
6. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  (Smart Learning) 
7. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Smart Library) 
8. พัฒนาระบบงานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) 
9. พัฒนาระบบบริหารและบริการงานวิจัย (e-Research) 
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10. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy) 
11. พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล 
12. ขนาดใหญ่ (Big Data) 
13. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance) 
14. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Infrastructure) 

 

 การวิเคราะห์สถานภาพ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ 

SWOT ANALYSIS โดยเป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น าข้อมูลและปัจจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ICT จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อแตกต่างจะเกิดจากลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 5 ปี 
2. มีทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสามารถเชื่อมโยงพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
3. ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนและให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
5. มีทีมบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนา ซอฟต์แวร์และบริหารจัดการระบบเครือข่าย เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการขยายงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
6. มีระบบกล้องวงจรปิด IP Camera เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยภายในและ

บริเวณรอบมหาวิทยาลัย 
7. มีระบบโทรศัพท์แบบรวมศูนย์ส่งผลต่อการลดต้นทุนการบริหารจัดการ 
8. มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library) ให้บริการแก่นักศึกษาและ บุคลากร 
9. สามารถเข้าใช้ Reference Database และ e-Book ของเครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษา 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษายังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
2. จ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
3. พ้ืนที่บริการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 
4. จ านวนผู้ใช้งานฐานข้อมูล e-book มีน้อย 
5. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
6. นักศึกษาและบุคลากรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศไม่คุ้มค่า 
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7. มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 
8. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ทันส่งผลต่อการใช้

เทคโนโลยีได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกภาค

ส่วนของประเทศ 
2. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สาย และ Broadband เปิดโอกาสให้เข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารได้ง่ายขึ้น 
3. เทคโนโลยีใหม่ท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. การร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศท าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กัน 
5. มีหน่วยงานระดับชาติด าเนินการและสนับสนุนนวัตกรรมด้าน ICT 
6. การมีมาตรฐานเปิดจ านวนมากและการเปิดเผยรหัสการเขียนโปรแกรมท่ัวไป 
7. มีการยอมรับการเรียนรู้ผ่าน e-Learning และการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและการตลาดท าให้เกิดความ

เสียเปรียบด้านการแข่งขัน 
2. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุง

และพัฒนางานให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 
3. มีมหาวิทยาลัยออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เลือกศึกษาได้มากข้ึน 
4. กฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
5. ความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริการสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 

 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 
1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานบัญชีการเงิน 
3. งานบุคลากร 
4. งานวางแผนและงบประมาณ 
5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
6. งานฝึกอบรมและประเมินผล 
7. งานสถิติและประเมินผล 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานประกันคุณภาพ 
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 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 
1. งานวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ 
2. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) 
3. งานติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
4. งานก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. งานดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
6. งานดูแลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในมหาวิทยาลัยฯ 
7. งานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
8. งานระบบประกันคุณภาพ 
9. งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจเชิงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
10. ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 
1. งานวางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 
3. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 
4. งานดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค 
5. งานให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
6. ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
7. งานดูแลและให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท้ัง 4 แห่ง ได้แก่ 

 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 

กลุ่มวิทยบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 
3. งานวารสารและเอกสาร 
4. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
5. งานเทคโนโลยีสารนิเทศ 
6. งานให้บริการสารนิเทศและห้องสมุด  4 แห่ง ได้แก่ 

 งานห้องสมุดเทเวศร์ 
 งานห้องสมุดพระนครเหนือ 
 งานห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
 งานห้องสมุดโชติเวช 
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 บุคลากร (65 คน) 
ตารางแสดงอัตราก าลัง ปี 2559 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงิน
ผลประโยชน์ 

รวม 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ต าแหน่ง 
สนับสนุน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มวิทยบริการ 

กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 

1* 

- 

     - 

- 

- 

 

2 

1 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

- 

- 

 

2 

8 

7 

5 

6 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2 

7 

9 

2 

9 

8 

16 

18 

8 

15 

รวม 1 5 2 28 - 29 65 

* ข้าราชการช่วยราชการ 

 
-  อาจารย์ช่วยราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1 คน (ปฏิบัติงานจริง 1 คน) 
-  ข้าราชการ 5 คน    

 -  พนักงานมหาวิทยาลัย  28  คน         

 -  พนักงานราชการ  2  คน          

 -  ลูกจ้างชั่วคราว  29  คน          

 
อัตราส่วนวุฒิ  ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ต่ ากว่าปริญญาตรี  
                        (บุคลากรสายสนับสนุน)  

  
    เป็น    -   :  11   : 53    :   1 
         

บุคลากรสายสนับสนุน  (64 คน) 
               1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  5   คน 
               2.  พนักงานมหาวิทยาลัย  28  คน   

               3.  พนักงานราชการ   2  คน   

               4.  ลูกจ้างชั่วคราว  29  คน    
                        รวมทั้งสิ้น  64  คน 
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ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 
 

วุฒิการศึกษา (คน) 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - 3 2 - 51 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 22 6 - 35 
พนักงานราชการ 1 1 - - 41 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - 28 1 - 34 

รวม 1 54 9 - 40.25 
 

 อาคารสถานที่ 
1. ห้องสมุด จ านวน 4 แห่ง ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช ศูนย์เทเวศร์    
2. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 4 แห่ง ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช    
   ศูนย์เทเวศร์ 
3. ห้องสตูดิโอ จ านวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ 

 4. ห้อง Network  1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ 
 5. ห้องส านักงาน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ และพณิชยการพระนคร
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ส่วนที่ 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริการทางวิชาการและมีความ

ตระหนักดีว่า การบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ าเป็น  และมีความส าคัญยิ่งที่จะน าพาให้
คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะ
เน้นด้านการบริการทางวิชาการให้ผู้มาใช้บริการพึงพอใจ และต้องการมาใช้บริการตลอดเวลา 

 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

                    (SWOT Analysis)

                                        

                  

                                     /                     

                     5                                             

                                ISO 9001 
                                                             

                                                                 

                                                   SAR
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.  การวิเคราะห์สถานการณ์  
- โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน  

ขั้นตอนที่ 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3.  ก าหนดนโยบายคุณภาพของสถานศึกษา 
- เพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าสถานศึกษา ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น

คุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนที่ 4.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  
- ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้ค าแนะน าฝึกอบรม  เพ่ือ

ท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนที่ 5.  วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

- ถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะท าให้
สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  

ขั้นตอนที่ 6.  น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้  
- เนื่องจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี

ของสถานศึกษา และกิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ   
ขั้นตอนที่ 7. น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  

- เนื่องจากในการจัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้อง
พิจารณาจาก  Input  >  Process  >  Output  >  Outcome  การน าระบบมาตรฐาน ISO 
9001 มาประยุกต์ใช้  

ขั้นตอนที่ 8.  ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา จัดท าเป้าหมายคุณภาพ 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นการพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิง มาตรฐานคุณภาพของ 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 
ขั้นตอนที่ 9.  น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self - 

Assessment Report : SAR)  
ขั้นตอนที่ 10. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

- เมื่อสถานศึกษาได้จัดท าระบบคุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาได้ก าหนด 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

ขั้นตอนที่ 11. เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  
- ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน  
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 แผนการด าเนนิงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ คนให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และตระหนักในควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในฐำนะที่เป็นเครื่องมือในกำรเร่งรัดพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  ให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ส่งผลถึงศักยภำพโดยรวมของส ำนักวิทยบริกำร ฯ  จึงต้องจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต ์http://arit.rmutp.ac.th/ 

4) การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีนโยบำยให้

ทุกหน่วยงำนจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลพระนคร ม ี2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
2. กำรก ำกับติดตำม 

5) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำในระดับหน่วยงำนทุกปีกำรศึกษำ โดยทุกหน่วยงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมกรอบ
แนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือวิเครำะห์ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำ  กำร
บริหำรจัดกำรและกำรบริกำรในรอบปี โดยใช้ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันแรกของปีกำรศึกษำถึงวันสิ้นสุดปี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำร ฯ ก็ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปี   โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมกำร ซึ่งมหำวิทยำลัยแต่งตั้งมำประเมินและให้ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรฯ อยู่เสมอ 
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การเตรียมการ 

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 

 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมการผูร้ับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
 ก าหนดเป้าหมาย  หรือมาตรฐาน

การศึกษา 

 จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

 ก าหนดระยะเวลา 

 ก าหนดงบประมาณ 

 ก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 

ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

การรายงาน 

2. ด าเนินการตามแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนนุทรัพยากร 

 ก ากับ  ติดตาม 

 ให้การนิเทศ 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 
 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูล 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 

 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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 แนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  โดยการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
คือ  พอประมาณ  มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  
ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

 

 ส านักได้ด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก  ซึ่งประกอบด้วย 

 

  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพโดย  ก าหนดมาตรฐาน  ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน  สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองค์ประกอบคุณภาพ  10 องค์ประกอบ               
ซึ่งมทร.พระนคร  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น  10 องค์ประกอบ  80 ตัวบ่งชี้  ครอบคลุมมาตรฐาน  สกอ.       
9  องค์ประกอบ  46 ตัวบ่งชี้ (เลือก  42 ตัวบ่งชี้)  มาตรฐาน สมศ.  7 มาตรฐาน  48 ตัวบ่งชี้ (เลือก  42 ตัว
บ่งชี้)  และตัวชี้วัด ก.พ.ร.  4 มิติ  18 ตัวชี้วัด  ด าเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดท าแผน และวาง
แผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่างๆ  เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมาย
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

การพฒันาคณุภาพ 

(QC) 

การประกนัคณุภาพ 

(QA) 

การตรวจติดตาม

คณุภาพ 

การประเมินคณุภาพ 

-ภายใน (IQA)  

กระบวนการปรับปรุง

คณุภาพ 

กระบวนการพฒันา 

สูค่ณุภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ

คณุภาพ 
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การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที่ก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาส่ง
รายงานการประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ  ภายในวันที่  30  กันยายน ของทุกปี( 120 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา)  นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ  กิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา(Audit)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธภาพมากขึ้น ในปี
ต่อไป 

 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สาขาวิชา,  ระดับคณะ,  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.)  จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควรให้
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ตลอดจน
บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามค าร้อง
ขอของ สมศ.  ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและสาธารณชนทราบ 

