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ส่วนที่ 1 

บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประวัติความเป็นมาของส านกั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์ , วิทยาเขตโชติเวช,    
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 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 จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภูมิ โดยมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ 
ที่อาคาร 1  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 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 

 

 

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/
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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
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   
“พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
 
 พันธกิจ 

1. พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย    
ดิจิทลั 

2. ผลิตการบริการการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัล เพ่ือบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่โดย
ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
4. บูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตคลังความรู้ดิจิทัลด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

การศึกษาสมัยใหม่และเป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
6. จัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital 

Academic) 
2. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนจัดการศึกษาสมัยใหม่ (Digital Content) 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการงานวิจัยและวิชาการ (Digital 

Research) 
4. บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

(Digital Musuem) 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการ

ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Analytics) 
6. เพ่ิมทรัพยากรและพัฒนาประสิทธิภาพโครงการพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือปฎิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 

University (Digital Infrastructure) 
 

 เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากล 
2. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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4. พัฒนาสื่อและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับการจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัยครบวงจร เพ่ือบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการและ

บริการวิชาการ 
6. บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เทคโนโลยกีารประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา 
8. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีมาตรฐานและทันสมัยเพ่ือรองรับการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
9. พัฒนาทรัพยากรดิจิทัลเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอน 

 

 กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (Smart Student)  
2. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Smart Lecturer) 
3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Smart Personal) 
4. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) 
5. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  (Smart Learning) 
6. พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Smart Library) 
7. พัฒนาระบบบริหารและบริการงานวิจัย (e-Research) 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารและบริการวิชาการ (e-ASMS) 
9. พัฒนาระบบดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (e-Museum) 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy) 
11. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital 

University 
 

 การวิเคราะห์สถานภาพ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ 

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

 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 
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กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 
1. งานวางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 
3. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 
4. งานดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค 
5. งานให้บริการระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
6. ให้ค าปรกึษาการใช้งานระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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 (59 คน) 
ตารางแสดงอัตราก าลัง ปี 2562 

 

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 

- 

- 

 

2 

8 

10 

4 

7 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5 

8 

5 

1 

3 

11 

16 

17 

6 

10 

รวม 1 4 2 31 - 22 59 

* ข้าราชการช่วยราชการ 

 
-  ข้าราชการต าแหน่งวิชาการ ช่วยราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1 คน (ปฏิบัติงานจริง 1 คน) 
-  ข้าราชการต าแหน่งสนับสนุน 4 คน    

 -  พนักงานมหาวิทยาลัย  31  คน         

 -  พนักงานราชการ  2  คน          

 -  ลูกจ้างชั่วคราว  22  คน          

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

  
    เป็น    -   :  14   : 44    :   1 
         

บุคลากรสายสนับสนุน  (59 คน) 
               1.  ข้าราชการต าแหน่งสนับสนุน 4 คน 
               2.  พนักงานมหาวิทยาลัย  31  คน   

               3.  พนักงานราชการ   2  คน   

               4.  ลูกจ้างชั่วคราว  22  คน    
                        รวมทั้งสิ้น  59  คน 
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ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา (คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - 3 1 - 56 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 18 13 - 38 
พนักงานราชการ 1 1 - - 44 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - 22 - - 34 

รวม 1 44 14 - 34.4 
 

 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 าพาให้คณาจารย์ 
นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นด้านการบริการทางวิชาการให้ผู้
มาใช้บริการพึงพอใจ และต้องการมาใช้บริการตลอดเวลา 

 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงสถานภาพการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

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 าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ

อย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ 
ขั้นตอนที่ 4.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  

- ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้ค าแนะน าฝึกอบรม   เพ่ือท าให้
การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนที่ 5.  วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
- ถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะท าให้

สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
ขั้นตอนที่ 6.  น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้  

- เนื่องจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของ
สถานศึกษา และกิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ   

ขั้นตอนที่ 7. น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  
- เนื่องจากในการจัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้องพิจารณา

จาก  Input  >  Process  >  Output  >  Outcome  การน าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มา
ประยุกต์ใช้  
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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 ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ขั้นตอนที่ 11. เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  

- ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุก
แห่งและน าเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน  

 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ภารกิจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ระบบการควบคุมคุณภาพของส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปร 
ต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดท าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความส าเร็จของปัจจัย คุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการ 
nug (Self-regulation system) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ 
ซึ่งได้แก่ การก าหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจสอบ
หลักฐาน หรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะ 
อย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการให้บริการ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบุคลากร เป็นต้น การประเมินจะใช้วิธี 
การศึกษาตนเอง (Self-Study) การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (External peer review) และ 
การใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance Indicators) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทฤษฎีระบบใน 
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบาย
กระบวนการผลิตบัณฑิตและก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลติ บัณฑิตส าหรับ 
มหาวิทยาลัยส านัก ศูนย์ จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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จากแผนภูมิข้างต้นแสดงว่า ถ้าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังระบบจะส่งผลกระทบให้สังคมได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นส านักวิทยบริการ ฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ คือ การบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA มาใช้เป็น
หลักการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึง PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพประกอบด้วย 

 
P = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น 

D = Do  คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 

C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร
เกิดข้ึนจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 

A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไปและเมื่อพิจารณา
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
 

 

  

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตาม
คุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการ ฯ คนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลถึงศักยภาพ
โดยรวมของส านักวิทยบริการ ฯ  จึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ http://arit.rmutp.ac.th/ 

4) การจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้ทุก

หน่วยงานจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทางการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับหลักสูตร มี 7 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. องค์ประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

องค์ประกอบ ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดท าเพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบระดับหลักสูตร ข้อ 6 และองค์ประกอบระดับคณะ ข้อ 5  

5) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในระดับหน่วยงานทุกปีการศึกษา โดยทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามกรอบแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือวิเคราะห์ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการ
บริการในรอบปี โดยใช้ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษาถึงวันสิ้นสุดปีการศึกษา  ส านักวิทยบริการ ฯ        
ก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ                   
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ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งมาประเมินและให้ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการ ฯ อยู่เสมอ 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการด าเนินงานและการเทียบเคียงส าหรับการ
ส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที่ 1  ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3  ภารกิจหลักการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 4  ภารกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5  ภารกิจหลักการบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 
องค์ประกอบที่ 6  การก ากับติดตาม 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2562 

ค่า
น้ า

หน
ัก 

(ร้อ
ยล

ะ) 

ค่า
เป

้าห
มา

ย 

ส า
นัก

งา
นผ

ู้อ า
นว

ยก
าร

 

กล
ุ่มเ

ทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ 

กล
ุ่มเ

คร
ือข

่าย
คอ

มพ
วิเต

อร
์แล

ะก
าร

สื่อ
สา

ร 

กล
ุ่มว

ิทย
บร

ิกา
ร 

กล
ุ่มน

วัต
กร

รม
กา

รศ
ึกษ

าฯ
 

องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร        
1.1  Digital Infrastructure การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ดิจิทัลมหาวิทยาลัย 

18 12 
ครั้ง 

     

