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บทสรุปผู้บริหาร 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย                  

โดยมีการยึดหลักในการบริหารงาน เป็นองค์กรคุณภาพ มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ ในปีการศึกษา 2560                   

มีบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 1 คน และ                               

รองผู้อ านวยการ 3 คน และรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 1 คน  

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีผลการ

ประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ านวน  4 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้

เฉพาะ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คือ มีการด าเนินงานระดับดี 

 องค์ประกอบที่ 1,2,5  มีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก   

 องค์ประกอบที่ 3  มีผลการด าเนินงานในระดับดี  

 องค์ประกอบที่ 4 มีผลการด าเนินงานใน ตัวบ่งชี้ที ่4.1 อยู่ในระดับดีมาก 

  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน

เพ่ือส่งเสริมประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะและ

มหาวิทยาลัย เป็นตัวบ่ งชี้ ที่ จะต้องรอผลการ

ด าเนินงานจากมหาวิทยาลัย ฯ จึงจะสามารถน ามา

รายงานเป็นผลการด าเนินงานได้  

   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 

 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางแผนการก ากับติดตามการด าเนินงานของส านัก

วิทยบริการฯ และงานวิทยบริการของทุกวิทยาเขต โดยให้มีทิศทางการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ  

 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้

สามารถพัฒนาศักยภาพตามเส้นทางสายอาชีพ 
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บทที่ 1 ส่วนน า 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2549 เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2549 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกโดยรวมเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ           
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนและชุมชนแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน าระดับประเทศ” 

  พันธกิจ ( Mission) 
 1. แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้และบริการ

สารสนเทศ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลที่ก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 

 

การแบ่งส่วนราชการ 

● ส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานหอสมุดกลาง 
3. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
5. งานเทคโนโลยีการศึกษา 
6. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 17 ตัวบ่งช้ี ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1 แผนกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 7 ข้อ 5  คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารความเสี่ยง 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับความส าเร็จของการให้บริการของ

หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

3 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดท ารายงานทางการเงิน 3 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผน 

ร้อยละ 61-67 ร้อยละ 70.58 3 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือ

ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3.51 N/A N/A 

องค์ประกอบท่ี 5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้
ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ

สอนโดยการใช้เทคโนโลยี 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความ

มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอ ต่อเนื่องและมีความพร้อม

ใช้งาน 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 

8 ข้อ 10 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

เว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

14 ข้อ 14 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การพัฒนาระบบการฝึกอบรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 การพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน

และมาตรการในการจัดการข้อร้องเรียน 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน 4 คะแนน 
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รายช่ือคณะผู้บริหาร 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ  โอวาท กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  น้อยไร่ภูมิ กรรมการ 
5. นายสกุลชาย สารมาศ กรรมการและเลขานุการ 
    
คณะผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2. นางสาวน้ าฝน ใจดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3. นายพิเชษ มาเร็ว รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4. นายสกุลชาย สารมาศ รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
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ข้อมูลบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ต ำ่กว่ำ

ป.ตรี

ผู้อ ำนวยกำร 1 - - - - 1 - 1 - - 1

รองผู้อ ำนวยกำร 2 1 - - - 3 1 2 - - 3

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 1 - - - - 1 - - 1 - 1

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 1 - - 2 - - 2 - 2

งำนหอสมุดกลำง - 1 - 3 - 4 - - 1 3 4

งำนระบบเครือขำ่ยฯ - 2 - 1 - 3 - - 2 1 3

งำนพัฒนำระบบฯ - 2 - 1 - 3 - - 3 - 3

งำนเทคโนโลยี

กำรศึกษำ
- 1 - 2 - 3 - - 3 - 3

งำนฝึกอบรมฯ - 1 - - - 1 - - 1 - 1

รวม 4 9 1 7 0 21 1 3 13 4 21

ป.โท ป.ตรี รวม
ฝ่ำย/แผนก/งำน

ตำ่แหน่ง คุณวุฒิ

ข้ำรำชกำร พนักงำนฯ ลูกจ้ำงประจ่ำ ลูกจ้ำงชั วครำว จ้ำงเหมำ รวม ป.เอก

ข้อมูล ณ วันที่  15  พฤษภาคม  2560 
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บทที่ 2 ส่วนส าคัญ 

ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 1  แผนกลยุทธ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสู่แผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน 

- ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562(ฉบับทบทวน 
วันที่ 19-20 เมษายน 2561) ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้  
- แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามค าสั่งที่ 004/2561ลงวันที่ 13 ตุลาคม 
2561 
- คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการทบทวนแผน
กลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 ใน
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 19-20 
เมษายน 2561 ซึ่ งได้มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนและ
พิ จ า ร ณ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ (SWOT ANALYSIS) ร่วมกัน จาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยบริการทั้ง 4 
เขตพ้ืนที ่

ARIT1.1-1-01 
ARIT1.1-1-02 
ARIT1.1-1-03 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tT3hXNFgwRExpa2c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tM0hHOUhkcU42U00/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tdzhHc2gyYWU3SzQ/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2 มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ตาม

ข้อ 1 เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 

และแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมตาม

พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ โดยเป็นไปตาม

แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562  

(ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 เมษายน 2561)  

ARIT1.1-2-01 
ARIT1.1-2.02  

3 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสู่

การปฏิบัติ  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ตั วชี้ วั ด  และค่ า เป้ าหมาย  เ พ่ื อวั ด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัว
บ่ งชี้ที่ ก าหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2562 (ฉบับทบทวน วันที่ 
19-20 เมษายน 2561) โดยมีการก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ทั้งในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักวิทย
บริการฯ 

ARIT1.1-3-01 

ARIT1.1-3-02 

4 มีกระบวนการติดตามและการด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา 

ส านักวิทยบริการฯ มีกระบวนการติดตามและ
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ า
ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่าน รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยให้
งานทุกงานภายใน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารผ่านคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 2-5/2560 และ1-4/2561 วาระ
ที่ 4.1เพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการเพ่ือวางแผน
งานการด าเนินงานต่อไปและรายงานผลตามแผน
กลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 (ฉบับ
ทบทวนวันที่ 19-20 เมษายน 2561) 