 สรุปได้ว่าการตรวจประเมินสถานศึกษา  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน  ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  ส านักประกันคุณภาพ  ส านักได้ก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา  2559 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2559 
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การบริการจัดการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 

วางแผน 
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 จัดท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผู้สอน  
 จัดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท าโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

PM 11 

แผนงาน/งปม.
แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 

การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

PM 21 

การทบทวน
ของฝ่าย

บริหารด้าน
คุณภาพ 

PM 20 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 

การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 17 

งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 

งาน
สารสนเทศ 

 

PM 13 

งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งานแผน 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 

 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 
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 ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 

1. มีรูปแบบการจัดองค์กร การบรหิารงานที่เปน็
ระบบมปีระสิทธิภาพ 

1. บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมในการด าเนินงานระบบ 
คุณภาพ 

2. มีโครงสร้างองค์กร  กรอบภาระหน้าที่  ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบตัิงาน
บรรลุเป้าหมายได ้

3. ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสารและ
การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและมีความร่วมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. สามารถก าหนดแผนการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจน
ท าให้การจัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีการก าหนดภารกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบการ
ด าเนินงานชัดเจน   ท าให้ลดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเองให้
สอดคล้องกับงานที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน  และพฒันาการ
ท างานเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 

 ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

1. มีความม่ันใจว่าได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพท้ังระบบทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
  2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหน่วยงานนั้น 
  3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าหน่วยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่หากจะต้องติดต่อหรือ
บริการ 
  4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
  5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้  

 

 

 

 

 

 



19 
 

องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านเทคโนโลยี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้
สายให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
  1.   มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 

โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
และได้ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 

   2.  มีการก าหนดแผนงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการจัดท าตารางงานที่ใช้ในการก าหนดการตรวจสอบและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบ
บริการ พร้อมทั้งมีการแบคอัพข้อมูลการตั้งค่าอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

  3.   มีการด าเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และบุคลากรตามแผนที่ก าหนด 
โดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อิ
เล็กทรอนิสก์เพ่ือทดสอบคุณภาพของระบบเครือข่าย 

  4.   มีการส ารวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา 
โดยการด าเนินการส ารวจ และสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทราบถึง 
ความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

  5.  น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลส ารวจ 
โดยการน าผลส ารวจที่ได้มาด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
และตรงตามความต้องการในการใช้งาน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  5 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.1.1-1    มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
สวส.1.1.2-2   มีการก าหนดแผนงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สวส.1.1.3-4   มีการด าเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบุคลากรตามแผนที่ก าหนด 
สวส.1.1.4-5   มีการส ารวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา 
สวส.1.1.5-6   น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลส ารวจ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายธัญวัฒน์   บุญศรีนุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

จุดเด่น 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
2. มีการตรวจสอบความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ปฏิบัติงานในการเข้าปฏิบัติงานควรมีการประสานงานที่

ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย  
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ให้รองรับการบริการ 
และปริมาณการเพ่ิมขึ้นของข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.   มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย 

โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
และ ได้ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 

  2.   มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบติดตามคุณภาพการให้บริการระบบเครื่องแม่ข่าย 
คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ 
โดยการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวข้องกับระบบให้บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์คลัส
เตอร์เพื่อตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการให้บริการของระบบอย่างสม่ าเสมอ 

  3.   มีการด าเนินงานตามแผนโดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และคุณภาพของ 
การให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ตามแผนที่ก าหนด 
มีการด าเนินการตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพและความพร้อมให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ โดย
การตรวจสอบการท าางานของระบบบริการ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องแม่ข่าย และระบบการจัดเก็บข้อมูล 
โดยการสร้างเวปไซด์ที่ใช้ในการตรวจสอบติดตาม 

  4.   สามารถย้ายบริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่ใช้ 
เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 90% 
โดยมีการด าเนินการย้ายระบบบริการที่ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ 1 เครื่องต่อ 1 บริการมา
ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบคลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ทั้งหมด 92 บริการ 
คงเหลือบริการที่ยังท างานบนเครื่องแม่ข่ายแบบเดี่ยว อยู่ 6 บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของบริการ 

  5.   มีการจัดตั้งไซต์ส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 
โดยมีการด าเนินการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลส ารองพิกัดฉุกเฉิน ขั้นที่ศูนย์พระนครเหนือ โดยใช้เทคโนโลยีเฟล
โอ เวอร์คลัสเตอร์ เพ่ือใช้ในกรณีศูนย์ข้อมูลหลัก เกิดความเสียหาย เพ่ือยังคงให้มีระบบบริการที่ส าคัญยังคง
สามารถ ท างานได้อย่างต่อเนื่อง 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  5 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.1.2.1-1 แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.1.2.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ 
สวส.1.2.3-3 สามารถย้ายบริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์แม่ข่าย

ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ไม่น้อยกว่า 90% 
สวส.1.2.4-4   การจัดตั้งไซต์ส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 
สวส.1.2.5-5 ความพร้อมของเครื่องแม่ข่ายเสมือนที่รองรับการย้ายบริการมาท างานบนระบบ และจ านวน

ของระบบบริการที่ท างานอยู่บนระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนในปัจจุบัน 
 

จุดเด่น 
1. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและระบบบริการบนเครื่องแม่ข่าย 
2. มีการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลส ารองในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเพ่ือให้มีระบบให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่องไม่ติดขัด 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การท าเอกสารหรือคู่มือในการท างานยังมีน้อยและไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาจากผู้ปฏิบัติงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ 
รองผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ระดับความส าเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคือการรักษา
ความลับของข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ รวมถึง
การเก็บประวัติการใช้งานระบบเครือข่ายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.   มีแผนการและนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

โดยกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
และ ได้ด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 

  2.   มีการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนที่ก าหนด 
โดยมีการด าเนินการจัดท าโครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

  3.   มีการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานระบบเครือข่าย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ครอบคลุมทุกระบบ
สารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการ 
โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานระบบเครื่อข่ายกลางเพ่ือรวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถเก็บประวัติการใช้งาน ได้ 90 วัน 

  4.   มีนโยบายที่ก าหนดให้มีระบบในการควบคุมการเข้า – ออก ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่ายที่มีมาตรฐานไม่ 
น้อยกว่า 3 ระดับชั้น ของบุคลากร และสามารถนับจ านวนคนเข้าออกได้ 
โดยการด าเนินการติดตั้งระบบแสกนลายนิ้วมือเพ่ือป้องกันบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องในการเข้าถึงห้องศูนย์ข้อมูล 
เครือข่ายสารสนเทศ 3 ระดับชั้นเพื่อจ ากัดการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล 

  5.  มีระบบการแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์และเข้าด าเนินการแก้ไขภายใน 5 นาที 
โดยการพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ท่ีสามารถรายงานผลได้ทันที และมีการติดตามการท างานของ
ระบบ อย่างสม่ าเสมอ 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  5 5 
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รายการหลักฐาน 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.1.3.1-1   มีแผนการและนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
สวส.1.3.2-2   มีการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนที่ก าหนด 
สวส.1.3.3-3   มีการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานระบบเครือข่าย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ครอบคลุมทุก

ระบบสารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยให้บริการ 
สวส.1.3.4-4   มีนโยบายที่ก าหนดให้มีระบบในการควบคุมการเข้าห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ 
สวส.1.3.5-5   ระบบการแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์และเข้าด าเนินการแก้ไขได้ภายใน 5 นาที 

 
จุดเด่น 

1. มีการก ากับติดตามถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  มีระบบเก็บประวัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบย้อนหลังได้ 
90 วัน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อุปกรณ์มีความล้าสมัยและใช้มานาน อาจมีช่องว่างที่ท าให้เกิดการโจมตี หรือ อุปกรณ์อาจช ารุดไม่

สามารถท างานได้ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสุพัฒน์  รุ่งจรัสพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาปรับปรุงและดูแลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.  มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนประจ าปีของกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และได้ด าเนิน
ตามแผนการปฏิบัติงานตามกรอบท่ีได้ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 

  2.  จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงเสร็จตามก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีการพัฒนาและ 
ปรับปรุงเสร็จตามก าหนดเวลา จ านวน 10 ระบบ คิดเป็น 100 % 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามก าหนดจ านวน  6 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมให้
ทันสมัยและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอแล้วเสร็จตามก าหนดจ านวน 4 ระบบ รวมทั้งสิ้น 10 
ระบบ 

  3.  มีคู่มือหรือเอกสารประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศ 
โดยทุกระบบเมื่อมีการพัฒนาหรือปรับแก้จะมีเอกสารประกอบการใช้งาน และมีคู่มือการใช้งานเพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ทราบผ่านหน้าเว็บ info.arit.rmutp.ac.th 

  4.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 (จากระดับ 1-5 )  
โดยประเด็นการประเมินความพึงพอใจประกอบดวย (1) ระบบสารสนเทศตรงตามความต้องการ (2) ข้อมูลมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (3) ระบบสารสนเทศใช้งานสะดวก ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงจ านวน 10 ระบบ มีการเก็บผลส ารวจความพึงพอใจ จากผู้ใช้งานที่
เข้ามาประเมินระบบ และน าสถิติที่ได้ทุกระบบมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้น โดยผลการส ารวจทั้งสามด้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3 จาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการประเมินความพึงพอใจทั้งสามด้านของผู้ใช้งานให้ผลมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 (จาการประเมินความพึงพอใจในข้อ 4) 
จากการเก็บสถิติผลส ารวจความพึงพอใจในข้อ 4 ได้ผลความพึงพอใจรวม 4.50 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  6.  ค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่เพ่ิมข้ึนต่อเดือนภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
จ านวนการเข้าใช้งาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากข้อมูลการเก็บไม่เพียงพอ 