รวมองค์ประกอบที่ 1 18       

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

2.1  Digital Analytics ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่น ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

18 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 2 18       

องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ        

3.1  Digital Research จ านวนงานวิจัยที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. และ/หรือในระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

18 54 
เรื่อง 

     

รวมองค์ประกอบที่ 3 18       

องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        

4.1  Digital Content จ านวนวิชาที่เป็นสื่อการสอนดิจิทัลที่อยู่ในระบบ Mooc 
หรือ Elearning หรือ MMD ที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ และมีการใช้งานจริงผ่าน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

18 15 
วิชา 

     

รวมองค์ประกอบที่ 4 18       
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องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ        

5.1  Digital Academic ร้อยละของบุคลากรของส านักท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

9 30%      

5.2  Digital Society จ านวน Social media ที่น ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร งานบริการ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน และภายนอก 

9 3 ข้อ 
 

     

รวมองค์ประกอบที่ 5 18       

องค์ประกอบที่ 6 การก ากับติดตาม        

6.1 กระบวนการพัฒนาแผน  2.5 5 ข้อ      

6.2 การบริหารความเสี่ยง 2.5 3 ข้อ      

6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 2.5 3 ข้อ      

6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.5 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 6 10       

รวมทุกองค์ประกอบ 100       
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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  
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องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : Digital Infrastructure การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมหาวิทยาลัย 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
        จ านวนโครงการ หรือจ านวนครั้งที่ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในระบบมีสาย และไร้สาย ในทั้ง 4 ศูนย์ รวมถึงการให้การสนับสนุนเครือข่าย 
wifi ชั่วคราวแก่คณะต่าง ๆ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≥ 5 ครั้ง ≥ 8 ครั้ง ≥ 12 ครั้ง ≥ 16 ครั้ง ≥ 20 ครั้ง 

เกณฑ์มาตรฐาน :  จ านวนครั้ง 
ผลการด าเนินงาน :   

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 20 งาน ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. มีการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. มีการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 
3. มีการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพิกัดฉุกเฉินศูนย์ข้อมูลสาารสนเทศ 
4. มีการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
5. มีการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
6. มีการด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย 
7. มีการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด  
8. มีการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
9. มีการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษา 
10. มีการด าเนินการจัดหาระบบไฟฟ้าส ารองศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์พระนครเหนือ 
11. มีการด าเนินโครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบ ERP,BPM และ HRM 
12. มีการด าเนินการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
13. มีการด าเนินการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาระบบ LAN ภายในห้องเรียนคณะ บริหารธุรกิจ 
14. มีการด าเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย สถาบันภาษา  
15. มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายส านักงานอาคารสถานที่คณะวิทยาศาสตร์ 
16. มีการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพพ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายศูนย์พระนครเหนือ 
17. มีการด าเนินการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย งาน Open House ศูนย์พณิชการพระนคร 
18. มีการด าเนินการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์สถาบันดิจิทัล 
19. มีการด าเนินการติดตั้งติดตั้ง UPS ศูนย์ควบคุมเครือข่ายสารสนเทศพระนครเหนือ 
20. มีการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบ POE Switch เพ่ือรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ 

wi-fi 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

≥ 12 ครั้ง  20 5 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.1.1-1    เอกสารด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวส.1.1-2   เอกสารด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 
สวส.1.1-3   เอกสารด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองพิกัดฉุกเฉินศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 
สวส.1.1-4  เอกสารด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
สวส.1.1-5   เอกสารด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
สวส. 1.1-6 เอกสารด าเนินการโครงการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย 
สวส. 1.1-7 เอกสารด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด 
สวส. 1.1-8 เอกสารด าเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวส. 1.1-9 เอกสารด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษา 
สวส. 1.1-10 เอกสารด าเนินการจัดหาระบบไฟฟ้าส ารองศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์พระ

นครเหนือ 
สวส. 1.1-11 เอกสารด าเนินการโครงการจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบ ERP,BPM และ HRM 
สวส. 1.1-12 ภาพการด าเนินการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
สวส. 1.1-13 ภาพการด าเนินการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาระบบ LAN ภายในห้องเรียนคณะ บริหารธุรกิจ 
สวส. 1.1-14 ภาพด าเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย สถาบันภาษา 
สวส. 1.1-15 ภาพด าเนินการแก้ไขปัญหาจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายส านักงานอาคารสถานที่คณะ

วิทยาศาสตร์ 
สวส. 1.1-16 ภาพด าเนินการปรับปรุงคุณภาพพ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายศูนย์พระนครเหนือ 
สวส. 1.1-17 ภาพด าเนินการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย งาน Open House ศูนย์พณิชการ

พระนคร 
สวส. 1.1-18 ภาพด าเนินการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์สถาบันดิจิทัล 
สวส. 1.1-19 ภาพด าเนินการติดตั้งติดตั้ง UPS ศูนย์ควบคุมเครือข่ายสารสนเทศพระนครเหนือ 
สวส. 1.1-20 ภาพด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย แบบ POE Switch เพ่ือรองรับการ

ติดตั้งอุปกรณ์ wi-fi 
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 
นายเชวงศักดิ์  คงเกิด 
นายแสงสรรค์  ตินารักษ์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นักวิขาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเด่น 

1. มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนและ มีการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์เสื่อมสภาพและไม่ทันสมัย 
2. ทักษะการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์จะผูกอยู่กับเฉพาะตัวบุคคล 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : Digital Analytics ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินงาน 
1 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
2 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
3 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
4 ข้อ 

มีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : 
  1.   มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนครั้งของการเข้าชม อัตราการเข้าออก และระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็ปไซต์ของ 

หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร จ าแนกตามคณะและหน่วยงาน ด้วย Google Analytic  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ น า Google analytic มาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน (1) Website 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2)  Web application ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส.
พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มทร.พระนคร  Google analytic จะถูก
น าไปฝังอยู่ในโปรแกรมระบบ Web application แต่ละระบบ และในหน้าเว็ปไซต์ภายใน มทร.พระนครทุก
เว็ป 

  2.   มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ e-service  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินความพึงพอใจฝังเข้าไปในระบบสารสนเทศ เมื่อ
ผู้ใช้เรียกใช้งานโปรแกรม ระบบจะมี pop up แบบฟอร์มการประเมินขึ้นมา เพ่ือให้ผู้ใช้งานประเมินความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ และระบบจะค านวณรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ทั้งหมด ระบบสารสนเทศที่มีระบบการประเมินความพึงพอใจในระบบทั้งสิ้น  28  ระบบ 

  3.   มีเว็ปไซต์รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ Study Life 
มีรายงานการวิเคราะห์จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ Studylife สถิติรายวัน, จ านวนผู้ใช้งานจ าแนกตามคณะ และ
ร้อยละของผู้ใช้งานจ าแนกตามคณะ 

  4.   มีเว็ปแอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BI  ข้อมูลนักศึกษา และบุคลากร เชื่อมต่อระบบทะเบียนนักศึกษา 
และระบบบุคลากร 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา และระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์น ามาวิเคราะห์และรายงานผลด้วยกราฟแบบเรียลไทม์ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษา และบุคลากรได้ตลอดเวลา เมื่อข้อมูลในระบบนักศึกษา หรือบุคลากร
เปลี่ยนกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงตามทันที 