ARIT1.1-4-01 

5 มี ก า ร สรุ ปผลการด า เ นิ น ง านและ

ประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนที่

ก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ  มีการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558-2562 (ฉบับทบทวนวันที่ 19-
20 เมษายน 2561) น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯวาระ
พิเศษ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.2 พิจารณา

ARIT1.1-5-01 

https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4M2QzREUxcnFmNnM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tYjhYOUo3clJaYWc/preview
http://arit.rmutto.ac.th/index.php?menu=plan
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tSXpjWE1tLUVXcHc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teDNUcHdSZzdJRXc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teDNUcHdSZzdJRXc/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
ส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ 2558 – 2562 (ฉบับทบทวนวันที่ 
19-20 เมษายน 2561) 

6 เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ต่อคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 
2558-2562  (ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 
เมษายน 2561) โดยมีการรายงานผลให้กับ
ผู้บริหาร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 
วาระท่ี 4.2 พิจารณารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2562 
(ฉบับทบทวนวันที่ 19-20 เมษายน 2561) 

ARIT1.1-6-01 

7 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประจ า/คณะกรรมการบริหาร ไปใช้ใน

การทบทวนแผนในปีต่อไป 

น าข้อเสนอแนะไปใช้ในวางแผนการทบทวนแผน
ในปีต่อไป 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

ARIT1.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ARIT1.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ 
ARIT1.1-1-03 แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 เมษายน 2561) 
ARIT1.1-2-01 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT1.1-2.02   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5ปี) 2558-2562 (ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 เมษายน 2561) 
ARIT1.1-3-01 รูปภาพเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ 
ARIT1.1-3-02 เล่มแผนกลยุทธ์ในส่วนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teDNUcHdSZzdJRXc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tT3hXNFgwRExpa2c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tM0hHOUhkcU42U00/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tdzhHc2gyYWU3SzQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4M2QzREUxcnFmNnM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tYjhYOUo3clJaYWc/preview
http://arit.rmutto.ac.th/index.php?menu=plan
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tSXpjWE1tLUVXcHc/preview
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ARIT1.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2-5/2560 และ 1-4/2561 
ARIT1.1-5-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ ฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 (ฉบับทบทวนวันที่ 19-20 เมษายน 2561) 
ARIT1.1-6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯวาระพิเศษ ครั้งที ่1/2561 วาระที่ 4.2 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teDNUcHdSZzdJRXc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teDNUcHdSZzdJRXc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teDNUcHdSZzdJRXc/preview
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องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ

มาใช้ในการ ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    ผู้อ านวยการมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการด าเนินงานของส านักโดย
มี ก า ร ก า ห น ด ไ ว้ ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ /
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษร มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนดังกล่าว
ข้างต้น โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพ่ือให้
บุคลากรของส านักได้ทราบวิสัยทัศน์และ
ทิศทางการด าเนินงานของส านักวิทย
บริการฯ และชี้แจงท าความเข้าใจให้
บุคลากรทราบเมื่อวันที่  19 เมษายน 
2561 ผ่านการประชุมโครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ
ประจ าปีงบประมาณ 2558-2562 (ฉบับ
ทบทวนวันที่ 19-20 เมษายน 2561) 

ARIT2.1-1-01 
ARIT2.1-1-02 
ARIT2.1-1-03 

2 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง

บุคลากรในหน่วยงาน 

มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย โดยในปี
การศึกษา 2560 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารของส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
1/2561 
วาระท่ี 6.5 ติดตามการด าเนินการ

ARIT2.1-2-01 

ARIT2.1-2-02 

 

 

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 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tbnNfRUo3YWRqQXM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4LTNyd2hKWFBvNjg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tS1Ntb3Y1YXFieEU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tcUFHWjlFZ0h1dlE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tWGI0TVBobEpuRFk/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณประจ าปี 2561 วงเงิน
งบประมาณ 15,000,000 บาท 
วาระท่ี 6.6 ติดตามการด าเนินการ 
Edurome ของมหาวิทยาลัยฯ 
วาระท่ี 6.7 ติดตามการด าเนินการ DR 
site ของมหาวิทยาลัยฯ 
วาระท่ี 6.8 ติดตามการด าเนินการ Link 
ส ารองของมหาวิทยาลัยฯ 
วาระท่ี 6.9 ติดตามการจัดการห้อง Self 
Access 
ทั้งนี้มีการประชุมบุคลากรของส านักวิทย
บริการฯ ผ่านโครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เพ่ือ
ชี้แจงแผนและผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการฯ ในการประชุม
ดังกล่าว 

3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ

เหมาะสม 

ผู้อ านวยการมีการแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการส านักวิทย
บริการฯ ตลอดจนมีการกระจายอ านาจ
ให้หัวหน้างานบริหารจัดการในแผนก
งานต่างๆ ของส านักวิทยบริการฯ 
นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งให้บุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ตามความเหมาะสม  โดยมีการ
จัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้ง ได้แก่ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ  
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการจัดการความรู้  

ARIT2.1-3-01 

ARIT2.1-3-02 
ARIT2.1-3-03 
ARIT2.1-3-04 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tZkJqdHZHd1JpbkE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNGRJOEhjbmxXTlU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tSkkxVXBnMmJIekk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tTFZrODNLZFZZX28/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

4 ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย

การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 หลักประสิทธิผล  
ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี 
ตลอดจนเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือน าใช้
เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผล
ของการบริหารงานของส านักวิทย
บริการฯ  

วิธีปฏิบัติ จัดท าสรุปแผนโครงการ
ตามตัวชี้ วัดความส าเร็จของแผนที่
ด าเนินการบรรลุผลตามร้อยละของผล
ความส าเร็จ 

 หลักประสิทธิภาพ  
ส านักวิทยบริการฯ มีการน ามาตรการ
ประหยัดของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การพัฒนากระบวนการท างานต่าง ๆ 
ภายในส านักเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
และสามารถตอบสนองความต้องของ
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 