- 
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  7.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
จากการเก็บผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศได้อ่านข้อเสนอแนะ
และหาวิธีการเพ่ือให้สามารถปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบตามความต้องการ หลังจากนั้นจะท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งาน
ทราบผ่านทางเว็บ info.arit.rmutp.ac.th 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 ก.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  6 4 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.2.1.1-1 แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2559 
สวส.2.1.2-2 ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2559 
สวส.2.1.2-3   พัฒนาระบบเก็บวัสดุส านักงาน 
สวส.2.1.2-4 พัฒนาระบบเก็บครุภัณฑ์ส านักงาน 
สวส.2.1.2-5 พัฒนาระบบบริหารชมรม Club 
สวส.2.1.2-6   พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม 
สวส.2.1.2-7   พัฒนาระบบฐานข้อมูลอพ.สธ. 
สวส.2.1.2-8   พัฒนาระบบ WebMon RMUTP 
สวส.2.1.2-9   ปรับปรุงระบบ E-Meeting 
สวส.2.1.2-10  ปรับปรุง ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ 
สวส.2.1.2-11  ปรับปรุงเพิ่มชื่อผู้ใช้งานบัญชี Google ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
สวส.2.1.2-12  ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม 
สวส.2.1.3-13  คู่มือวิธีการใช้งานระบบจัดเก็บวัสดุ 
สวส.2.1.3-14  คู่มีอการใช้การใช้งานระบบครุภัณฑ์ 
สวส.2.1.3-15  คู่มือเอกสารแบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรม 
สวส.2.1.3-16  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม 
สวส.2.1.3-17  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล อพ.สธ. 
สวส.2.1.3-18  คู่มือการใช้งานระบบเว็ปมอนิเตอร์ (WebMon RMUTP) 
สวส.2.1.3-19  คู่มือวิธีการเพ่ิมผู้เข้าร่วมประชุมระบบ E-Meeting , คู่มือวิธีการเพ่ิมรายงานให้ผู้เข้าร่วม

ประชุม, คู่มือการใช้งานระบบ 
สวส.2.1.3-20  คู่มือวิธีการใช้งานระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ 
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สวส.2.1.3-21  คูม่ือ วิธีการเพ่ิม Account Google ด้วย GOOGLE SHEET และ TOOL SCRIPT EDITOR , 
คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน Google Account ส าหรับนักศึกษา, คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน Google 
Account ส าหรับอาจารย์และบุคลากร, Service & Apps ต่างๆ ที่ Google ให้บริการ 

สวส.2.1.3-22  เอกสารวิธีออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559 และ วิธีการใช้งานใบ
แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 

สวส.2.1.4-23  ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิน  
สวส.2.1.4-24  สรุปผลการประเมินทุกระบบที่พัฒนาและปรับปรุงประจ าปีการศึกษา 2559 
สวส.2.1.5.25  สรุปผลการประเมินทุกระบบที่พัฒนาและปรับปรุงประจ าปีการศึกษา 2559 
สวส.2.1.7-26  ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้น 
สวส.2.1.7-27  รายการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ระบบทรานสคริปกิจกรรม ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปดู

รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้ 
สวส.2.1.7-28  รายการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th เพ่ิมให้ส่ง e-mail เพ่ือ

แจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมให้รับทราบ 
 

จุดเด่น 
1. มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก ากับ และมีการวางแผนพัฒนาตามแผนที่วางไว้

เสร็จตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น cloud computing มาช่วบท างานร่วมกัน และมีการแบ่งปั่นความรู้

จัดท าเป็น KM อย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2. ควรเก็บสถิติค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาด าเนินการต่อไปใน
อนาคต 

3. ควรเพิ่มทักษะของบุคลากรภายในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถที่เท่าเทียมกัน เพ่ือให้
สามารถท างานทดแทนกันได้ 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ 
หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ระดับความส าเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ประกอบด้วยการป้องกัน การกู้คืนจากความเสียหายที่อาจะเกิดข้ึนต่อระบบ และการมีระบบส ารองเพ่ือใช้งานทดแทน
เมื่อระบบเสียหายจนไม่สามาถให้บริการได้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. มีแผนและนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 

โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตามแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557-2561 และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.  มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือในการใช้งานระบบป้องกันการถูกโจมตีภายในระดับแอพพลิเคชั่น WebMon 
RMUTP 

  3.  มีคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.  มีระบบป้องกันภายในระดับแอพพลิเคชันจากการถูกโจมตี ครอบคลุมทุกระบบสารสนเทศ 
โดยพัฒนาระบบ WebMon RMUTP เพ่ือใช้ในการป้องกันการถูกโจมดีในระดับแอพพลิเคชั่น 

  5.  มีการส ารองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 
โดยมีการส ารองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 

  6.  มีระบบสารสนเทศส ารองเพ่ือใช้งานทดแทนเมื่อระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้ 
โดยมีการจัดตั้งไซต์ส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  6 5 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.2.1-1   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2557-2561 

สวส.2.2.1-2   แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
สวส.2.2.2-3   ระบบ WebMon RMUTP และคู่มือการใช้งาน 
สวส.2.2.2-4   แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
สวส.2.2.3-5   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.2.2.4-6   ระบบ WebMon RMUTP 
สวส.2.2.5-7   มีการส ารองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 
สวส.2.2.6-8   มีการจัดตั้งไซต์ส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพิกัดฉุกเฉิน โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน 

 
 

จุดเด่น 
1. ระบบป้องกันมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีการเปลียนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาระบบ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 : ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  การแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศประกอบด้วย การใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (RMUTP Passport) การใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบสารสนเทศ
ที่ทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.   มีระบบบันทึกการแก้ไขปัญหา การบริการ และการให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาระบบ “ระบบจดบันทึกงานบริการผ่าน call center” เพ่ือไว้บันทึก
และเก็บข้อมูลในการแก้ไขปัญหา การบริการ และการให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 

  2.   กลุ่มงานมีการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยภายในหนึ่งวันท าการ 
เมื่อมีการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วจะมีการบันทึกวันและเวลาที่แก้ไขปัญหาเสร็จและระบบจะท าการค านวณ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแก้ไขปัญหาได้
ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันท าการ 

   3.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3  (จากระดับ 1-5 ) โดยระบบคอลเซ็นเตอร์ 
เมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะโทรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และ
สอบถามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการแก้ปัญหาในแต่ละครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับระดับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 3 จากระดับ 1 – 5 

  4.   มีรายงานการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ป้องกันปัญหาที่จะ 
เกิดข้ึนในอนาคต 
มีการรายงานการวิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับรองเรียนมาและการให้ค าปรึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
ป้องกันปัญหาที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

  5.   รายงานให้ผู้บริหารทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
รายงานปัญหาที่มีผู้ร้องเรียนมาพร้อมทั้งวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ และน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารเพ่ือ
น ามาปรับปรุง 

  6.   น าผลจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการต่อไป 
น าขอ้เสนอแนะของผู้บริหารที่ได้รับมาปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการให้บริการในครั้งต่อไป 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  6 5 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.3.1-1   ระบบจดบันทึกงานบริการผ่าน call center 
สวส.2.3.2-2   กลุ่มงานสามารถแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยภายในหนึ่งวันท าการ 
สวส.2.3.2-3    สรุประยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนผ่าน ระบบจดบันทึกบริการผ่าน call center 
สวส.2.3.3-4   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สวส.2.3.3-5   สรุปตัวอย่างระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สวส.2.3.4-6   แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
สวส.2.3.4-7   สรุปวิธีการแก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
สวส.2.3.5-8   รายงานการแก้ไขปัญหาและค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
สวส.2.3.6-9   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัย 
สวส.2.3.6-10   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบ Student Life 
สวส.2.3.6-11   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน E-mail ทางช่องทาง Social Media 
สวส.2.3.6-12   ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน E-mail ตามสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

 
จุดเด่น 

1. มีการติดตามปัญหาที่แก้ไขจนผู้ร้องเรียนสามารถใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาอีกครั้ง 

2. หากปัญหาที่ได้รับแจ้งมาไม่สามารถแก้ไขได้จะท าการติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้งาน E-mail , Rmutp Passport และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยให้มากกว่าเดิมและสม่ าเสมอ 
2. เพ่ิมช่องทางการติดต่อและการแจ้งปัญหาให้มากข้ึน 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวธนาภา   โตเจริญ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ ฯลฯ สิ่งสนับสนนุเหล่านี้ต้องมีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย โดย
พิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

 2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

 3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

6 ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ห้องสมุด มทร.พระนคร ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานได้ก าหนด แผนการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน ห้องสมุดเปิดกว้าง ให้ผู้ใช้
ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ 
พิจารณาจัดซื้อไว้บริการ มีการส ารวจความพึงใจในการให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนา 
ปรับปรุงการให้บริการ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. มีระบบและกลไก 
ห้องสมุด มทร.พระนคร มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน โดยมี
การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิทยบริการ เพื่อด าเนินงานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล 
รวมถึงการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของส านักฯ 

  2.  มีการระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ห้องสมุดได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล สรุปผล การส ารวจ 
น ามาวางแผนการจัดซื้อ เพ่ือให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ 

  3. มีการประเมินกระบวนการ 
โดยได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้ห้องสมุดในด้านต่าง ๆ แล้วน าผลสรุปที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการห้องสมุด 

  4.  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ห้องสมุดได้น าผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาสรุป โดยน าเข้าที่ประชุมตัวแทนกลุ่ม วิทย
บริการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 

  5.  มีผลจาการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ห้องสมุดได้จัดท ารายงานผลการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการห้องสมุด เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ท่ีดี ตรง กับความ
ต้องการ เพ่ือแก้ไขปัญหาจากข้อเสนอแนะ 

  6.  มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผลอธิบาย 
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
ห้องสมุดมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยปีการศึกษา 2559 ห้องสมุดได้จัดท าแนวปฏิบัติ ที่ดีเรื่อง
การพิจารณารับหนังสือบริจาคประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  6 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.3.1.1-1 แผนผังระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล 
สวส.3.1.1-2   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มวิทยบริการ 
สวส.3.1.1-3   แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ 
สวส.3.1.2-4   บันทึกข้อความส ารวจการต่ออายุนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สวส.3.1.2-5   บันทึกข้อความแจ้งงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามค่า 