  5.   มีเว็ปแอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BI  การเงิน เชื่อมต่อระบบ ERP และระบบ BPM มทร.พระนคร 
นอกจากแอพพลิเคชั่นรายข้อมูลนักศึกษาและ บุคลากรแล้ว ยังพัฒนาการเชื่อมต่อจากระบบ ERP  ข้อมูล
การเงิน เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินจากระบบ ERP จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบ BPM ระบบ BI จะน าข้อมูลจาก
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ระบบมาวิเคราะห์และสร้างกราฟรายงานผลผ่านหน้าเว็ปไซต์ เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ออนไลน์ เพื่อให้
ผู้บริหารสามารถทราบสถานะการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3  5 5 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.2-1 ระบบ google analytic วิเคราะห์ข้อมูลเว็ปไซต์ มทร.พระนคร และเว็ปไซต์ภายใต้ 
.rmutp.ac.th 

สวส.2.2-2 ระบบเก็บข้อมูลความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 
สวส.2.2-3 รายงานการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
สวส.2.3-3   รายงานการวิเคราะห์จ านวนผู้เข้าใช้งานระบบ Studylife สถิติรายวัน, จ านวนผู้ใช้งานจ าแนก

ตามคณะ, รายงานร้อยละของผู้ใช้งานจ าแนกตามคณะ,  รายงานจ าแนกตามประเภทผู้ใช้งาน 
และรายงานการใช้งานจ าแนกตามประเภทโทรศัพท์ 

สวส.2.4-4 รายงานกราฟการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BI ข้อมูลนักศึกษาและผู้สมัคร, จ านวนนักศึกษารายวัน 
จ าแนกตามคณะ ตามผลการเรียน 

สวส.2.4-5 รายงานกราฟการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BI ข้อมูลบุคลากร เชื่อมตรงระบบบุคลากร 
สวส.2.5-6 รายงานกราฟการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย BI ระบบการเงิน งบประมาณ และระบบติดตาม

งบประมาณ 
 

จุดเด่น 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
2. มีการท างานเป็นทีมที่ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรน าไปใช้อย่างจริงจัง ให้เกิดความคุ้มค่า 

2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล ผช.ผอ.สวส. 
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องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 Digital Research จ านวนงานวิจัยที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ในระบบ 
TDC ของ สกอ. และ/หรือในระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

1. ระบบ TDC คือ ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ย่อมาจาก Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ 
Thailis (ของสกอ.) บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ของอาจารย์ 
รวบรวมจากมหาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

2. ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร คือ ระบบจัดเก็บและเผยแพร่รายงานวิจัย , วิทยานิพนธ์, โครงงาน ฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ และนักศึกษา มทร.พระนคร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≥ 18 เรื่อง ≥ 36 เรื่อง ≥ 54 เรื่อง ≥ 64 เรื่อง ≥ 81 เรื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  จ านวนเรื่อง 
ผลการด าเนินงาน :  

ปีการศึกษา 2562  กลุ่มวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหน่วยงาน              
ผู้ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ฯ จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการสารสนเทศที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ดิจิทัล โดยท าการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research) ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลเอกสาร    
ฉบับเต็ม (Thai Digital Collection : TDC) และ ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร ( Intellectual Repository at 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) ระหว่าง 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563  
จ านวน 394 เรื่อง โดยแบ่งตามสังกัดดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 15 เรื่อง 
2) คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ จ านวน 103 เรื่อง 
3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 12 เรื่อง 
4) คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 45 เรื่อง 
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 43 เรื่อง 
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 80 เรื่อง 
7) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 16 เรื่อง 
8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 27 เรื่อง 
9) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจ านวน 8 เรื่อง 
10) กองนโยบายและแผน จ านวน 2 เรื่อง 
11) สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 43 เรื่อง 
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เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงาน ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 

 
 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(เรื่อง) 

 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

≥ 54 เรื่อง  394 เรื่อง 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส. 3.1-1   เอกสารการส ารวจความต้องการจัดท าเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital 

Collection) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สวส. 3.1-2   คณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สวส. 3.1-3   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 เรื่อง 
สวส. 3.1-4   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  103 เรื่อง 
สวส. 3.1-5   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 12 เรื่อง 
สวส. 3.1-6   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะบริหารธุรกิจ 45 เรื่อง 
สวส. 3.1-7   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  43 เรื่อง 
สวส. 3.1-8   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  80  เรื่อง 
สวส. 3.1-9   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะศิลปศาสตร์  16 เรื่อง 
สวส. 3.1-10 รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  27  เรื่อง 
สวส. 3.1-11   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  8  เรื่อง 
สวส.3.1-12   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

กองนโยบายและแผน 2 เรื่อง 
สวส.3.1-13   รายงานผลการเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Research)   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 43 เรื่อง 
สวส.3.1-14 ระบบฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection : TDC) 
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สวส.3.1-15   ระบบคลังปัญญา มทร.พระนคร 
 

จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นความส าคัญและส่งเสริมการวิจัยตามพันธกิจ (Mission) 
ในการสร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านบริการวิชาการ 

2. บุคลากรกลุ่มวิทยบริการ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเตรียมไฟล์งานวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ในการจัดเก็บและเผยแพร่รายงานวิจัย, วิทยานิพนธ์, โครงงาน ฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์ และนักศึกษา มทร.พระนคร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไฟล์งานวิจัยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับไม่ครบตามจ านวน จึงได้มอบหมายให้ คุณสุมาลี พรเจริญ  รับ

หน้าที่เป็นตรวจสอบและผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางบัวระภา  กลยนีย์  หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

น.ส.โสภา  ไทยลา 
น.ส.กมร  สุประภารพงษ์ 
นางสุมาลี   พรเจริญ 
นายธีรพัฒน์   จ าลองพิมพ์ 
น.ส.ณฤชล บิลอิสมาแอล 
น.ส.รัตดา  พุทธศรีเมือง 

หัวหน้างานวิทยบริการ 
หัวหน้างานห้องสมุด 
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  Digital Content จ านวนวิชาที่เป็นสื่อการสอนดิจิทัล 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  มีการสอนนักศึกษา/บุคคลภายนอกผ่านสื่อดิจิทัล มีการเก็บบันทึกบทเรียน มีเนื้อหาการสอน     
ให้เปิดดูย้อนหลังได้ ด้วยโปรแกรมเหล่านี้ 

1. E-learning (LMS) มีเนื้อหาบทเรียน มีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้งาน และเรียนจริงในระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ มทร.พระนคร 

2. MMD ระบบวิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีอาจารย์ มทร.พระนคร เป็นผู้สอนโดย สวส.เป็นผู้ถ่ายท า
และตัดต่อ  และเผยแพร่บนเว็ปไซต์ มทร.พระนคร 

3. Mooc ระบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ไม่จ ากัดผู้เรียน มทร.พระนคร 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≥ 5 วิชา ≥ 10 วิชา ≥ 15 วิชา ≥ 20 วิชา ≥ 25 วิชา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  จ านวนวิชา 
ผลการด าเนินงาน :   