วิธีปฏิบัติ ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องระบบส ารองไฟ ระบบปรับ
อ า ก า ศ  ทั้ ง ข อ ง ห้ อ ง เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ อย่างสม่ าเสมอ 

 หลักการตอบสนอง  
ส านักวิทยบริการฯ มีการให้บริการแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการก าหนดเวลา
ที่ ชั ด เ จ น ข อ ง แ ต่ ล ะ ง า น แ ล ะ ใ ห้
ผู้ รับบริการแสดงความคิดเห็นการ
ให้บริการเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

ARIT2.1-4-01 
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https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

     วิธีปฏิบัติ ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามที่ ร้ องขอเ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
การขอความอนุเคราะห์แจ้งซ่อม หรือ
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ  

 หลักภาระรับผิดชอบ 
ส า นั ก วิ ท ยบริ ก า ร ฯ  มี หน้ า ที่ ก า ร
ให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
และแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 
 

วิธีปฏิบัติ ติดตามการให้บริการทุก
งานที่มีการร้องขอเพ่ือตอบเสนอต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

 หลักความโปร่งใส  
ส านักวิทยบริการฯ มีการเปิดเผยข้อ
สารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
ส านัก ตลอดจนน าผลการด าเนินงาน
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
ส านักวิทยบริการฯ ทราบตลอดจนใน
บางประเด็นได้มีการประชาสัมพันธ์/
แจ้งเวียนให้บุคลากร/ผู้ เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในภายนอกได้ทราบ 

วิธีปฏิบัติ จัดท าเว็บไซท์ของส านัก
วิทยบริการฯ รายงานผลการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมฯ และแจ้งเวียนผ่านระบบ 
E-Document 

 หลักการมีส่วนร่วม 
ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการเชิญผู้แทน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 4 วิทยาเขต เข้า

 

 

 

 

 

ARIT2.1-4-04 

 

 

 

 

 

 

ARIT2.1-4-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 16 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

มาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนา
งานต่างๆ  

วิธีปฏิบัติ  เ ชิญผู้ แทนหรือผู้ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ า ก  4  วิ ท ย า เ ข ต  ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
สั มมนา  และร่ ว มประชุ มก าหนด
แผนงาน หรือกิจกรรมการต่างๆ 

 หลักการกระจายอ านาจ  
ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการมอบอ านาจ
ให้รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างาน
ต่างๆ ในการด า เนินงานในส่ วนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ตลอดจนมี ก า รแต่ ง ตั้ ง
คณะท างานชุดต่างๆ ของส านักเพ่ือท า
หน้าที่แทนผู้บริหารของส านัก 

วิธีปฏิบัติ มอบหมายงานให้กับ
รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานในการ
ประชุมกลุ่มงานสารสนเทศและกลุ่ม
งานห้องสมุด  

 หลักนิติธรรม  

ส านักวิทยบริการฯได้มีการน าแนว

ปฏิบัติ /กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ต่าง ๆ

ของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นมาใช้เป็นการ

ภายในของส านักวิทยบริการฯ 

      วิธีปฏิบัติ   การน าแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินรายได้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานล่วงเวลา  

 หลักความเสมอภาค  
ส านักวิทยบริการฯ ได้มีนโยบาย

ให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้ามามี

ARIT2.1-4-06 
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https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
ส านักวิทยบริการฯ ได้ตามความถนัด 

วิธีปฏิบัติ  ให้มีการเสนอแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติ งานผ่านโซ เชียล
มีเดีย 

 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชา
พิจารณ์/หรือขอความคิดเห็นจาก
บุคลากรในประเด็นต่างๆ เช่น 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาส านัก/หน่วยงานเป็นต้น 
     วิธีปฏิบัติ มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ของส านักวิทยบริการฯ จากบุคลากร 4 
วิทยาเขต มาเข้าร่วมเพ่ือรับฟังข้อความ
เห็นของบุคลากรจากการประชุม 
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5 ผู้บริหารมีการน าผลการด าเนินการและ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้

ในการทบทวนแผนการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

ผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ  ได้มี

การด าเนินการทบทวนและติดตาม

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ

บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้มอบให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องด าเนินการ เช่นจาก

การประชุม ครั้งที่ 2/2560 วาระท่ี 

4.1.6 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนใช้ผลการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมาปรับปรุงในส่วนของ

แผนการผลการประเมินตนเองในปีนี้ 

และวางแผนการด าเนินงานของ

หน่วยงานในปีถัดไป 

ARIT2.1-5-1 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
ARIT2.1-1-01  : แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 เมษายน 

2561) 
ARIT2.1-1-02 : แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
ARIT2.1-1-03  : ภาพเว็บไซท์เผยแพร่แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ  
ARIT2.1-2-01  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561 วาระท่ี 6  
ARIT2.1-2-02  : ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 -2562 

(ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 เมษายน 2561) 
ARIT2.1-3-01   : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ARIT2.1-3-02 : คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ARIT2.1-3-03  : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ARIT2.1-4-01  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 1 
ARIT2.1-4-02  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 2 
ARIT2.1-4-03  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 3 
ARIT2.1-4-04  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 4 
ARIT2.1-4-05  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 5 
ARIT2.1-4-06  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 6 
ARIT2.1-4-07  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 7 
ARIT2.1-4-08  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 8 
ARIT2.1-4-09  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 9 
ARIT2.1-4-10  : เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ข้อที่ 10 
ARIT2.1-5-1  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2560 วาระท่ี 4.1.6 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tbnNfRUo3YWRqQXM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4LTNyd2hKWFBvNjg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tS1Ntb3Y1YXFieEU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tcUFHWjlFZ0h1dlE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tWGI0TVBobEpuRFk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tZkJqdHZHd1JpbkE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tSkkxVXBnMmJIekk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tTFZrODNLZFZZX28/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQUE4cTFYb0tlR3c/preview
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องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ชนิดตัวบ่งชี้ :  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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อนด้านบุคลากรและ
ความต้องการของบุคลากร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกกลยุทธ์
และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วยงานและครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
ประกอบด้วย 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ประกอบด้วย 
   แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการ 
   ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน      
   แผนพัฒนาด้านศึกษาต่อ  
   แผนพัฒนาความก้าวหน้าของ  
   บุคลากร ใช้ข้อมูลรายบุคคลที่  
   เกี่ยวข้องกับการท างานเช่น  
   คุณวุฒิที่สอดคล้องกับความ    
   จ าเป็นของหน่วยงาน 
- แผนกรอบอัตราก าลัง โดยใช้ข้อมูล 