FTES 
สวส.3.1.2-6   บันทึกเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
สวส.3.1.2-7   บันทึกเชิญชวนเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
สวส.3.1.2-8   ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ฉบับภาษาไทย 
สวส.3.1.2-9   ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ฉบับภาษาต่างประเทศ 
สวส.3.1.2-10   ตัวอย่างรายงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
สวส.3.1.2-11   ฐานข้อมูลแนะน าวารสารและหนังสือใหม่ 
สวส.3.1.2-12   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
สวส.3.1.2-13   ฐานข้อมูล E-Book 
สวส.3.1.2-14   ระบบคลังปัญญา 
สวส.3.1.2-15   ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด 
สวส.3.1.2-16   รายงานสถิติการยืม-คืน 
สวส.3.1.2-17   รายงานสถิติให้บริการฐานข้อมูล 
สวส.3.1.2-18   สรุปจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สวส.3.1.2-19   จ านวนทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มทร.พระนคร จ าแนกตามสาขาวิชา ประจ าปี

งบประมาณ 2560 
สวส.3.1.3.20   แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา 
สวส.3.1.3.21   แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลวารสารและหนังสือใหม่ 
สวส.3.1.3.22   แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 
สวส.3.1.3.23   แบบประเมินระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุด 
สวส.3.1.3.24   ผลการประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา 
สวส.3.1.3.25   ผลการประเมินการใช้ฐานข้อมูลวารสารและหนังสือใหม่ 
สวส.3.1.3.26   ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 
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สวส.3.1.3.27   ผลการประเมินระบบแนะน าหนังสือเข้าห้องสมุด 
สวส.3.1.4.28   สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
สวส.3.1.4.29   รายงานการประชุม 3/59 
สวส.3.1.5-30   บันทึกการทบทวนกระบวนการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล 
สวส.3.1.5.31   กิจกรรมอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
สวส.3.1.5.32   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2560 (Inventory) 
สวส.3.1.6.33   แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการพิจารณารับหนังสือบริจาค 

 
จุดเด่น 

1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะ ทราบอย่าง
ชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด 

2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ 
3. มีกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระยะเวลาการขออนุมัติจัดซื้อใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้น ควรมีการวางแผนการจัดซื้อให้เร็วขึ้น 

2. ควรมีการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสายธาร   สุเมธอธิคม  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

นางบัวระภา กลยนีย์ 
น.ส.โสภา ไทยลา 
น.ส.รัตดา พุทธศรีเมือง 
น.ส.กมร สุประภารพงษ์ 
น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรือง 
นางสุมาลี พรเจริญ 

หัวหน้างานห้องสมุด 
หัวหน้างานวิทยบริการ 
บรรณารักษ์ 
บรรณารักษ์ 
บรรณารักษ์ 
นักเอกสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB 
มาอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ ดูประวัติการยืม-คืน รวมทั้ง
สามารถยืมต่อผ่านระบบ OPAC ได้ตลอดเวลา ดังนั้น จ านวนการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เพ่ิมข้ึน ย่อมแสดงถึง
การให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

380,001-390,000
ครั้ง 

390,001-400,000  
ครั้ง 

400,001-410,000  
ครั้ง 

410,001-420,000  
ครั้ง 

มากกว่า 420,000 
ครั้ง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ครั้ง 
 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ห้องสมุด มทร.พระนคร ประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 วิทยาเขต คือ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือและพณิชย
การพระนคร โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ Walai 
Autolib เพ่ือให้การบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด มทร.พระนคร สะดวก รวดเร็ว จาก Web 
Opac ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รวบรวมสถิติ  จ านวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 12 เดือน  (สถิติ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
400,001-410,000  

ครั้ง 
มากกว่า 

420,000 ครั้ง 
5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.3.2-1   สถิติจ านวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สวส.3.2-2   ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
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จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีงบประมาณในการต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องส าหรับสืบค้นข้อมูลให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มากขึ้น โดยเน้นบริการเชิงรุก
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสายธาร  สุเมธอธิคม บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางบัวระภา กลยนีย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย หมายถึง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อ้างอิงงานวิจัยที่ สกอ.บอกรับให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ านวนทั้งสิ้น 13 ฐาน เช่น ABI//INFORM Complete, ProQuest 
Dissertation & Theses Global, IEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นต้น เมื่อมีสถิติการเข้าใช้งานเพ่ิมมากขึ้น 
ย่อมหมายถึงนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีการค้นคว้าทางวิชาการจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

148,001-149,000 
ครั้ง 

149,001-150,000  
ครั้ง 

150,001-151,000  
ครั้ง 

151,001-152,000  
ครั้ง 

มากกว่า 152,000 
ครั้ง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2559 กลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บอกรับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จ านวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา จ านวน 14,255 คน บุคลากร และ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 936 คน และมีการ login เพ่ือใช้งานฐานข้อมูลทุกฐานจ านวน 178,875 
ครั้ง (สถิติตั้งแต่เดือน สิงหาคม 59 – มิถุนายน 60) นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับและมีไว้ให้บริการในหลายช่องทาง พร้อมทั้งได้สอดแทรกการอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และได้รับความอนุเคราะห์  จากอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
150,001-151,000  

ครั้ง 
มากกว่า 

152,000 ครั้ง 
5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.3.3-1   สถิติจ านวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2559 
สวส.3.3-2   สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2559 
สวส.3.3-3   เว็บไซต์รายงานสถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
สวส.3.3-4   ตัวอย่างภาพประกอบการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสายธาร  สุเมธอธิคม บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวโสภา  ไทยลา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
2. บุคลากรห้องสมุดเข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ าเสมอ สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องส าหรับสืบค้นข้อมูลให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มากข้ึน โดยเน้นบริการเชิงรุกครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ระบบคลังปัญญา หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ซึ่งเป็นคลังจัดเก็บ
และให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอ านวยความ
สะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ิมเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และเป็นการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

16,001-17,000 
ครั้ง 

17,001-18,000 
ครั้ง 

18,001-19,000 
ครัง้ 

19,001-20,000 
ครั้ง 

มากกว่า 20,001 
ครั้ง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศซึ่งจะรวมทั้ง
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือใช้ส าหรับสนับสนุนการศึกษา การ
ค้นคว้า หรือ ผู้สนใจทั่วไป สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน จ านวนผู้เข้า
ใช้ระบบคลังปัญญา 12 เดือน (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค.60) มีจ านวนทั้งสิ้น 20,376 ครั้ง 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
18,001-19,000 

ครั้ง 
มากกว่า 20,001 

ครั้ง 
5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.3.4.1-1   ระบบคลังปัญญา 
สวส.3.4.2-2   สถิติการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2559 
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จุดเด่น 

1. มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้ง่าย 
2. เป็นฐานข้อมูลระบบเปิด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่มีการจ ากัดสิทธิ์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เร่งด าเนินการจัดหาผลงานวิชาการในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. จัดหาผลงานวิชาการเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสายธาร  สุเมธอธิคม บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสุมาลี  พรเจริญ นักเอกสารสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ระบบการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และนักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด เช่น ระบบอิเลิร์นนิ่ง ระบบวีดีโอสื่อการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การเรียน
การสอนห้องอัจฉริยะ และ การเรียนการสอนของห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.   มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล 

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดท าระบบกลไกด้านการเรียนการสอนทางไกลขึ้น เพ่ือ
เป็นการก าหนดเป้าหมาย ขอบเขต และวางแผนการด าเนินงานระบบการเรียนการสอนทางไกล มีการประเมิน
กระบวนการ เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
แผนการด าเนินการประจ าปีการศึกษา 2559 

  3.   มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการเรียนการสอนทางไกล 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการส ารวจความต้องการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการประเมินกระบวนการการเรียนการ
สอนทางไกล และผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  มีดังนี 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์  

 จ านวน 10 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ได้ดังนี้ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3 วิชา 
 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 วิชา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 วิชา 
 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1 วิชา 
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 วิชา 

สื่อการเรียนการสอนที่เผยแพร่ในลักษณะของ Video on Demand มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ 
จ านวน 4 วิชา 
1. สนุกกับภาษา 3 จ านวน 9 ตอน 
2. หลักสูตรอบรม การใช้โปรแกรม EndNote เพ่ือการจัดการบรรณานุกรมและการท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) รุ่นที่ 2 
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4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education ส าหรับสายวิชาการ 
ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีค่าความเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับ มาก 
ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอน Video on Demand มีค่าความเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ มากที่สุด 

   4.  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการรายงานผลการปรับปรุง/แก้ไขอย่างชัดเจน มีการก าหนดระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับ
ริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่ม 

  5.  มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบาย 
การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล เรื่อง
การถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  5 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.4.1.1-1   แผนผังระบบและกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
สวส.4.1.2-2   แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 2559 
สวส.4.1.2-3   แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ ปี 2559 
สวส.4.1.2-4   รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ 
สวส.4.1.2-5   ภาพการประชุมการวางแผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล 
สวส.4.1.2-6   หนังสือรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ 59 
สวส.4.1.2-7   หลักเกณฑ์คุณสมบัติรายวิชาที่น ามาพัฒนาบทเรียน 
สวส.4.1.2.8   หนังสือรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
สวส.4.1.3-9   แบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม (1) 
สวส.4.1.3-10   ผลส ารวจความต้องการ 
สวส.4.1.3-11   รายงานการประชุม KPI ครั้งที่ 2-59 
สวส.4.1.3-12   ภาพการประชุมครั้งที่ 2 ส ารวจความต้องการการพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรม 
สวส.4.1.3-13   หนังสือประชาสัมพันธ์คณาจารย์เข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวส.4.1.3-14   แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
สวส.4.1.3-15   สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ ปี 2559 
สวส.4.1.3-16   สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (e-Courseware) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2559 
สวส.4.1.3.17   รายงานรายวิชา ที่มีจ านวนกิจกรรมมากท่ีสุด 5 อันดับ 
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สวส.4.1.3-19   สี่อ Video on Demand ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2559 
สวส.4.1.3-20  แบบประเมินความพึงพอใจสื่อ Video on Demand 
สวส.4.1.3-21   สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของสี่อการเรียนรู้ Video on Demand 
สวส.4.1.3-22   แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
สวส.4.1.3-23   ผลประเมินระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
สวส.4.1.3-24   แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
สวส.4.1.3-25   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ 
สวส.4.1.3-26    รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3-59 
สวส.4.1.3-27   ภาพการประชุมครั้งที่3 การประเมินความพึงพอใจของนศและอาจารย์ฯ 
สวส.4.1.4-28   แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
สวส.4.1.4-29   รายงานการประชุม KPI ครั้งที่ 4-59  
สวส.4.1.4-30   ภาพการประชุมครั้งที่4 ผลการด าเนินงานปี 2559 
สวส.4.1.4-31   ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สวส.4.1.5-32   แนวปฏิบัติที่ดี การถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD 