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิตสื่อการสอนดิจิทัลผ่านระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ e-Learning (LMS) วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (MMD ) และการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเปิด (Mooc)  รวมทั้งหมด 65 วิชา โดยแบ่งได้ดังนี้ 

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning (LMS) จ านวน 54 วิชา 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 14 วิชา 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 วิชา 
คณะบริหารธุรกิจ 3 วิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 วิชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 วิชา 
คณะศิลปศาสตร์ 2 วิชา 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 วิชา 
 
วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (MMD ) มีจ านวน 8 วิชาดังนี้ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 วิชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 วิชา 
คณะศิลปศาสตร์ 1 วิชา  
การเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Mooc)  มีจ านวน 3 วิชาดังนี้ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 วิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 วิชา  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(วิชา) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

≥ 15 วิชา  65 วิชา 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส. 4.1-1 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวส. 4.1-2 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวส. 4.1-3 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ 
สวส. 4.1-4 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวส. 4.1-5 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวส. 4.1-6 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะศิลปศาสตร์ 
สวส. 4.1-7 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning มทร.พระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
สวส. 4.1-8   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ by ครูชมบี 
สวส. 4.1-9   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา พื้นฐานการประกอบอาหาร 
สวส. 4.1-10   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา ความรู้ สู่ผู้ประกอบการ 
สวส. 4.1-11   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา โภชนาการเพ่ือการด ารงชีวิต 
สวส. 4.1-12   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา อาหารตะวันตก (Western Cuisine) 
สวส. 4.1-13   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารในชีวิตประจ าวัน by ครู

ชมบี 
สวส. 4.1-14   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
สวส. 4.1-15   วิดีโอสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รายวิชา สนุกกับภาษา 
สวส. 4.1-16   สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Mooc) วิชา เทคนิคการถ่ายภาพ 
สวส. 4.1-17   สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Mooc) วิชา แต่งภาพสวย ด้วย Light room 
สวส. 4.1-18   สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Mooc) วิชา Google Form 
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จุดเด่น 

1. สื่อการสอนดิจิทัลช่วยสนับสนุนให้มีสถานที่เรียนไม่จ ากัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนอาจเรียนรู้ที่บ้าน 
ที่ห้องสมุด หรือภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เป็นต้น ตามเวลาที่ตนเอง
ต้องการหรือตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 

2. อาจารย์ผู้สอนขาดแรงจูงใจในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายปฐมพงศ์ จ านงค์ลาภ 
หัวหน้างานวิจัยและ 
พัฒนาสื่อการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง นักเอกสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  Digital Academic ร้อยละของบุคลากรของส านักที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

≥ 10 % ≥ 20 % ≥ 30 % ≥ 40 % ≥ 50 % 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
ผลการด าเนินงาน :   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 59 คน ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล 29 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังนี้ 

1. ส านักงานผู้อ านวยการ / งานบริหารทั่วไป มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.08 
2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 
3. กลุ่มวิทยบริการ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.96 
4. กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 5 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 8.47 
5. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.47 
มีการเก็บรายละเอียดการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล รายบุคคล

บันทึกลงในระบบ HRM  มีการรายงานผลต่อมหาลัยทุกๆ ไตรมาศ มีรายงานการฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน หลังจากท่ีไปฝึกอบรมกลับมา มีการติดตามผลการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากไปฝึกอบรม
กลับมาได้ 6 เดือน 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

≥ 30 %  49.15 4 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส. 5.1-1 แผนพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 
สวส. 5.1-2 ผลการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล  ปี 2563 
สวส. 5.1-3 รายงานรายชื่อผู้ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทัล ปี 2563 
สวส.5.1.4   รายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
สวส.5.1.5 แบบติดตามการน าความรู้และทักษะจากการประชุม สัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 
สวส.5.1.6 บันทึกขอส่งข้อมูลการไปฝึกอบรม สัมมนา ในระบบ HRM 

 
 
 

จุดเด่น 

1. บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ 
ในด้านเทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

3. บุคลากรทุกสายงานพร้อมปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงต่อกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและผลส าเร็จของ
หน่วยงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี จ าเป็นต้องส่งบุคลากรเข้ารบการเพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะ ใน

บางครั้งต้องประสบปัญหาด้านงบประมาณ 
2. การพิจารณาส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนานั้น ต้องพิจารณาให้รอบด้านและทั่วถึง โดยค านึงถึง

ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับให้ชัดเจน 
3. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทักษะ ที่ได้รับจากการพัฒนาให้เป็น

รูปธรรม 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน 
นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย 

หัวหน้า ส านักงานผู้อ านวยการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาวรัชนี   ต่อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 



32 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 Digital Society จ านวน Social media ที่น ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานบริการ ให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน และภายนอก 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   

Social media ทางดิจิทัลที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน แจ้งให้แก่นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคคลภายนอก รวมถึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บ ารุงรักษาระบบให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย และตอบค าถามของผู้ที่ติดต่อสื่อสารผ่านทาง social media นั้น ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
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 :  จ านวนข้อ 

1. มี Website 
2. มี Website และมี Facebook 
3. มี Website, มี Facebook และมี Line หน่วยงาน 
4. มี Website และมี Facebook และมีสมาชิก Line official ≥ 2000 คนมียอด Follow Facebook ≥ 100 

คน และมีชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบตอบค าถาม, ปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบ 
5. มี Website และมี Facebook และมีสมาชิก Line official ≥ 5000 คน มียอด Follow Facebook ≥ 200 

คน และมีชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบตอบค าถาม, ปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบ 
 
ผลการด าเนินงาน :   
  1.   มี Website แจ้งข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา อาจารย์ และ 
          บุคคลภายนอก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้าง Website แจ้งข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของ
หน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก 

  2.   มี Website และ Facebook แจ้งข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา  
อาจารย์ และบุคคลภายนอก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้าง Website และ Facebook เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร งาน
บริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก 
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  3.   มี Website, Facebook, Line ของหน่วยงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้ง 
แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้าง Website ,Facebook ,Line ของหน่วยงาน เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก 

  4.   มี Website และมี Facebook และมีสมาชิก Line official ≥ 2000 คนมียอด Follow Facebook ≥  
100 คน และมีชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบตอบค าถาม, ปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้าง Website ,Facebook ,Line ของหน่วยงาน, Line official 
เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอกและมี
ผู้ดูแลรับผิดชอบคอยตอบค าถามและปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานเสมอ 

  5.    มี Website และมี Facebook และมีสมาชิก Line official ≥ 5000 คน มียอด Follow Facebook ≥  
200 คน และมีชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบตอบค าถาม, ปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้าง Website ,Facebook ,Line ของหน่วยงาน ,Line 
official  เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก
และมีผู้ดูแลรับผิดชอบคอยตอบค าถามและปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบให้พร้อมใช้งานเสมอ 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 ข้อ 5 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.5.2.1-1 เว็ปไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutp.ac.th/ 
สวส.5.2.2-1 เว็ปไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutp.ac.th/ 