ภาระงานของแต่ละหน่วยงานมา
ประกอบการด าเนินการจัดท า 

ARIT2.2-1-01 

ARIT2.2-1-02 

ARIT2.2-1-03 

2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 โดยในปี
การศึกษา 2560 มีแผนที่ต้องด าเนินการ
ทั้งสิ้น จ านวน 1 กิจกรรม ในส่วนที่ของ

ARIT2.2-2-01 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teHBFRDY0N2ZMVmM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUlZuOGViTUl4X2c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tN0FPUlh6VUxqaVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUEg1cGx2SHpWWTQ/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านต่างๆเพ่ือน าความรู้
ทั ก ษ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ

สร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อให้บุคลากรท างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการตาม
ระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ส านักมีการจัดสวัสดิการที่
เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
ประกอบด้วย 
   - แจ้งเวียนบุคลากรเรื่องโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
   - การสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการจัดท าบุญเลี้ยงพระ
ภายในหน่วยงาน 

ARIT2.2-3-01 

ARIT2.2-3-02 

4 มีระบบการติดตามให้บุคลากรสาย

สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข้อง 

   ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดให้บุคลากร
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือพัฒนาหรือ
ศึกษาดูงานจัดท ารายงานผลการฝึกอบรม
หรือพัฒนาหรือศึกษาดูงาน โดยการเขียน
แบบติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนาหลังจากบุคลากรกลับจาก
การพัฒนา โดยระบุรายละเอียดผลการ
ด าเนินการที่บุคลากรได้น าความรู้และ
ทักษะที่ ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและมีก ากับติดตาม
โดยงานบุคลากรและหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ  

ARIT2.2-4-01 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร

สายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

   ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมมีการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณต่อบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านัก

ARIT2.2-5-01 

ARIT2.2-5-02 

ARIT2.2-5-03 

ARIT2.2-5-04 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tc2llS3Vwb0VBNVk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tRFk3bnF0TFZUd1U/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9taXBJRVlQYzBkTGc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQlNhdThLbDNjVEk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tcXlFTV9GMzVpczQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tTlNLa0FlNkp3b0k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tODUxdFZILW5wb2s/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วิทยบริ การฯ  เ พ่ื อท าหน้ าที่ ก าหนด
มาตรฐานจรรยาบรรณของส านัก และ
ควบคุมดูแลจรรยาบรรณในกรณีที่เกิดข้อ
ร้ อ ง เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ ผิ ด
จรรยาบรรณ ตลอดจนการวางแนวทาง
ไม่ให้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2560 ไม่มีข้อร้องเรียน/หรือผู้
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  

6 มีการประเมินผลความส าเร็จของ

แผนการบริหารและแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

มี ก ารประ เมินผลความส า เ ร็ จของ

แผนการบริหารและแผนการพัฒนา

บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ 2561 โดยมีตัวชี้วัดและ

เป้าหมายวัดความส าเร็จของแผนและ

การพัฒนาบุคลากร จ านวน 1 แผน มี

การด าเนินงาน บรรลุตามตัวชี้วัดและ

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 1 แผนและมีการ

ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของ

แผนและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริ ห า ร ส า นั ก วิ ท ยบริ ก า ร ฯ  ค รั้ ง ที่ 

4/2561 วาระท่ี 5.5 พิจารณารายงานผล

การประเมินผลความส าเร็จของแผนการ

บริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ARIT2.2-6-01 

 

7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

   ส านักวิทยบริการฯมีการน าผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และเป้าหมายตาม

แผนที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุได้

ตามแผนและบรรลุตามแผน มาใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงแผนต่อไปจากของ

ARIT2.2-7-01 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tLXJJLTh1Tkw3T0E/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUGhYRDV4TXJmWE0/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

แผนเดิมที่ก าหนดไว้และได้เสนอที่ประชุม

กรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 

4/2561 วาระที่ 5.5 พิจารณารายงานผล

การประเมินผลความส าเร็จของแผนการ

บริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

ARIT2.2-1-01  : แผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.2-1-02  : Job Description งานของแต่ละงาน (http://idparit.rmutto.ac.th/jobdescription) 
ARIT2.2-1-03  :  แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.2-2-01 : สรุปผลการพัฒนาความรู้และทักษะการฝึกอบรมในวิชาชีพ ของบุคลากร สวส.ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
ARIT2.2-3-01 :  บันทึกแจ้งเวียนตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.2-3-02  :  ภาพกิจกรรมงานท าบุญเลี้ยงพระภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.2-4-01   : แบบติดตามตามองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.2-5-01   : ค าสั่งคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
ARIT2.2-5-02    : คู่มือจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.2-5-03  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561 วาระท่ี 6.3 
ARIT2.2-5-04   : ภาพเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณทางเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ  
ARIT2.2-6-01  : รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ 2561                       
ARIT2.2-7-01  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระท่ี 5.5 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9teHBFRDY0N2ZMVmM/preview
ARIT2.2-1-02
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tN0FPUlh6VUxqaVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUEg1cGx2SHpWWTQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tc2llS3Vwb0VBNVk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tRFk3bnF0TFZUd1U/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9taXBJRVlQYzBkTGc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tQlNhdThLbDNjVEk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tcXlFTV9GMzVpczQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tTlNLa0FlNkp3b0k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tODUxdFZILW5wb2s/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tLXJJLTh1Tkw3T0E/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUGhYRDV4TXJmWE0/preview
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องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดตัวบ่งชี้ : 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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบท
และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

ส านักวิทยบริการฯด าเนินการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงของส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เพ่ือ
จัดท าแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
และด าเนินการตามแผนดังกล่าว  
โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ 
1.ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 
2.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ARIT2.3-1-01 
  