 
จุดเด่น 

1. มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม มีการรายงานผลการปรับปรุง
แก้ไขอย่างชัดเจน 

2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาบุคลากร ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

2. การประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนทางไกลเชิงรุกยังไม่เข้มแข็ง 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 
นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้ 
นายมงคล  ชนะบัว 

นักเอกสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การบันทึกภาพ 
บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบเสียง และงาน  ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ประเด็น 

มีการด าเนินการ  
2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ  
3 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.   มีแผนด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้จัดท าแผนด าเนินการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  2.   มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ  
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตสื่อและด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ 

  3.   มีการปฏิบัติงานและด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีข้ันตอนการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อ  สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  โดยผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559  มีดังนี้ 

1. งานบันทึกภาพนิ่ง 80 งาน 
2. งานบันทึกวิดีโอ 73 งาน 
3. งานควบคุมระบบเสียง 15 งาน 
4. งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย 15 งาน 
5. งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ 4 งาน 

  4.   จ านวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มีการรายงานผลจ านวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

  5.   ผลการประเมินความพึงพอใจการขอใช้บริการในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการความพึงพอใจการผลิตสื่อส่งเสริม สังคมแห่งการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าความเฉลี่ย 4.64 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  5 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.4.2.1-1    แผนการด าเนินงานการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สวส.4.2.2-2   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 
สวส.4.2.2-3   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราชินี 
สวส.4.2.2-4   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวันรพีร าลึก 
สวส.4.2.2-5   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน ๑๒ ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี…เพ่ือสังคม 
สวส.4.2.2-6   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
สวส.4.2.2-7   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเจ้าภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายงาน

ประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล 
สวส.4.2.2-8   
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงสัมมนาปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

สวส.4.2.2-9   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
สวส.4.2.2-10   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระชนม์ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
สวส.4.2.2-11   บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ด าเนินงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
สวส.4.2.3-12   บันทึกข้อความส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน 
สวส.4.2.3-13   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
สวส.4.2.3-14   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนกันยายน 2559 
สวส.4.2.3-15   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
สวส.4.2.3-16   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.4.2.3-17   
 

สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนธันวาคม 2559 

สวส.4.2.3-18   
 

สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนมกราคม 2560 

สวส.4.2.3-19   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

สวส.4.2.3-20   
 

สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
เดือนมีนาคม 2560 

สวส.4.2.3-21   
 

สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนเมษายน 2560 

สวส.4.2.3-22   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 

สวส.4.2.3-23   
 

สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 

สวส.4.2.3-24   สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

สวส.4.2.4-25   จ านวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Youtube) 
สวส.4.2.4-26   จ านวนผู้รับชม เผยแพร่สื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Facebook Live) 
สวท.4.2.5-27    แบบประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
สวท.4.2.5-28    ผลประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
จุดเด่น 

1. ความพร้อมด้านบุคลากรในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
2. ควรพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ ์  จ านงค์ลาภ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรม 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรม หมายถึง ระดับความส าเร็จ ในการผลิตงาน 
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งภายใน เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ งาน
ถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบเสียง และงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
20 งาน 25 งาน 30 งาน 35 งาน 40 งาน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  งาน 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและการการศึกษา ด าเนินงานกิจกรรมตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร้องขอให้ถ่าย
ภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ ควบคุมระบบเสียง ถ่ายทอดสด และผลิตสื่อวิดีทัศน์ ตามงาน event ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
โดยสรุปปริมาณงานที่ท าในรอบปีการศึกษา 2559 ได้ดังนี้ 

 งานบันทึกภาพนิ่ง 80 งาน 
 งานบันทึกวิดีโอ 73 งาน 
 งานควบคุมระบบเสียง 15 งาน 
 งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย 15 งาน 
 งานผลิตสื่อวีดิทัศน์ 4 งาน 
 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(งาน) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
30  40 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.3.1-1 สรุปการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรนวัตกรรมเข้ารับการอบรม พัฒนา การผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น โดย

เน้นบริการเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ ์  จ านงค์ลาภ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม หมายถึง จ านวนเรื่อง ที่ได้มีการ
ด าเนินการผลิต โดยการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบันทึกภาพ บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ งานถ่ายทอดสดผ่าน
ระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบเสียง และงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

76-80% 81-85% 86-90% 91-95% 96-100% 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
สูตรค านวณ 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 

90  99.46 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.4.1-1     สรุปการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สวท.4.4.2-2    บันทึกข้อความขอส่งไฟล์งานที่ผลิตส าเร็จ 

 
 
 

จุดเด่น 

1. สื่อที่จัดส่งให้แก่ผู้รับบริการมีความถูกต้องและรวดเร็วตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อได้ตลอดเวลา ไม่มีการจ ากัดสิทธิ์ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดอบรมบุคลากรให้เกิดทักษะ การจัดการที่ดี เพ่ือน าไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ ์  จ านงค์ลาภ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 

2-3 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 

4-5 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 

6 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 

7 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.  แผนการพัฒนาบุคลากร 

โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นแนวทาง  หรือก าหนดไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านัก ให้
เป็นไปตามแผนที่ต้องการ เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่
ก าหนด  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ 

  2.  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
โดยมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมทั้งการเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง
ให้สูงขึ้นของบุคลากร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  3.  มีการรายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
โดยมีการจัดท ารายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน โดยบุคลากรที่ไปเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน เป็นผู้จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงผลจากการไปฝึกอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

  4.  มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
โดยมีการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เช่น สวัสดกิารการคลอดบุตร
,สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย, สวัสดิการจัดดอกไม้เคารพศพ, สวัสดิการลาอุปสมบท สวัสดิการการเบิกค่าการศึกษา
ของบุตร, สวัสดิการตรวจสุขภาพของบุคลากรประจ าปี 

  5.  การการแจ้งจรรยาบรรณแก่บุคลากร และรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 
โดยมีการแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยให้บุคลากรถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของจรรยาบรรณที่ก าหนดและได้มีการรายงานการประพฤติปฏิบัติตนว่ามีการประพฤติผิด
จรรยาบรรณหรือไม่ 

  6.  การประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเกี่ยวกับการให้
บุคลากรไปฝึกอบรม ลาศึกษาต่อ และการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
บุคลากร 
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  7.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยมีการน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดเพ่ือท าให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
ต่อไป 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3  7 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.5.1.1-1   บันทึกข้อความ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
สวส.5.1.1-2   บันทึกข้อความ การท าแผนให้บุคลากรไปศึกษาต่อตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ 2560 และ 2561 
สวส.5.1.2-3   พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559-31 กรกฏาคม 2560 
สวส.5.1.2-4   บันทึกข้อความการพัฒนาบุคลากรต าแหน่งที่สูงขึ้น 
สวส.5.1.3-5   บันทึกข้อความ รายงานการไปฝึกอบรม 
สวส.5.1.4-6  บันทึกข้อความ ขอรับสวัสดิการการคลอดบุตร 
สวส.5.1.4-7  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดดอกไม้เคารพศพ 
สวส.5.1.4-8  บันทึกข้อความ ให้พนักงานราชการลาอุปสมบท 
สวส.5.1.4-9  บันทึกข้อความ ขอส่งรายละเอียดเงินช่วยเหลือบุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษา 
สวส.5.1.4-10  บันทึกข้อความ ขอแจ้งรายชื่อและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพประจ าปี 
สวส.5.1.5-11  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สวส.5.1.5-12  รายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 
สวส.5.1.6-13  ผลการประเมินความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
สวส.5.1.6-14  บันทึกข้อความ ส่งรายงานผลค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
สวส.5.1.7-15   หัวข้อการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

จุดเด่น 

1. บุคลากรได้รับการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการท างาน และมีการพัฒนางานได้ดีขึ้น 
3. เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน และสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการจัดท าผลงานการปฏิบัติงานและประสบการณ์ด้านต่างๆ

เพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานทดแทนกันเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน 
นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย 

หัวหน้า ส านักงานผู้อ านวยการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวรัชนี   ต่อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  เอกสารราชการที่ได้รับจะด าเนินการผ่านสารบรรณ (การรับ-ส่งเอกสาร) แล้วด าเนินการตาม
ค าสั่งที่มอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้อง / เจ้าของเรื่อง / หน่วยงาน โดยค านึงถึงสาระส าคัญของเอกสารและระยะเวลา
ด าเนินการอาทิเช่น ด่วนที่สุดใช้เวลา ๑๕ นาที ด่วน ๒๐ นาที ทั่วไป ๓๐ นาที ทั้งนี้เอกสารราชการจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลามาก ากับให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

 รายการ 
ตัวตั้ง  จ านวนเอกสารที่จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปี 2559 
ตัวหาร  จ านวนเอกสารทั้งหมด ปี 2559 
ผล  ร้อยละ 100 ที่สามารถจัดส่งเอกสารตามก าหนดเวลาครบถ้วน 
เป้าหมาย
  

ร้อยละ 99 ของจ านวนเอกสารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

เอกสารราชการที่ได้รับจะด าเนินการผ่านสารบรรณ (การรับ-ส่งเอกสาร) แล้วด าเนินการตามค าสั่งที่มอบหมาย
ไปยังผู้เกี่ยวข้อง / เจ้าของเรื่อง / หน่วยงาน โดยค านึงถึงสาระส าคัญของเอกสารและระยะเวลาด าเนินการ
อาทิเช่น ด่วนที่สุดใช้เวลา 5 นาที ด่วน 10 นาที ทั่วไป 15 นาที  ทั้งนี้เอกสารราชการจะต้องมีผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เพ่ือให้การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลามาก ากับให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

 

สูตรค านวณ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
90 99.07 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.5.2.1-1   มีการเก็บสถิติการจัดส่งเอกสารตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 – 30 พฤษภาคม 2560 