สวส.5.2.2-2 Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/AritRmutp1 

สวส.5.2.3-1 เว็ปไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutp.ac.th/ 

สวส.5.2.3-2 Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/AritRmutp1 

สวส.5.2.3-3 Line กลุ่มส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สวส.5.2.4-1 เว็ปไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutp.ac.th/ 

สวส.5.2.4-2 Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/AritRmutp1 

สวส.5.2.4-3 Line official ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวส.5.2.4-4 รายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบตอบค าถาม, ปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบ 

สวส.5.2.5-1 เว็ปไซต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.rmutp.ac.th/ 

สวส.5.2.5-2 Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
https://www.facebook.com/AritRmutp1 

สวส.5.2.5-3 Line official ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวส.5.2.5-4 รายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบตอบค าถาม, ปรับปรุงข้อมูลและบ ารุงรักษาระบบ 

 
จุดเด่น 

1. มีการสร้างเวปไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน แจ้งให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก 

2. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บ ารุงรักษาระบบให้มีความม่ันคงปลอดภัย และ
ตอบค าถามของผู้ที่ติดต่อสื่อสารผ่านทาง social media นั้น ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

2. ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลและคอยตอบค าถามของผู้ติดต่อสื่อสารต้องพัฒนาความรู้ตัวเองอยู่เสมอ
เพ่ือสามารถตอบค าถามของผู้ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน 

นายสาคร  พรมจันทรา 
น.ส. เบญจพร ยวงสวัสดิ์ 
น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย 
น.ส.ตรีเนตร ข าขัน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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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 ข้อ 
ครบถ้วน 
2-3 ข้อ 

ครบถ้วน 
4-5 ข้อ 

ครบถ้วน 
6 ข้อ 

ครบถ้วน 
7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :   
  1.  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านัก และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ

การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอก (SWOT) เพ่ือก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยน าแผนสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

  2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
มีการประชุมเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดไปสู่บุคลากร
ทุกภาคส่วนในหน่วยงาน 

  3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และผลักดันให้
หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีแนวทางการด าเนินงานสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

  4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 

  5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
มีปฏิทินด าเนินงานเพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตลอดจนมีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศเป็นประจ าทุกเดือน 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
มีการก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อน าเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงานทุก 6 เดือน 

  7.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส านักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่าง ๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ  
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานให้ผลการด าเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

5 7 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.1.1-1    แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.1.2-2    รายงานการประชุมแนวทางการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ 
สวส. 6.1.3.3 ค าสั่งตั้งกรรมการแผนปี 2563 
สวส. 6.1.3.4 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผน 
สวส. 6.1.3.5 บันทึกข้อความการน าแผนสู่การปฎิบัติ 
สวส.6.1.3.6 แผนปฎิบัติราชการปี 2563 
สวส.6.1.3.7 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการ 
สวส. 6.1.4-8 ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์  
สวส. 6.1.4-9 ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ 
สวส. 6.1.4-10 ความสอดคล้องระหว่างตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์กับแผนปฎิบัติราชการ 
สวส. 6.1.5.11 ปฏิทินการด าเนินงาน 
สวส.6.1.5.12 สรุปการรายงาน 
สวส.6.1.6-13   รายงานผลการด าเนินงาน 
สวส. 6.1.6.14 บันทึกติดตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
สวส. 6.1.6.15 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย 
สวส. 6.1.6.16 รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน 
สวส. 6.1.7-17 รายงานการประชุมปรับปรุงแผน 
สวส. 6.1.7.-18 การปรับปรุงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
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จุดเด่น 

1. มีการก าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อรองรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University 
2. มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกแผนงาน 

2. ก าหนดให้มีการทบทวนแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน, 
นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย 

หัวหน้า ส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางอุมาพร สรวลสรรค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน :   
 1.   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
โดยส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน มีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็น
คณะกรรมการท างาน มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของ
ส านักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

  2.   มีการบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการบ่งชี่ความเสี่ยง 8 กระบวนการหลัก 40 กระบวนการท างานย่อย 

 3.   มีการประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ 
มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  โอกาสที่จะเกิด ความรุนแรง  และระดับความเสี่ยงใน 8 
กระบวนการท างานหลัก 

  4.  มีการจัดล าดับความเสี่ยง 
มีการสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ท าการบ่งชี้ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงทั้ง 8 กระบวนการท างานหลัก 

  5.  มีการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินงาน  และแผนจัดการความ
เสี่ยง 
มีการมาตรการจัดการความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยง 8 กระบวนงานหลัก 40 กระบวนงานย่อย 
 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 5 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.2.1-1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในของ สวส. 
สวส.6.2.2-2   การบ่งชี้ปัจจัยเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงกระบวนการหลัก 
สวส.6.2.3-3   เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
สวส.6.2.3-4   การระบุประเด็นปัญหาประเมินความเสี่ยงโอกาส และผลกระทบ 
สวส.6.2.4-5   สรุปประเด็นความเสี่ยง ผลการประเมิน และระดับความเสี่ยงในกระบวนงานหลัก 
สวส.6.2.5-6   การจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง 
สวส.6.2.5-7   แผนการจัดการความเสี่ยง 
สวส.6.2.5-8 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับน าเสนอผู้บริหาร มทร.พระนคร 
สวส.6.2.5-9 สรุปการจัดการความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับน าเสนอผู้บริหาร มทร.พระ

นคร 
 
 

จุดเด่น 

1. มีการจัดบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการความเสี่ยง 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เบญจพร  ยวงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
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 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  1.  มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือจัดท าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

  2.  มีแผนการจัดการความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีการบ่งช้ีความรู้ โดยมีค่าเป้าหมายไม่ต่ ากว่า 2 เรื่อง  
มีการวิเคราะห์องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

  3.   มีการสร้างและแสวงหาความรู้ จากภายในและภายนอกหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
มีการสร้างและการแสวงหาความรู้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 59 คน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านดิจิทัล ดังนี้ 
ส านักงานผู้อ านวยการ/งานบริหารทั่วไป มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.08, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.47, 
กลุ่มวิทยบริการมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1, กลุ่มนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47, กลุ่ม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัล จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.47,  สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร
สายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล ทั้งหมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 49.15 

  4.   มีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีคลังความรู้ 
คณะด าเนินการส่งองค์ความรู้ให้ศูนย์การจัดการความรู้รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้โดยมีการปรับรูปแบบของ
เอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

  5.   มีการเข้าถึงความรู้ 
เผยแพร่ผ่าน Website จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ หนังสือเวียน/e-document บอร์ดประชาสัมพันธ์ Web 
blog/Webboard 

  6.   มีการเข้าถึงความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส านักจัดกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การหมุนเวียนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง 
ฯลฯ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 6 5 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.3-1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.3-2   แผนการจัดการความรู้ แผน 3 ปี 2563 
สวส.6.3-3   มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย ปี 2563 
สวส.6.3-4   รายงานการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  
สวส.6.3-5   แบบติดตามการน าความรู้และทักษะจากการประชุม สัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ส าหรับ