2 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 1 

ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความ เสี่ ย ง และ
จัดล าดับความเสี่ยงได้จากการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงของส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 

อ้างอิงARIT2.3-1-01 

3 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ ยงสูงและสูงมาก โดย
ด าเนินการตามแผน ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและเสนอผลการด าเนินการต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  และเสนอ
ผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ

อ้างอิงARIT2.3-1-01 
ARIT2.3-3-01 
ARIT2.3-3-02 
 

https://drive.google.com/open?id=0B4aCY4wXXTQPOXFuRGh2bFRNT00
https://drive.google.com/open?id=0B4aCY4wXXTQPOXFuRGh2bFRNT00
https://drive.google.com/open?id=0B4aCY4wXXTQPOXFuRGh2bFRNT00
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ครั้ งที่  3 /2561และน า เสนอผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯผ่านโครงการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ 
ระดับมหาวิทยาลัยฯในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2561 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2561  

4 มีการติ ดตาม  และประ เมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือ
พิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มีการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
3/2561วาระที่ 5.7 พิจารณารายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2561 

อ้างอิงARIT2.3-3-01 

 

5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
ส านัก/สถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 5.5ไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีงบประมาณ 2561  

ARIT2.3-5-01  

ARIT2.3-5-02 

 

  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 ข้อ 5 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

รายการหลักฐาน 
ARIT2.3-1-01   แผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ARIT2.3-3-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561 วาระท่ี 5.7 
ARIT2.3-3-02  หนังสือเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่1 และ 2 
ARIT2.3-5-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วาระท่ี 5.5 
ARIT2.3-5-02   แบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 

https://drive.google.com/open?id=0B4aCY4wXXTQPOXFuRGh2bFRNT00
https://drive.google.com/open?id=0B4aCY4wXXTQPOXFuRGh2bFRNT00
https://drive.google.com/open?id=0B4aCY4wXXTQPOXFuRGh2bFRNT00
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องค์ประกอบท่ี 2  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มี ก า รก าหนดประ เด็ นคว ามรู้ แ ละ
เป้ าหมายของการจัดการความรู้  ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ในเรื่องความรู้ที่จะน าไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเ พ่ือการสนับสนุนการ
บริหารจัดการการบริการและประกัน
คุณภาพเพ่ือสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ARIT2.4-1-01  

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้  และทักษะอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้แก่บุคลากร
ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาความรู้ ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ 

ARIT2.4-2-01  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit knowledge)  เพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1  และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากร  กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ มี ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ขอ งผู้ มี ป ร ะสบกา รณ์ ต ร ง  ( tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป สู่ บุ ค ล า ก ร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการ

ARIT2.4-3-01  

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDOVpkM04wODduS1E/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDbzdHeUhKcjBrcjQ/preview
https://drive.google.com/drive/folders/0B-O2V7-ylcVDZXdXamJsRjhQYlU
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ จ านวน  3 ครั้ง 

-ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
-ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
-ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดใน ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล  และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา  และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร(Explicit knowledge) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการรวบรวมประเด็น
ความรู้โดยด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ที่
ก าหนดไว้โดยผลจากรวบรวมความรู้ได้
จัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการการบริหารและการประกัน
คุณภาพ “การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์”และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์
http://ARIT.rmutto.ac.th/e-book 
และคู่มือ KM เรื่อง การใช้งาน ระบบ 
e-book RMUTTO  การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2560ได้ด าเนินการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานจริง และปรับปรุงผลงาน
หลังการน าไปใช้ รวมทั้งมีการปรับแก้
ไขคู่มือการใช้งานดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบันและง่ายต่อการใช้งาน  

ARIT2.4-4-01  

5 มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน  หรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การ
บริการและประกันคุณภาพมาปรับใช้

ARIT2.4-5-01  

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDcVBZVDdaS0RNVEE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDdXdxTWhUcjFER3c/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(Tacit knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ในการปฏิบัติงานจริง โดยให้บุคลากร
ส านักวิทยบริการฯ ใช้ในการสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดการ
จัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดย
บุคลากรของส านั กวิ ทยบริ การฯ 
รวมทั้งบุคลากรของงานวิทยบริการ
ของส านักงานวิทยาเขตทั้ง 3 เขตพ้ืนที่ 
ที่ได้น าระบบไปใช้งานจริง เพ่ือน าผล
มาปรับปรุงระบบตลอดจนคู่มือการใช้
งาน  
นอกจากนี้มีการน าเสนอรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้  ประจ าปีการศึกษา 2560 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 
5.6 พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

ARIT2.4-1-01 : เอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 

ARIT2.4-2-01 : ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ 
ARIT2.4-3-01 : เอกสารรายงานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละครั้ง 

ARIT2.4-4-01 : เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ  e-book RMUTTO หรือการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ARIT2.4-5-01 : เอกสารข้อมูลแหล่งการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDOVpkM04wODduS1E/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDbzdHeUhKcjBrcjQ/preview
https://drive.google.com/open?id=0B-O2V7-ylcVDZXdXamJsRjhQYlU
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDcVBZVDdaS0RNVEE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDdXdxTWhUcjFER3c/preview
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องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  ระดับความส าเร็จของการให้บริการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และมีการ
ด าเนินงานตามกระบวนการที่
ก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ  เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป, งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีการศึกษา, งานระบบ
เครือข่าย, งานหอสมุดกลาง และงานฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแต่ละส่วนงานมีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และมีการด าเนินงานตามกระบวนการ โดยมีการ
จัดท ากระบวนการในการปฏิบัติงานของแต่ละงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Flowchart) (ARIT2.5-1-01) 
1.  งานบริหารงานทั่วไป  
2. งานหอสมุดกลาง 
3. งานเทคโนโลยีการศึกษา 
4. งานระบบเครือข่าย 
5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ARIT2.5-1-01 
 

2 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการในการปฏิบัติงาน ในส่วน

ของงานต่างๆดงันี้ 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานหอสมุดกลาง  
3.งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4.งานเทคโนโลยีการศึกษา   