 
จุดเด่น 

1. บุคลากรสามารถจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการได้ถูกต้อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระยะเวลาในการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีภายในเวลาที่ก าหนด 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  เป็นการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เพ่ือให้วัสดุและครุภัณฑ์มี
ความถูกต้องตรงตามทะเบียนคุม  สามารถตรวจสอบได้ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีวัดประสิทธิภาพของการ
ส ารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ให้ทันตามก าหนดระยะเวลา  และเพ่ือรายงานให้เป็นไปตามระเบียบของ สตง. และ
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  

และรายงานภายใน
เวลาก าหนด 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน
เวลาก าหนด 5 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลาก าหนด 10 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลาก าหนด 15 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลาก าหนด 20 วัน 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระยะเวลา 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

มีการจัดท าระบบครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบ จ านวน และสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ที่
สามารถใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ ครุภัณฑ์ที่โอนให้กับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนสามารถน าข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์
คงเหลือและใช้งานได้ออกมาเป็นไฟล์เพ่ือไว้ในการการตรวจสอบและรายงานได้ทันที 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(วัน) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
10 20 5 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.5.3.1-1    ระบบ arit_eprocurement บริหารจัดการครุภัณฑ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.5.3.2-2    สามารถน าไฟล์ออกมาเพ่ือตรวจสอบและรายงานผลได้ทันที 
สวส.5.3.3-3 วัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ณ กันยายน 2560 

จุดเด่น 

1. ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุมีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายสาคร  พรมจันทรา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร  โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ เพื่อให้งาน
บริหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

76-80% 81-85% 86-90% 91-95% 96-100% 

เกณฑ์มาตรฐาน :  เปอร์เซ็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของผู้บริการที่ต้องการให้ผู้บริการมีความเข้าใจและคัดสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
และมีความสุขเมื่อใช้บริการ 

สูตรการค านวณ 

 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
80  90 3 

 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.5.4.1-1   แบบประเมินความพึงพอใจ 
สวส.5.4.2-2  ผลประเมินความพึงพอใจ 
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จุดเด่น 

1. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ เต็มใจ และมุ่งม่ันให้บริการเป็นที่ประทับใจ 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการให้บริการเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดล าดับขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดท าข้ันตอนให้ง่ายและไม่ซ้ าซ้อน 

2. จัดล าดับขั้นตอนการให้บริการ ควรจัดท าข้ันตอนให้ง่ายและไม่ซ้ าซ้อน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา   พลับจีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 
นางสาวธันยพร  พิสิฐอมรชัย 
รต.หญิง จินตนา แก้วแกล้ง  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบที่ 6 การก ากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 

1 ประเด็น 
ครบถ้วน 

2-3 ประเด็น 
ครบถ้วน 

4-5 ประเด็น 
ครบถ้วน 

6 ประเด็น 
ครบถ้วน 

7 ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านัก และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
มีการจัดท าแผนโดยวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้องกับวิสัยและและพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ปี ตลอดจนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือน าไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
มีการน าแผนสู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่หน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยครอบคลุมภารกิจหลักด้านการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามปฏิทินการด าเนินงานครบตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้แก่ระบบ Budget Management System และระบบง
งานการวางแผนและบริหารงบประมาณบริหาร เพ่ือรายงานผู้บริหาร 

  7.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส านักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3 7 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.1.1-1    แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.1.2-1    มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงานภายใน 
สวส.6.1.3-1    บันทึกข้อความการน าแผนสู่การปฎิบัติ 
สวส.6.1.3-2   แผนปฏิบัติราชการ ปี 2560 
สวส.6.1.4-1   ตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการ 
สวส.6.1.4-2   ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
สวส.6.1.5-1   ปฏิทินการด าเนินงาน 
สวส.6.1.5-2   สรุปการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ 
สวส.6.1.6-1   บันทึกรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
สวส.6.1.6-2   รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน 
สวส.6.1.6-3   บันทึกรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
สวส.6.1.6-4   รายงานผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 12 เดือน 
สวส.6.1.7-1   รายงานการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และปรับแผนปฏิบัติราชการ 
สวส.6.1.7-2   แผนปฏิบัติราชการฉบับปรับแผน 

 
 

จุดเด่น 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
2. มีการก าหนดนโนบายและแผนงานที่จัดเจน 
3. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้บะคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา   พลับจีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 
นางสาวธันยพร  พิสิฐอมรชัย 
รต.หญิง จินตนา แก้วแกล้ง  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 

1 ประเด็น 
ครบถ้วน 

2 ประเด็น 
ครบถ้วน 

3 ประเด็น 
ครบถ้วน 

4 ประเด็น 
ครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
โดย ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็น
คณะกรรมการท างาน 

  2.   มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของส านักสอดคล้องสนองตอบ
ต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ส านักด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงตามภาระกิจหลักของส านักที่สะท้อนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิทยบริการ ด้านการผลิต
สื่อการเรียนการสอน และด้านการบริหารภายในของส านัก จ านวน 5 เรื่องมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

  3.   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
ส านักจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มใหม่ท่ีก าหนดและวัดระดับความเสี่ยง พร้อมกับด าเนินการ
ตามแผนจ านวน 5 แผนดังนี้ (1) เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) (3) ความเสี่ยง
เรื่องการบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center (4) การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
ส านักด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามล าดับที่มีความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน ส่วนใหญ่จะ
สูงทั้งหมดจึงด าเนินการทั้งหมดในภารกิจหลักของส านัก 5 ด้าน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร อย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง 
ส านักมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ ปย.2 ใน 5 ประเด็น
ความเสี่ยงทุกกลุ่มมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับ ผู้อ านวยการส านัก และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3 5 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.2.1-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส. 
สวส.6.2.2-2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) 
สวส.6.2.2-3  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.2.2-4  การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center 
สวส.6.2.2-5  การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) 
สวส.6.2.2-6  การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 
สวส.6.2.3-7  แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) 
สวส.6.2.3-8  แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง เรื่องการ

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริ่การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.2.3-9  แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงการบริหาร

ความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center 
สวส.6.2.3-10  
 

แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงงานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

สวส.6.2.3-11   แผนผังการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง เรื่องการ
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 

สวส.6.2.4-12   การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Smart Classroom) 

สวส.6.2.4-13   
 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.6.2.4-14  การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center 
สวส.6.2.4-15  การส่งเสริมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) 
สวส.6.2.4-16  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live 
สวส.6.2.5-17  
 

การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) 

สวส.6.2.5-18  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการ 
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สวส.6.2.5-19  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง โครงการย้ายห้อง 
Data Center 

สวส.6.2.5-20  
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การส่งเสริมการ
เข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) 

สวส.6.2.5-21   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยง เรื่องการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Live 

สวส.6.2.5-22  บันทึกข้อความรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร 
 
 

จุดเด่น 

1. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในทุกภาระกิจหลักของส านัก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ท าความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ   นิลมณี ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 

1 ประเด็น 
ครบถ้วน 

2 ประเด็น 
ครบถ้วน 

3 ประเด็น 
ครบถ้วน 

4 ประเด็น 
ครบถ้วน 

5 ประเด็น 
 
ผลการด าเนินงาน 
  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักอย่าง 

น้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ 
ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต
อยุทธศาสตรและพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทักภาระกิจหลักของส านัก 

  2.  ก าหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามพันธกิจหลักของส านักอย่างชัดเจนตามประเด็น 
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยมีเป้าหมายการจัดการความรู้เป็นบุคลากรของส านักไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด ได้รับการ
พัฒนาความรู้ จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามภาระกิจหลักของแต่ละกลุ่ม 

  3.   มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ 
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์การท างานมาก่อน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกับ
เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของแต่ละกลุ่มงานภาระกิจหลัก 

  4.   มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีการรวบรวมความรู้จากบุคคลภายในกลุ่ม และจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ จัดท าเป็นแนวปฎิบัติที่ดี (1) เรื่อง 
การบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ (2) เรื่อง ระบบการจัดเก็บ (3) เรื่อง การพิจารณารับหนังสือบริจาค (4) 
เรื่อง การถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD  รวมถึงจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเรื่องระบบศูนย์
ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์  และคู่มือการใช้งานระบบเว็ปมอนิเตอร์ 
(WebMon RMUTP) 

  5.   มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์ 
อักษร (explicit knowledge) และจาก ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ส านักมีการน าความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาระบบงานและใช้งานจริง เช่นระบบชมรมนักศึกษา 
และการน าความรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์มาปฎิบัติงานด้านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3 5 5 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.3.1-1   องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฎิบัติราชการ และเป้าหมายการจัดการความรู้ 
สวส.6.3.2-2   แผนการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษาตามพันธกิจ 
สวส.6.3.3-3   การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สวส.6.3.3-4   การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
สวส.6.3.3-5   การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออไลน์ งานส านักงานผู้อ านวยการ 
สวส.6.3.3-6   การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มวิทยบริการ 
สวส.6.3.3-7   การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การสร้างภาพยนต์ งานพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา 
สวส.6.3.4-8   แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ 
สวส.6.3.4-9   แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง ระบบการจัดเก็บ 
สวส.6.3.4-10   แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพิจารณารับหนังสือบริจาค 
สวส.6.3.4-11   แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง การถ่ายท ารายการโทรทัศน์จากระบบ SD เป็น HD 
สวส.6.3.4-12   คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยีเฟลโอเวอร์คลัสเตอร์ 
สวส.6.3.4-13   คู่มือการใช้งานระบบเว็ปมอนิเตอร์ (WebMon RMUTP) 
สวส.6.3.5-14   การน าความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้งานจริง ระบบสารสนเทศชมรมนักศึกษา1รายชื่อนักศึกษา

ชมรม 
สวส.6.3.5-15   การน าความรู้จากแนวปฎิบัติที่ดีไปใช้บริหารระบบศูนย์ข้อมูลแบบพร้อมใช้งานสูงโดยใช้เทคโนโลยี