บุคลากรสายสนับสนุน 
สวส.6.3-6 จ านวนองค์ความรู้ทั้งหมดในทะเบียนความรู้ของส านักวิทยบริการ ปี 2563 
สวส.6.3-7 การสอนออนไลน์ Google Class, Google Meet เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
สวส.6.3-8 สาระน่ารู้การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งาน 
สวส.6.3-9 แนวทางการจัดท าข้อสอบออนไลน์ “ใช้เครื่องมืออย่างไรให้รัดกุม” 
สวส.6.3-10   เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
สวส.6.3-11   เผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สวส.6.3-12   จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ 
สวส.6.3-13   เผยแพร่ผ่านทางไลน์ 
สวส.6.3-13 การลงฐานข้อมูลแนะน าหนังสือใหม่ผ่าน LINE 
สวส.6.3-14   การท าที่คั่นหนังสือ (เพ่ืองานประชาสัมพันธ์) ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.7 
สวส.6.3-15   การเตรียม PDF ขึ้นวารสารใหม่ใน LINE 
สวส.6.3-16   เทคนิคการยืมต่อด้วยตนเอง Renew ผ่าน LINE 
สวส.6.3-17   การใช้โปรแกรม Photo Scape ในการจัดรูปแบบปกหนังสือ 10 อันดับหนังสือท่ีมีการยืมสูงสุด

ประจ าเดือน 
สวส.6.3-18   การคืนหนังสือที่ตู้รับคืน (Book Drop) 
สวส.6.3-19   ขั้นตอนการยืม – คืน หนังสือด้วยตนเองผ่านตู้ยืม – คืนอัตโนมัติ 
สวส.6.3-20   การจองห้องประชุมย่อย (Discussion) ผ่านไลน์ 
สวส.6.3-21 วิธีอัพโหลดวารสาร ในฐานข้อมูลวารสาร/หนังสือใหม่ 
สวส.6.3-22 การตั้งค่า BarTender พิมพ์บาร์โค้ดแบบเลขเรียงล าดับอย่างต่อเนื่อง (Run Number) 
สวส.6.3-23 หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings) 
สวส.6.3-24 การตั้งค่าคุณสมบัติเอกสาร ฐานข้อมูล Repository 

 

http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/12/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-Bartender-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Run-Number.pdf
http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-Online-Thai-Subject-Headings.pdf
http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5-Repository.pdf
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จุดเด่น 

1. มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านหน้าเว็ปไซต์ส านักทุก ๆ เดือน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอ่ืน ๆ ให้ครบทุกภารกิจ 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี นักวิชาคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ 

ของส านัก ตั้งแต่ระดับงานและกลุ่ม และด าเนินการตามระบบท่ีก 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 าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นภารกิจหลักของส านักครบทุกกลุ่ม 

  4.  มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักมีการด าเนินการด าเนินงานด้านประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่ส านักก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ 
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
มีการประชุมก ากับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มด าเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาสให้ให้ทุกกลุ่ม
ก าหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม 4 กลุ่มภาระงานหลัก (1) กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร (2) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) กลุ่มวิทยบริการ (4) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
มีการประชุมควบคุมการด าเนินงานเป็นไปตามคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ 
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการท างาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากปีที่ผ่านมา 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของส านัก คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของส านัก 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

3 6 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.6.4.1-1 เล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.6.4.2-2 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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 หนังสือเชิญประชุมก าหนดตัวชี้วัดประกันคุณภาพปี 2562  
สวส.6.4.4.10 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ สวส.ครั้งที่ 1/2562 
สวส.6.4.4.11 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ สวส.ครั้งที่ 2/2562 
สวส.6.4.4.12 รายงานการประชุมประกันคุณภาพ สวส.ครั้งที่ 3/2563 
สวส.6.4.4.13 บันทึกติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
สวส.6.4.5.14 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุง ปี 2560 
สวส.6.4.6-15 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน (IQA) 
สวส.6.4.6-16 ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวส.6.4.6-17 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 
จุดเด่น 

1. มีตัวบ่งชี้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของส านัก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานที่เป็นระบบในบางภารกิจ ยังต้องพัฒนา 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน น.ส.เบญจพร  ยวงสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

 
ตารางท่ี 4-1 แสดงจ ำนวนตัวบ่งชี้ตำมตัวประกอบคุณภำพ จ ำแนกตำมประเภทตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน / ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สวส. 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

- - 1.1 1 

2. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 2.1 1 

3.  ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

- - 3.1 1 

4. ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

- - 4.1 1 

5. ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

- - 5.1, 5.2 2 

6.  การก ากับติดตาม - 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 - 4 

รวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกตัวประกอบ - 4 6 10 

 
ตาราง 4-2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ส. 2)   

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

 หมายเหตุ 

I P O รวม  

1. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

- - 5.00 5.00 
ดีมาก  

2. ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 5.00 5.00 

ดีมาก  

3.  ภาระกิจหลักงานการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ - - 5.00 5.00 

ดีมาก  

4. ภาระกิจหลักการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา - - 5.00 5.00 

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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5. ภาระกิจหลักการบริหารจัดการ
ส านักงานผู้อ านวยการ -  4.50 4.50 

ดมีาก  

6.  การก ากับติดตาม - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

รวม  5.0 4.83 4.90 ดีมาก  

ผลการประเมิน - ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 
 

ตารางที่ 4 - 3   สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                     ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 (ส.1)  

 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

 
ค่าน้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน1 คะแนน/ 
ผล

ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
  = ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 :  ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
1.1 Digital Infrastructure การ
พัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
มหาวิทยาลัย 

12 
ครั้ง 

18 - 20  
 ครั้ง 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  18 -  5.0  
องค์ประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1  Digital Analytics ข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยที่น ามาวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3 
ข้อ 

18 - 5  
ข้อ 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2  18   5.0  
องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1  Digital Research จ านวน
งานวิจัยที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. 
และ/หรือในระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 

54  
เรื่อง 

18 - 394 
เรื่อง 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3  18   5.0  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

 
ค่าน้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน1 คะแนน/ 
ผล

ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
  = บรรล ุ
 = ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
 ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
4.1  Digital Content จ านวนวิชา
ที่เป็นสื่อการสอนดิจิทัล 

15 
 วิชา 

18 - 65 
วิชา 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4  18   5.0  
องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
5.1  Digital Academic ร้อยละ
ของบุคลากรของส านักท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

30 % 9 - 49.15% 4  
 

5.2  Digital Society จ านวน 
Social media ที่น ามาใช้ในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
งานบริการ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากรภายใน และภายนอก 

3  
ข้อ 

9 - 5  
ข้อ 
 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5  18   4.50  
องค์ประกอบที่ 6 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
6.1  การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3 
ข้อ 

2.5 - 7 
ข้อ 

5  
 

6.2  การบริหารความเสี่ยง 
 

3 
ข้อ 

2.5 - 5 
ข้อ 

5  
 

6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้ 

3 
ข้อ 

2.5 - 5 
ข้อ 

5  
 

6.4 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

3 
ข้อ 

2.5 - 6 
ข้อ 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6  18   5.0  
เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ     4.90  

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมาก 

           00.00 - 1.50                 1.51 - 2.50             2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2562  โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 

ในรอบปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจทั้ง  6 องค์ประกอบมีดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์, Wifi, Eduroam บริกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำ, บริกำรด้ำนฮำร์ดแวร์ 
บริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ IT Care กล้องวงจรปิด จดโดเมนเว็ปไซต์ SSL VPN จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดจ้ำงบริษัท 
บ ำรุงรักษำระบบ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเอง มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
จุดแข็ง 

1. มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและ มีกำรสนับสนุนงบประมำณกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
2. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อุปกรณ์เครื่องมือในกำรดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เสื่อมสภำพและไม่ทันสมัย 
2. ทักษะกำรดูแลบ ำรุงรักษำอุปกรณ์จะผูกอยู่กับเฉพำะตัวบุคคล 

 
องค์ประกอบที่ 2  ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิเครำะห์และพัฒนำระบบงำนที่เป็น  Web application และ Mobile application ดูแล ปรับปรุง 

บ ำรุงรักษำ Application software  ออกแบบและพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบ realtime online 

ส ำหรับกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ วิเครำะห์ปริมำณกำรใช้งำนระบบ eService  ออกแบบ และจัดท ำเว็ปไซต์มหำวิทยำลัย  

ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ฝึกอบรมกำรจัดท ำเว็ปไซต์หน่วยงำน ติดตั้งเว็ปไซต์หน่วยงำน ดูแล ปรับปรุง บ ำรุงรักษำระบบ
ควำมปลอดภัยของเว็ปไซต์ และแก้ไขปัญหำเว็ปไซต์หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ให้แก่มหำวิทยำลัยตำมที่ได้รับอนุมัติ จัดท ำระบบแจกลิขสิทธิ์ให้แก่นักศึกษำ บุคลำกร จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ ให้ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์   จัดท ำรำยชื่อผู้ใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ของ

มหำวิทยำลัย จัดท ำ email ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรทั้งหมด ที่เป็น @rmutp.ac.th และ @o365.rmutp.ac.th 

ดูแล แก้ไข ปรับปรุง บ ำรุงรักษำบัญชีรำยชื่อผู้ใช้งำน และ email มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเอง มี

ค่ำเฉลี่ยเป็น 5 อยู่ในระดับ ดีมำก 

จุดแข็ง 
1. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
2. มีกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมือ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรน ำไปใช้อย่ำงจริงจัง ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 
2. ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ให้มำกข้ึน 

 

https://noc.rmutp.ac.th/
https://noc.rmutp.ac.th/new-wifi-rmutp/
http://eduroam.rmutp.ac.th/
http://arit.rmutp.ac.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2/
https://noc.rmutp.ac.th/wireless-network-service/
https://noc.rmutp.ac.th/network-support-service/
https://sslvpn.rmutp.ac.th/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
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องค์ประกอบที่ 3  ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 ห้องสมุดมีกำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรศึกษำ
ค้นคว้ำและวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
นโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำเพ่ือก้ำวสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
จุดแข็ง 

1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เล็งเห็นควำมส ำคัญและส่งเสริมกำรวิจัยตำมพันธกิจ (Mission) ใน
กำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคมด้ำนบริกำรวิชำกำร 

2. บุคลำกรกลุ่มวิทยบริกำร มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดเตรียมไฟล์งำนวิจัยและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบ
ฐำนข้อมูลออนไลน์ในกำรจัดเก็บและเผยแพร่รำยงำนวิจัย, วิทยำนิพนธ์, โครงงำน ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
ของอำจำรย์ และนักศึกษำ มทร.พระนคร 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไฟล์งำนวิจัยอำจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับไม่ครบตำมจ ำนวน จึงได้มอบหมำยให้ คุณสุมำลี พรเจริญ  รับหน้ำที่เป็น
ตรวจสอบและผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 4  ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนหลักในกำรผลิตและพัฒนำนวัตกรรมสื่อกำรเรียน
กำรสอน โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบของกำรเรียนกำรสอนทำงไกล กำรให้บริกำร
ทรัพยำกรสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ มีภำรกิจให้บริกำรด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-Learning) สื่อกำรเรียนกำรสอนที่เผยแพร่
ในลักษณะของ Video on Demand มีสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดหรือ MOOC ด้ำนกำรสนับสนุนกิจกรรม
ต่ำงๆของมหำวิทยำลัย กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ มีภำรกิจสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น กำรบันทึกภำพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวีดิทัศน์               
งำนถ่ำยทอดสดผ่ำนระบบเครือข่ำย งำนควบคุมระบบเสียง และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 
อยู่ในระดับ ดีมำก 
จุดแข็ง 

สื่อกำรสอนดิจิทัลช่วยสนับสนุนให้มีสถำนที่เรียนไม่จ ำกัดอยู่เพียงห้องเรียนเท่ำนั้น ผู้เรียนอำจเรียนรู้ที่บ้ำน ที่
ห้องสมุด หรือภำยใต้สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ เช่น ในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 เป็นต้น ตำมเวลำที่ตนเอง
ต้องกำรหรือตำมที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่สื่อกำรเรียนกำรสอนให้เป็นที่รู้จักมำกยิ่งข้ึน 
2. อำจำรย์ผู้สอนขำดแรงจูงใจในกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน 

 องค์ประกอบท่ี 5  ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ 

ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป ประกอบด้วย งำนสำรบรรณ รับ-ส่ง หนังสือรำชกำรทั้งภำยในภำยนอก
ผ่ำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์/งำนบุคลำกร จัดท ำข้อมูลกำรลำผ่ำนระบบ HRM บันทึกรำยงำนบุคลำกรไป
ฝึกอบรม สัมมนำ ลำศึกษำต่อ ในระบบ HRM จัดท ำกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรท ำประกันสังคม กำรท ำ
ประกันเหตุของบุคลำกร กำรเสนอขอรับสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของบุคลำกร กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของบุคลำกร 
กำรเสนอขอเงินรำงวัลประจ ำปีให้กับบุคลำกร  กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง  กำรรำยงำนจรรยำบรรณของบุคลำกร กำร
บันทึกทะเบียนประวัติบุคลำกร/งำนแผนและงบประมำณ วิเครำะห์ทบทวนแผนของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนกล
ยุทธ์ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ปรับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จัดท ำค ำเสนอของบประมำณประจ ำปี จัดท ำ
ค ำเสนอของบประมำณเงินรำยได้ จัดท ำรำยงำนตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนและงบประมำณใน
ระบบ BPM/งำนเอกสำรกำรพิมพ์ จัดท ำรูปเล่มรำยงำน จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ในกำรผลิตเอกสำร บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน/งำนกำรเงินและบัญชี จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำท ำกำรล่วงเวลำ  เบิกจ่ำยเงินค่ำจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส ำนักงำน ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ เก็บรักษำเอกสำรกำรเงินและบัญชี/งำนประชุม 
จัดท ำหนังสือเชิญประชุม จัดท ำรำยงำนกำรประชุม จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม/งำนพัสดุ ตรวจสอบรำยกำรวัสดุ
ครุภัณฑ์ ควบคุมวัสดุคงเหลือให้เป็นระบบ จัดท ำรำยกำรครุภัณฑ์ประจ ำปีโดยบันทึกในระบบครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้ำง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด จัดจ้ำงก ำจัดปลวก จัดจ้ำงยำมรักษำควำมปลอดภัย/งำนอำคำรสถำนที่, 
ดูแลพ้ืนที่อำคำร ซ่อมบ ำรุงรักษำ ห้องน้ ำ ลิฟต์ บริเวณลำนจอดรถและบริเวณโดยรอบอำคำร  มีค่ำเฉลี่ยเป็น 4.50 อยู่
ในระดับ ดีมำก 
จุดแข็ง 

1. บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะสมรรถนะ ในด้ำน
เทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับของมหำวิทยำลัย 

2. บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมพูนควำมรู้ และทักษะในด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี 

3. บุคลำกรทุกสำยงำนพร้อมปฏิบัติงำนให้เชื่อมโยงต่อกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและผลส ำเร็จของหน่วยงำน 
4. มีกำรสร้ำงเวปไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร งำนบริกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำน แจ้งให้แก่นักศึกษำ 

อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก 
5. มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บ ำรุงรักษำระบบให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย และตอบ

ค ำถำมของผู้ที่ติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำง social media นั้น ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี จ ำเป็นต้องส่งบุคลำกรเข้ำรบกำรเพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะ ในบำงครั้งต้อง
ประสบปัญหำด้ำนงบประมำณ 

2. กำรพิจำรณำส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำนั้น ต้องพิจำรณำให้รอบด้ำนและทั่วถึง โดยค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่
จะได้รับให้ชัดเจน 

3. บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำต้องแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะ ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำให้เป็นรูปธรรม 
4. กำรประชำสัมพันธ์สข้อมูลข่ำวสำรต้องมีกำรอัปเดตข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นปัจจุบันมำกที่สุด 
5. ผู้รับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและคอยตอบค ำถำมของผู้ติดต่อสื่อสำรต้องพัฒนำควำมรู้ตัวเองอยู่เสมอเพ่ือ

สำมำรถตอบค ำถำมของผู้ติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
องค์ประกอบที่ 6  การก ากับติดตาม 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่มีคุณภำพประกอบด้วยปัจจัยหลำยประกำร เช่น กำรได้รับงบประมำณที่เพียงพอ 
มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมทั้งภำยในและภำยนอก มีระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรจัดกำร มีกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรวิจัย กำรจัดกำรกำรท ำงำน กำรพยำกรณ์  กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรวำงแผน
กำร กำรจัดกำร กำรมอบหมำยงำน กำรก ำกับติดตำม กำรควบคุมและกำรประเมินผลงำน รวมถึงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน และกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกำรประเมินตนเอง มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมำก 
จุดแข็ง 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนเพื่อรองรับกำรปฏิรูปมหำวิทยำลัยเป็น Digital University 
2. มีกำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรทั้งระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย 
4. มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่ำนหน้ำเว็ปไซต์ส ำนักทุก ๆ เดือน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรก ำหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกแผนงำน 
2. ก ำหนดให้มีกำรทบทวนแผนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. น ำผลกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
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เป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 

 
นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปีการศึกษา 2562 ค่า
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องค์ประกอบที่ 1 ภารกิจหลักงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร        
1.  Digital Infrastructure การพัฒนาปรับปรุงบ ารงุรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลมหาวิทยาลัย 

18 12 
ครั้ง 

     

รวมองค์ประกอบที่ 1 18       
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
2. Digital Analytics ข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่น ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

18 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 2 18       
องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ        
3. Digital Research จ านวนงานวิจัยที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. และ/หรือในระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

18 54 
เรื่อง 

     

รวมองค์ประกอบที่ 3 18       
องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        
4. Digital Content จ านวนวชิาที่เป็นสื่อการสอนดิจิทัลที่อยู่ในระบบ Mooc 
หรือ Elearning หรือ MMD ที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ และมีการใช้งานจริงผ่าน
ระบบของมหาวิทยาลัย 

18 15 
วิชา 

     

รวมองค์ประกอบที่ 4 18       
องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ        
5.1 Digital Academic ร้อยละของบุคลากรของส านักที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

9 30%      

5.2 Digital Society จ านวน Social media ที่น ามาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร งานบริการ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน และภายนอก 

9 3 ข้อ 
 

     

รวมองค์ประกอบที่ 5 18       
องค์ประกอบที่ 6 การก ากับติดตาม        
6.1 กระบวนการพัฒนาแผน  2.5 5 ข้อ      
6.2 การบริหารความเสี่ยง 2.5 3 ข้อ      
6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 2.5 3 ข้อ      
6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.5 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 6 10       
รวมทุกองค์ประกอบ 100       
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนผู้ตรวจประเมินภำยใน 

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
วันที่  8  กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุม สวส. อำคำรเอนกประสงค์ ชั้น 4 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทเวศร์ 
 
 
 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่ ผู้รับผิดชอบของ
สวส. 

ผู้ตรวจประเมิน 
ที่รับผิดชอบ 

วันที่  8  กันยายน 2563   
8.30 – 10.00 น. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของกำรประเมินและกำรตรวจเยี่ยม

พร้อมรับฟังกำรบรรยำยสรุปจำกผู้บริหำร 
ห้องประชุม 

สวส. 
ผอ.สวส. คณะผู้ตรวจ 

10.00 - 11.00 น. สัมภำษณ์ ผอ.ส ำนัก  หัวหน้ำกลุ่ม ห้องประชุม 
สวส. 

ผอ.สวส. 
หัวหน้ำกลุ่ม 

คณะผู้ตรวจ 

11.00 – 12.00 น. ศึกษำเอกสำรหลักฐำนข้อมลูจำก SAR ของหน่วยงำนและ
เอกสำรเพิ่มเตมิที่หน่วยงำนจัดให้   

ห้องประชุม 
สวส. 

หัวหน้ำกลุ่ม 
หัวหน้ำงำน 

ผศ.แก้วตำ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร    
13.00 – 15.00 น. ศึกษำเอกสำรหลักฐำน ข้อมลู จำก SAR ของหน่วยงำนและ

เอกสำรเพิ่มเตมิที่หน่วยงำนจัดให้ (ถ้ำมี) 
ห้องประชุม 

สวส. 
หัวหน้ำกลุ่ม 
หัวหน้ำงำน 

คณะผู้ตรวจ 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมกำรผูต้รวจฯ ประชุม สรุปผล ห้องประชุม 
สวส. 

ผอ.สวส. ผศ.แก้วตำ 

16.00 - 16.30 น. ประชุมเพื่อช้ีแจงผลกำรตรวจเยีย่มโดยวำจำแก่ผู้บริหำร 
หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงำน 

ห้องประชุม 
สวส. 

ผอ.สวส. คณะผู้ตรวจ 

 
* หมำยเหตุ  หำกมีปัญหำ/ข้อซักถำมติดต่อ ผศ.แก้วตำ ขำวเหลือง ประธำน หรือ 
  นำยเกรียงไกร เหลืองอ ำพน เลขำนุกำร โทร. 02 281 0644 
  น.ส.เพชรำภรณ์  เพ็ชรแก้ว ผู้ช่วยเลขำนุกำร โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764 
 
 