ARIT2.5-2-01 
  

https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4TjFCV0FTRTJId1k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4TjFCV0FTRTJId1k/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 29 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  5.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โดยได้มีจัดท าเสนอในรูปแบบของ SOP ทั้งนี้ได้มีการน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
2/2561 วาระที่ 5.3 เพ่ือพิจารณาการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงาน (ARIT2.5-2-01) 

 

 

3 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรับข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการตอบข้อซักถาม ต่อ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่องทาง
ในการรับข้อมูล ช่องทางในการรับข้อมูลดังกล่าว คือมีการ
รับข้อร้องเรียนผ่านทางหน้าเวบไซต์ของหน่วยงาน 
http://arit.rmutto.ac.th/newarit/helpdesk/ (Arit2.5-
3-01) 
2.Facebook ของส า นั ก วิ ท ยบริ ก า ร และ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ที่สามารถรับข้อร้องเรียน/ความคิดเห็นของ
อาจารย์ บุคลากรนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก โดย
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามร้องเรียนจะเป็นบุคลากร
ภายในส านักวิทยบริการฯ (Arit2.5-3-02) 
3. โทรศัพท์หรือติดต่อสอบถามด้วยตนเอง 

Arit2.5-3-01 
Arit2.5-3-02 

4 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกงาน 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบออนไลน์(Arit2.5-4-01) 
 โดยในปีการศึกษานี้ได้มีคิดวิเคราะห์ ค่าคะแนนเฉลี่ยได้ 
3.93 คะแนน(อ้างอิง 2.1-5-01) 

 Arit2.5-4-01 
 (อ้างอิง 2.1-5-

01)  

5 มีการน าข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 

มีการพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Arit2.5-5-01) 
และมาตรการในการจัดการข้อร้องเรียนและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ  
ซึ่งโดยปีการศึกษานี้ไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ 

Arit2.5-5-01 
 

6 

 

มีการด าเนินการจัดท า SOP ที่
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานไม่
น้อยกว่า 3 SOP ที่ได้รับการ
ประกาศใช้ 

มีการด าเนินการจัดท า SOP ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 
จ านวนทั้งสิ้น 5  SOP ได้แก่ 
1.  งานบริหารงานทั่วไป  
2. งานหอสมุดกลาง 

( อ้างอิงARIT 
2.5-2-01) 

Arit2.5-6-01 
Arit2.5-6-02 

http://arit.rmutto.ac.th/newarit/helpdesk/
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
Arit2.5-1-01 กระบวนการในการปฏิบัติงานของแต่ละงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Flowchart) 
Arit2.5-2-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561 วาระท่ี 5.3 
Arit2.5-3-01 ภาพหน้าเว็บไซต์ http://arit.rmutto.ac.th ข้อร้องเรียน 
Arit2.5-3-02 ภาพหน้า Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการตอบข้อซักถาม 
Arit2.5-4-01  แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
(อ้างอิง 2.1-5-01)  
Arit2.5-5-01 

แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
ระบบการรับข้อร้องเรียน 

Arit2.5-6-01 SOP ขัน้ตอนการให้บริการยืมทรัพยากรหนังสือ 
Arit2.5-6-02 SOP ขั้นตอนการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
Arit2.5-6-03 SOP ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และงานระบบเครือข่าย  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  3. งานเทคโนโลยีการศึกษา 
4. งานระบบเครือข่าย    5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
       โดยได้มีน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2561วาระท่ี 5.3 พิจารณา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน( อ้างอิงARIT2.5-2-01) 
        ทั้งนี้ได้น าส่งไปยังส านักงานประกันคุณภาพเพ่ือน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพ่ือด าเนินการ
พิจารณาลงนามอนุมัติและประกาศใช้ 3 SOP ได้แก่  
1.งานหอสมุดกลาง  
-ขั้นตอนการให้บริการยืมทรัพยากรหนังสือ (Arit2.5-6-01) 

2. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-ขั้นตอนการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ (Arit2.5-6-02) 

3.งานเทคโนโลยีการศึกษา 
-ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และงาน
ระบบเครือข่าย (Arit2.5-6-03) 

 

Arit2.5-6-03 

https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4QjN5ODlFYjJ2WmM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4TjFCV0FTRTJId1k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aDJLUVVpNVJKUlk/preview
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องค์ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การจัดท ารายงานทางการเงิน 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  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 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงิน ที่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส านักวิทยบริการฯ ได้น าหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารการเงินและ
งบประมาณของส านักวิทยบริการฯ ตลอดจน
มีการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินจาก
แหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ตลอดจนมีการจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงิน มีการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนก าหนด 

ARIT3.1-1-01 
 

2. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ เพ่ือการ
พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

ส านักวิทยบริการฯได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2561 ตามแผนและด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 

ARIT3.1-2-01 

 

3. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ า/คณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

ส านักวิทยบริการฯมีการจัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้กับกองนโยบายและแผน และ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ทั้งนี้
ส านักวิทยบริการฯได้มีการจัดท าสรุปผลการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสเสนอ
ผู้บริหาร และเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้มีการ
จัดท ารายงานสรุปผลการเงินและงบประมาณ
เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ

ARIT3.1-3-01 
ARIT3.1-3-02 
ARIT3.1-3-03 
ARIT3.1-3-04 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tM0pzOG44MHVBbjA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tam9fRjlxMHNWWTg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tVEY1UUlZZWtaUVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tRkdFNFM3enBKNG8/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNURRNXBKbzdOT0k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNURRNXBKbzdOT0k/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 32 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

กรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ  
-ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 5.2 พิจารณารายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงิน
งบประมาณรายได้ประจ าปี 2560 ณ สิ้นไตร
มาสที่ 4 
-ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 5.1 พิจารณารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 1 
-ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 5.6 พิจารณารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 2 

4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

มีการน าเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 5.6 พิจารณา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินงบประมาณรายได้ประจ าปี 2561 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 2 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ 

อ้างอิงหลักฐาน 

ARIT3.1-3-01 

5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 

มีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

ARIT3.1-5-01 

6. ผู้บริหารของหน่วยงานมีการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล
จากรายงานทางการ เงิน ไปใช้ ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