เฟลโอเวอร์คลัสเตอร์ 
สวส.6.3.5-16   การน าความรู้จากแนวปฎิบัติที่ดีไปใช้บริหารจัดการระบบวัสดุครุภัณฑ์ของส านักวิทยบริการฯ 
สวส.6.3.5-17   การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Adobe Premiere Pro ในการตัดต่องานสถาปนามหาวิทยาลัย 12 ปี 

RMUTP คิด(ส์)ดี ท าดี…เพ่ือสังคม 
สวส.6.3.5-18   การน าความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้งานจริง การพิจารณารับหนังสือบริจาค 
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จุดเด่น 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม โดยทุกคนมีส่วนร่วม และมีการเผยแพร่องค์
ความรู้ทางเว็ปไซต์อย่างต่อเนื่องทุกปี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ   นิลมณี ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน 

1 ประเด็น 
ครบถ้วน 

2 ประเด็น 
ครบถ้วน 

3 ประเด็น 
ครบถ้วน 

4-5 ประเด็น 
ครบถ้วน 

6 ประเด็น 
 
ผลการด าเนินงาน 
  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
ส านัก ตั้งแต่ระดับงานและกลุ่ม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ส านักมีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของส านัก 
  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของส านัก 

ส านักมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับส านักโดยผู้อ านวยการ
ส านักเป็นประธาน และมอบหมายนโยบายการด าเนินงานไปยังกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับกลุ่ม 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นภารกิจหลักของส านักครบทุกกลุ่ม 

  4.  มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักมีการด าเนินการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบ และกลไกท่ีส านักก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

มีการประชุมก ากับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มด าเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาสให้ให้ทุกกลุ่ม
ก าหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการประชุมควบคุมการด าเนินงานเป็นไปตามคุณภาพ 
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการท างาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา 
  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของส านัก คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของส านัก 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

10 เดือน 
(1 ส.ค. 59-31 พ.ค. 60) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
3 6 5 
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รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.6.4.1-1  คู่มือประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 
สวส.6.4.2-2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริก ารและ

เทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 
สวส.6.4.3-3  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักตามภารกิจหลัก ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
สวส.6.4.3-4  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักตามภารกิจหลัก ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.4.3-5  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักตามภารกิจหลัก ด้านวิทยบริการและห้องสมุด 
สวส.6.4.3-6  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักตามภารกิจหลัก ด้านพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สวส.6.4.3-7  ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านักตามภารกิจหลัก ด้านการบริหารส านัก 
สวส.6.4.3-8  ตัวบ่งชี้สนับสนุนการด าเนินงานบริหารของมหาวิทยาลัย 
สวส.6.4.4-9  รายงานการประชุมจัดท าตัวชี้วัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559, วาระ

การประชุม 
สวส.6.4.4-10  รายงานการประชุมจัดท าตัวชี้วัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559,  

วาระการประชุม 
สวส.6.4.4-11  รายงานการประชุมจัดท าตัวชี้วัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2559 
สวส.6.4.4-12  รายงานการประชุมจัดท าตัวชี้วัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2559 
สวส.6.4.5-13  แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอ  
สวท.6.4.6-14  ระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน (IQA) 
สวส.6.4.6-15  ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.6.4.6-16  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 
จุดเด่น 

1. ทุกกลุ่มเห็นความส าคัญของการท าประกันคุณภาพภายในของส านัก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ท าประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่มให้มากข้ึน มีบางคนยังอ่านตัวชี้วัดไม่เข้าใจ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ   นิลมณี 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 

ตารางที่ 4 - 1   สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
                     ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 (ส.1)  

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

 

ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน1 คะแนน/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 

 = บรรล ุ
  = ไม่บรรล ุ

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 :  ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

1.1  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารท่ีสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านเทคโนโลยี 

3 
ข้อ 

6 - 5  
 ข้อ 

5  
 

1.2  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 

3 
ข้อ 

6  5   
ข้อ 

5  
 

1.3  ระดับความส าเร็จของการดูแลรักษา
ค ว า มปล อ ดภั ย ข อ ง ร ะ บบ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

3 
ข้อ 

6  5   
ข้อ 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1  18 -  5.0  

องค์ประกอบท่ี 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

3 
ข้อ 

6 - 6  
ข้อ 

4  
 

2.2 ระดับความส าเร็จของการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

3 
ข้อ 

6 - 6  
ข้อ 

5  
 

2.3 ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา
และให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 

3 
ข้อ 

6 - 6  
ข้อ 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2  18   4.67  

องค์ประกอบท่ี 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

3.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

3  
ข้อ 

4.5 - 6  
ข้อ 

5  
 

3.2  ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

410,000 
ครั้ง 

4.5 - มากกว่า
420,000  

ครั้ง 

5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

 

ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน1 คะแนน/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 

  = บรรลุ 
 = ไม่บรรล ุ

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

3.3  ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าใช้
ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 

151,000 
ครั้ง 

4.5 - มากกว่า 
152,000 

ครั้ง 

5  
 

3.4  ระดับความส าเร็จของจ านวนผู้เข้าใช้
ระบบคลังข้อมูลปัญญา 

19,000 
ครั้ง 

4.5 - มากกว่า 
20,000 

ครั้ง 

  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  18   5.0  

องค์ประกอบท่ี 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนทางไกล 

3 
 ประเด็น 

4.5 - 5 
ประเด็น 

5  
 

4.2  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

3 
ประเด็น 

4.5 - 5 
ประเด็น 

5  
 

4.3  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
สนับสนุนกิจกรรม 

30  
งาน 

4.5 - 40 
งาน 

5  
 

4.4  ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายการ
ผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรม 

90 % 4.5 - 99.46 % 
 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4  18   5.0  

องค์ประกอบท่ี 5 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

5.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3 
ประเด็น 

4.5 - 7 
ประเด็น 

5  
 

5.2  ร้อยละของเอกสารท่ีจัดส่งได้ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

90 % 4.5 - 99.07 % 
 

5  
 

5.3  ระยะเวลาในการส ารวจครุภัณฑ์
ประจ าปีภายในเวลาท่ีก าหนด 

10 
 วัน 

4.5 - 20 
วัน 

5  
 

5.4  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ี
มีต่องานบริหาร 

85 % 4.5 - 90 % 
 

3  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5  18   4.50  

องค์ประกอบท่ี 6 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

6.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3 
ประเด็น 

4.5 - 7 
ประเด็น 

5  
 

6.2  การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

3 
ประเด็น 

4.5 - 5 
ประเด็น 

5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

 

ค่าน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน1 คะแนน/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 

  = บรรลุ 
 = ไม่บรรล ุ

ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการ
เรียนรู้ 

3 
ประเด็น 

4.5 - 5 
ประเด็น 

5  
 

6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

3 
ประเด็น 

4.5 - 6 
ประเด็น 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6  18   5.0  

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ     4.86  

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ตอ้งปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมาก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
 
 
ตาราง ส. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
 

 

1. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร - 5.00 - 5.00 

ดีมาก  

2. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ - 5.00 4.50 4.67 

ดีมาก  

3.  ภาระกิจหลักงานการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ - 5.00 5.00 5.00 

ดีมาก  

4. ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา - 5.00 5.00 4.50 

ดีมาก  

5. ภาระกิจหลักการบริหารจัดการ
ส านักงานผู้อ านวยการ - 4.33 5.00 5.00 

ดี  

6.  การก ากับติดตาม - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

รวม  4.86 4.88 4.86 ดีมาก  

ผลการประเมิน - ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

0.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2559  โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 

ในรอบปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง 6 องค์ประกอบตามมีดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลในการน ามาใช้สนับสนุนการวางแผน พัฒนาการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการและตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนสื่อสารและเชื่อมโยงกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์กระบวนการ
สร้างคุณค่า การปรับปรุงระบบงานครอบคลุมภารกิจครบทุกด้านของมหาวิทยาลัย น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาในด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ ในการให้บริการสารสนเทศมีคุณภาพนั้น 
มาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งต้องจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีห้องสมุดให้บริการ อัน
จะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานตามการ
ประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จุดแข็ง 

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
2. มีการตรวจสอบความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและระบบบริการบนเครื่องแม่ข่าย 
4. มีการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลส ารองในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติเพ่ือให้มีระบบให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ติดขัด 
5. มีการก ากับติดตามถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ อย่างต่อเนื่อง 
6. มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ

สื่อสารอย่างต่อเนื่อง  มีระบบเก็บประวัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบย้อนหลังได้ 90 วัน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน ปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ ให้สะดวก  นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา พัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานใหม่ 
เพ่ือลดเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างศูนย์ปฏิบัติงานในการเข้าปฏิบัติงานควรมีการประสานงานที่ดี 
2. การท าเอกสารหรือคู่มือในการท างานยังมีน้อยและไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาจากผู้ปฏิบัติงาน 
3. อุปกรณ์มีความล้าสมัยและใช้มานาน อาจมีช่องว่างที่ท าให้เกิดการโจมตี หรือ อุปกรณ์อาจช ารุดไม่สามารถ

ท างานได้ 
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องค์ประกอบที่ 2  ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานการบริหาร
จัดการภายในมหาวิทยาลัยฯ ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (server)  ติดตั้งและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  ก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ดูแลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในมหาวิทยาลัยฯ  บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ระบบประกันคุณภาพ  พัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจเชิงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จุดแข็ง 

1. มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก ากับ และมีการวางแผนพัฒนาตามแผนที่วางไว้
เสร็จตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น cloud computing มาช่วบท างานร่วมกัน และมีการแบ่งปั่นความรู้
จัดท าเป็น KM อย่างสม่ าเสมอ 

3. ระบบป้องกันมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ 
4. มีการติดตามปัญหาที่แก้ไขจนผู้ร้องเรียนสามารถใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกันไม่ให้

เกิดปัญหาอีกครั้ง 
5. หากปัญหาที่ได้รับแจ้งมาไม่สามารถแก้ไขได้จะท าการติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีการจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอย่างน้อยทุก ๆ  3 เดือน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ควรมีการจัดประชุมภายในกลุ่มงานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ
การท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2.  ควรเก็บสถิติค่าเฉลี่ยการเข้าใช้งานของระบบสารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาด าเนินการต่อไปใน
อนาคต 

3.  ควรเพิ่มทักษะของบุคลากรภายในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสามารถที่เท่าเทียมกัน เพ่ือให้
สามารถท างานทดแทนกันได้ 

4.  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานมีการเปลียนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการดูแลรักษาระบบ 
5.  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้งาน E-mail , Rmutp Passport และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยให้มากกว่าเดิมและสม่ าเสมอ 
6.  เพ่ิมช่องทางการติดต่อและการแจ้งปัญหาให้มากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3  ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 ห้องสมุดมีการบริหารและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา
ค้นคว้าและวิจัย การบริการวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และทิศทางการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จุดแข็ง 

1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะ ทราบอย่าง
ชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด 

2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ 
3. มีกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน 
4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย โดยตรง 
5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยจัดให้มีงบประมาณในการต่อสัญญาบ ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
6. มีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้ง่าย 
7. เป็นฐานข้อมูลระบบเปิด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่มีการจ ากัดสิทธิ์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทเช่น วารสาร ฐานข้อมูล และหนังสือในรูปแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. วางแผนการจัดซื้อให้เร็วขึ้น 
2. ควรมีการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรหาช่องทางอ่ืน ๆ อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะรายชื่อได้ตลอดเวลา เช่น อาจารย์

สามารถเสนอชื่อหนังสือไว้ที่ร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายได้เลย เพ่ือรวบรวมรายชื่อจัดซื้อในคราวเดียว 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องส าหรับสืบค้นข้อมูลให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 
5. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มากขึ้น โดยเน้นบริการเชิงรุกครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
6. เร่งด าเนินการจัดหาผลงานวิชาการในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
7. จัดหาผลงานวิชาการเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 4  ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนการสอนทางไกล การ
ให้บริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจให้บริการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) สื่อการเรียนการสอน
ที่เผยแพร่ในลักษณะของ Video on Demand  ด้านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีภารกิจสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เช่น การบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ งานถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย งานควบคุมระบบ
เสียง และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนา และปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม มีการรายงานผลการปรับปรุง
แก้ไขอย่างชัดเจน 

2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ความพร้อมด้านบุคลากรในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
5. ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส่งเสริมบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการพัฒนาบุคลากร ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. การประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนทางไกลเชิงรุก 
3. พัฒนางบประมาณในการผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของมหาวิทยาลัย 
5. จัดประชุมภายในกลุ่มงานเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการท างานให้

มีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน โดยเน้น

บริการเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
7. จัดอบรมบุคลากรให้เกิดทักษะ การจัดการที่ดี เพ่ือน าไปปรับใช้กับงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
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องค์ประกอบที่ 5  ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย งานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในภายนอก

ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/งานบุคลากร จัดท าข้อมูลการลาผ่านระบบ HRM บันทึกรายงานบุคลากรไป
ฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาต่อ ในระบบ HRM จัดท าการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การท าประกันสังคม การท า
ประกันเหตุของบุคลากร การเสนอขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร 
การเสนอขอเงินรางวัลประจ าปีให้กับบุคลากร  การจัดท ากรอบอัตราก าลัง  การรายงานจรรยาบรรณของบุคลากร การ
บันทึกทะเบียนประวัติบุคลากร/งานแผนและงบประมาณ วิเคราะห์ทบทวนแผนของส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนกล
ยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จัดท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี จัดท า
ค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ จัดท ารายงานตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนและงบประมาณใน
ระบบ BPM/งานเอกสารการพิมพ์ จัดท ารูปเล่มรายงาน จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการผลิตเอกสาร บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงาน/งานการเงินและบัญชี จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าท าการล่วงเวลา  เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงาน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เก็บรักษาเอกสารการเงินและบัญชี/งานประชุม 
จัดท าหนังสือเชิญประชุม จัดท ารายงานการประชุม จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม/งานพัสดุ ตรวจสอบรายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ ควบคุมวัสดุคงเหลือให้เป็นระบบ จัดท ารายการครุภัณฑ์ประจ าปีโดยบันทึกในระบบครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด จัดจ้างก าจัดปลวก จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย/งานอาคารสถานที่ , 
ดูแลพ้ืนที่อาคาร ซ่อมบ ารุงรักษา ห้องน้ า ลิฟต์ บริเวณลานจอดรถและบริเวณโดยรอบอาคาร  มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 อยู่
ในระดับ ดี 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรได้รับการอบรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้ในการท างาน และมีการพัฒนางานได้ดีขึ้น 
3. เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน และสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีการท างานเป็นทีม มีความสามัคคี  มีจิตบริการ บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร มีการ
ปกครองแบบครอบครัวเกิดความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียว สภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสม  รับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน  มีบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มีเครื่องมืออุปกรณ์การทางานทั่วถึง  ขอบเขตและภาระงานมี
ความชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการจัดท าผลงานการปฏิบัติงานและประสบการณ์ด้านต่างๆเพ่ือ
เลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานทดแทนกันเพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 
  
 



78 
 

องค์ประกอบที่ 6  การก ากับติดตาม 
การบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การได้รับงบประมาณที่เพียงพอ 

มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ มีการจัดการความรู้ มีการวิจัย การจัดการการท างาน การพยากรณ์  การบริหารความเสี่ยง การวางแผน
การ การจัดการ การมอบหมายงาน การก ากับติดตาม การควบคุมและการประเมินผลงาน รวมถึงประสิทธิภาพการ
ท างาน และการใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักมีผลการด าเนินงาน
ตามการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จุดแข็ง 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
2. มีการก าหนดนโนบายและแผนงานที่จัดเจน 
3. มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในทุกภาระกิจหลักของส านัก 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม โดยทุกคนมีส่วนร่วม และมีการเผยแพร่องค์ความรู้

ทางเว็ปไซต์อย่างต่อเนื่องทุกปี 
6. ทุกกลุ่มเห็นความส าคัญของการท าประกันคุณภาพภายในของส านัก 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับงบด าเนินการของหน่วยงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
2. ท าความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
3. ชี้แจงให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ท าประกันคุณภาพของแต่ละกลุ่มให้มากข้ึน มีบางคนยังอ่านตัวชี้วัดไม่เข้าใจ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  นโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองค์กร 

_______________ 

 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  ไปในแนวทางเดียวกัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงประกาศนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร  ให้บุคลากรทุกท่านยึดถือและร่วมมือร่วม

ใจปฏิบัติงาน  ดังนี ้

 นโยบายคุณภาพ 

 “มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาดา้นวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  เพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพคู่

คุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  สู่มาตรฐานสากล” 

 ค่านิยมองค์กร 

 “คิดอย่างสร้างสรรค์    ท าอย่างมืออาชีพ” 

  Think Creatively    Do Professionally 

 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

                           

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

__________________________________ 

 เนื่องจากปัจจุบันคณะรัฐบาลไดจ้ัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดนิ  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการให้เกิดประสิทธผิล

และประสิทธิภาพที่โปร่งใสตรวจสอบได้  โดยน าระบบบริหารคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ  นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ   ตามมาตรฐานที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ก าหนด  โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดคือ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ทบทวนสอบ

และควบคุมดูแล 

 จากท่ีกล่าวมานี้  คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  จึงมีความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล  และ

มีแนวบริหารงานตามรูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance)  และเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอประกาศให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านทราบทั่วกันว่า  ให้ถือเป็นนโยบาย

ส าคัญ   ในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ  และมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพอย่างเคร่งครัด  

เพื่อร่วมกันน าพามหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาช้ันน าด้านคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และได้รับการรับรอง

คุณภาพจากองค์กรภายนอกในระดับสากลต่อไป 

 

 ประกาศ  ณ วันที่    ๘    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    

 

    

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
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ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

___________________________________ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของส านัก  

ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ จ านวน  ๓  ตัวบ่งชี้คุณภาพ  คือ 

 ๑. ระบบและกลไกพัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ 

 ๒. กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นฐาน  (Technology Based 

Management) 

 ๓. มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับบุคลากร 

 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังกล่าวจึงขอประกาศให้บุคลากรใน

ส านักทุกท่านทราบทั่วกันว่าให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด  เพ่ือร่วมกันน าพาส านักให้เป็นหน่วยงาน  ชั้นน า  สามารถพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กร   ทั้งระดับชาติและนานาชาติต่อไป 

  

 ประกาศ  ณ วันที่   ๑๓  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                  

                         
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  นโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส. 

_______________ 

 เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม ๕ส. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด

ประสิทธิผล บรรลุตามตัวช้ีวัดของระบบประกันคณุภาพทุกระบบท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบท่ัว

กันว่า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการด าเนินงานกิจกรรม ๕ส. อย่างต่อเนื่อง ตามขบวนการ PDCA 

เพื่อพัฒนาคุณภาพให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยก าหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรม ๕ส. ทุกๆ ด้าน รวมทั้ง

การจัดเตรียมระบบปัจจัยพื้นฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน โดยให้ถือว่ากิจกรรม ๕ส. เป็นวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและยึดถือเป็นนโยบาย เพื่อแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัตโิดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                                                  

                                                                                

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวิัตร จารุวาระกูล) 

   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตัล” 

พันธกิจ 

 พัฒนานวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิ

จิตัล 

 ผลิตการบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่โดยผ่าน

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้นวัตกรรมด้านไอซีที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

การศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 

 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทางไอซีทีที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 จัดหาทรัพยากรด้านไอซีที โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย 

 ยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมดิจิตัลเพ่ือการศึกษา 

 พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิตัลที่มีคุณภาพ 

 สร้างระบบนิเวศดิจิตัลส าหรับงานวิจัยอย่างครบวงจร เพ่ือบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและ

บริการงานวิชาการ 

 สร้างระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการศึกษา (Digital Academic)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิตัลเพ่ือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่ (Digital 

Content) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนานวัตกรรมการท างานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิตัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างระบบนิเวศดิจิตัลงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ งานวิจัยและบริการ

วิชาการ (Digital Research) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผผลการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีการ

ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : เพิ่มทรัพยากรและช่องทางการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital 

Infrastructure) 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT- Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ(e-Resources) 
5. พัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management 

Infrastructure) 
6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
8. พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based 

Management) 
10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (IT Professional Certification) 

 

 

 


	คำนำ
	สารบัญ
	1.รวมเล่มรายงาน