มีการติดตามผลการใช้ เงินให้ เป็นไปตาม
เ ป้ า ห ม า ย  โ ด ย น า เ ส น อ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ  
-ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 5.2 พิจารณารายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงิน
งบประมาณรายได้และงบกลาง(ค่าบ ารุง
ห้องสมุด,ค่าบริการอินเตอร์เน็ต) ประจ าปี 
2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

ARIT3.1-6-01 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tbHQwQjNXNWdfN1k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNmhfNzR5SHJLaHM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNmhfNzR5SHJLaHM/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 33 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

-ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 5.1 พิจารณารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
 -ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 5.6 พิจารณารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
เ พ่ื อ วิ เ ค ร าะห์ สถานะทางการ เ งิ นขอ ง
หน่วยงานเพ่ือใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ  

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ARIT3.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ปี 2559-

2563 
ARIT3.1-2-01 
ARIT3.1-3-01 

เอกสารจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 (แผ่นดิน/รายได้) 
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตามแบบ สงป.) 

ARIT3.1-3-02 
ARIT3.1-3-03 
ARIT3.1-3-04 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 วาระท่ี 5.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561 วาระท่ี 5.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561 วาระท่ี 5.6 

ARIT3.1-5-01 
ARIT3.1-6-01 

หนังสือตรวจสอบภายในจากส านักงานตรวจสอบภายใน 
ค าเสนอของบประมาณประจ าปี 2562 

  
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tM0pzOG44MHVBbjA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tam9fRjlxMHNWWTg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tVEY1UUlZZWtaUVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNURRNXBKbzdOT0k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tM1VVMW85RmVyZ3c/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tbHQwQjNXNWdfN1k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNmhfNzR5SHJLaHM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNmhfNzR5SHJLaHM/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 34 

องค์ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 ระดับความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 50 

ร้อยละ 51-60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80 มากกว่าร้อยละ 80 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย
ได้แล้วเสร็จ  

บาท 13 

จ านวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

บาท 18 

ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิก 
จ่ายเงินได้แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 72.23 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 72.23 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

ARIT3.2-1-01 สรุปผลร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ณ สิ้นไตรมาส 3 (1 เมษายน-
30 มิถุนายน 2561) 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNmhfNzR5SHJLaHM/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 35 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ : 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 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับพันธกิจและการพัฒนาของหน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการ ให้มีการด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการฯ ที่
ชัดเจนตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยถือว่าระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งในการบริหารงาน และได้ด าเนินการจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายในทั่วทั้งองค์กร โดย
อ้างอิงเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  ปีการศึกษา 
2560(ARIT4.1-1-01)ร า ย ตั ว บ่ ง ชี้ ใ น แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
2. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยก าหนดเป็นปฏิทินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการฯ  ปี
การศึกษา 2560 (ARIT4.1-1-02) สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ตาม
เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 
(อ้างอิงARIT 4.1-1-01) โดยมีการด าเนินการ
เป็นไปตามแผน 
3. ส านักวิทยบริการฯ มอบนโยบายให้แต่ละ

ARIT4.1-1-01 
ARIT4.1-1-02 
ARIT4.1-1-03 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tTUdwLUxLVlpnams/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tajI4NnF2clFDSGs/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tVmhTR25PYmY5M0U/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 36 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

งานรวบรวมข้อมูลเ พ่ือจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักวิทย
บริการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาฯ เพ่ือถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และให้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี 
4. ส านักวิทยบริการฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ (ARIT 
4.1-1-03) ขึ้น เพ่ือรับผิดชอบการจัดระบบ
ประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้ ได้คุณภาพตามที่
ก าหนด 

2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดย 
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการและผู้บริหารสูงสุด
ของแต่ละหน่วยงาน 

1. ส านักวิทยบริการฯ ให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการประกันคุณภาพ โดยการก าหนด
นโยบายคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ จาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของส านักวิทยบริการฯ ภายใต้การมีส่วน
ร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกส านักวิทย
บริการฯ และจ่ายแจกให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ ตามบันทึกข้อความ 
ป ร ะกาศน โ ยบายกา รประกั น คุณภ า พ
การศึกษาส านักวิทยบริการฯ        ลงวันที่ 8 
พฤษภาคม 2561 (ARIT4.1-2-01) และ
มหาวิทยาลัยฯมอบหมายให้รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารรับผิดชอบการด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯซึ่งหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องน าเอานโยบายและเป้าหมาย

ARIT4.1-2-01 

ARIT4.1-2-02 

ARIT4.1-2-03 

ARIT4.1-2-04 

ARIT4.1-2-05 

ARIT4.1-2-06 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tZkNTR29IcjNOQW8/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tZ2lfak1sSEhLcGc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tVXBCYzc0MEd2T3M/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tS0tjUVl4U3o3ZlU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tdC1CcEVBbm0xMDA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tbnNWeTVsRnNPeVE/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คุณภาพไปใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ วาง
แผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
น าไปใช้ในการก ากับติดตามและประเมินผล มี
การน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติโดยเทียบกับ
เอกสารตัวชี้วัดและเป้าหมายคุณภาพ 
2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของ
ส านักวิทยบริการฯ  โดยการพัฒนาปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ในระบบประกันคุณภาพภายในของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่สอดคล้องกับคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหน่ วยงาน
สนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ซึ่ ง
ก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพตามเอกสาร
ตัวชี้วัดและเป้าหมายคุณภาพการประกัน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ARIT4.1-2-02, ARIT4.1-2-03)และก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

(ARIT4.1-2-04, ARIT4.1-2-05)เพ่ือเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการฯ ตามเอกสารคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหน่ วยงาน
สนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ้างอิง 
ARIT4.1-1-01) แจ้งเวียนทุกงาน เพ่ือเป็น
กรอบในการด า เนิ นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ 
3. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมชี้แจง
และประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายใน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (ARIT4.1-2-06) ซึ่งได้
ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินของ
ส านั ก วิ ทยบริ ก ารฯ   ให้ ครอบคลุ มและ
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 
2560 อีกทั้งบริบทและทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพอย่ า งครบถ้ วน  ทั้ งปั จจั ยน า เข้ า 
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต ที่
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธ

กิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
(อ้างอิง ARIT4.1-1-01) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ 

 อ้างอิง ARIT 

4.1-1-01 

4 มี การด า เ นิ น ง านด้ านการประกั น

คุณภาพการภายในที่ ครบถ้ วน ซึ่ ง

ประกอบด้วย  

1) การควบคุมติดตามการด าเนินงาน  

2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่ อ

คณะกร รมกา รประจ า หน่ ว ย ง าน

สนับสนุนวิชาการและมหาวิทยาลัยตาม

ก าหนด เ ว ลา  และราย ง านข้ อมู ล

ครบถ้วนตามที่ก าหนด  และ  

 

3)การประเมินคุณภาพ 

 

 

1. มีการควบคุมติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี

การศึกษา 2560 ในรอบ 6 เดือนและ 10 เดือน 

(ARIT4.1-4-01) 

2. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2555, 2556 ,2557 ,2558,  

2559 และ 2560 ต่อต้นสังกัด หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและสาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด 

อาทิ รายงานให้กับ มหาวิทยาลัย และเชิญ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมา

เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

และมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ARIT4.1-4-02)  

3 .  มี ก าหนดการประ เมินคุณภาพภายใน

หน่วยงาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมี

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบริการฯ 

(ARIT4.1-4-03) 

ARIT4.1-4-01 

ARIT4.1-4-02 

ARIT4.1-4-03 

ARIT4.1-4-04 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUV9vcUhoXzU4YWM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4UUZNZEJoQV8yejA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4TFdFUUdFbjBnbWc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9taWJIQllIMGc4UUk/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 

4) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า

แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการ 

4. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

รายงานให้สาธารณชนทราบ ตลอดจนมีการ

ประเมินคุณภาพภายใน  

 มีการน าผลการตรวจติดตามและประเมิน

คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 มา

ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในแต่ละด้าน โดยเฉพาะผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 

2559 ตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนา

ตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 (ARIT4.1-4-04) และมีการ

ประเมินระบบการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ

ผลลัพธ์ของระบบประกันคุณภาพ และมีการน า

ผลการประเมินมาใช้ในการทบทวนนโยบาย

การศึกษาและระบบประกันคุณภาพของส านัก

วิทยบริการฯ 

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 

1. การน าผลประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนา ดัง
ข้อที่ 4 ที่ได้กล่าวไว้แล้ว โดยเฉพาะผลการ
ตรว จประ เมิ นคุณภาพภาย ในประจ า ปี
การศึกษา 2559 มาไว้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ส านักวิทยบริการฯ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 และแผนงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จากนั้น 
พิจารณาเลือกออกแบบและก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ให้รองรับการน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแต่ละมาตรการ 
2. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้น าผล

ARIT4.1-5-01 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNUVQN19jWWlfWkk/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

จากการประเมินคุณภาพ ไปวิเคราะห์และ
ด า เนินการจัดท าแบบเสนอแนวทางการ
ปรั บป รุ ง / พั ฒน าต า มจุ ด ที่ ค ว ร พั ฒน า /
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน
ฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วน
ที่รับผิดชอบโดยตรง ให้มีการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการในการท างานให้มากขึ้น และ
ด าเนินการตามแบบเสนอแนวทางฯ ซึ่งมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบเสนอ
แนวทางฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.2 
พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแบบ
เสนอแนวทางฯ ปีการศึกษา 2559 

6 ผลการปรับปรุงการด าเนินงานสามารถ

น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดี  โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ
ฯ สามารถพัฒนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปรับปรุงขั้นตอนการท างาน การปรับปรุงระบบ
การจัดการกับข้อร้องเรียน และการจัดการ
ความรู้ ในประเด็นการด าเนินการ ARIT E-
Book เพ่ือให้บุคลากรงานวิทยบริการฯ 4 เขต
พ้ืนที่ สามารถน าไปใช้งานจริงได้ 

ARIT4.1-6-01 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNUVQN19jWWlfWkk/preview
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 
ARIT4.1-1-01 คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2560 

ARIT4.1-1-02 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2560 

ARIT4.1-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ 

ARIT4.1-2-01 บันทึกข้อความ ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ 
ARIT4.1-2-02 เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ARIT4.1-2-03 เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 (Version 2) 
ARIT4.1-2-04 
 
ARIT4.1-2-05 

ผู้รับผิดชอบตามเป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบตามเป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ฉบับที่ 2) 

ARIT4.1-2-06 ชี้แจงและประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

ARIT4.1-4-01 รายงานผลการด าเนินงานการติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 
2560 รอบ 6 เดือนและ 10 เดือน 

ARIT4.1-4-02 
ARIT4.1-4-03 
ARIT4.1-4-04 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ARIT4.1-5-01 
 
ARIT4.1-6-01 

รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
แนวปฏิบัติที่ดีในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน การปรับปรุงระบบการจัดการกับข้อร้องเรียน 
และการจัดการความรู้ ในประเด็นการด าเนินการ ARIT E-Book 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tTUdwLUxLVlpnams/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tajI4NnF2clFDSGs/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tVmhTR25PYmY5M0U/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tZkNTR29IcjNOQW8/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tZ2lfak1sSEhLcGc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tVXBCYzc0MEd2T3M/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tdC1CcEVBbm0xMDA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tbnNWeTVsRnNPeVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tV1AxYUpRbU50Slk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tUV9vcUhoXzU4YWM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4UUZNZEJoQV8yejA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4TFdFUUdFbjBnbWc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9taWJIQllIMGc4UUk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNUVQN19jWWlfWkk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B9Wu6vZBRr9tNUVQN19jWWlfWkk/preview
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องค์ประกอบที่ 4  ระบบประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  

 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิของหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ผลรวมของคะแนนทุกตัวบ่งชี้วัดตาม
พันธกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน N/A 

จ านวนตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ
และเก่ียวข้อง 

บาท N/A 

ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ
หน่วยงาน ที่ส่ งผลต่อการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย 

คะแนน N/A 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ 3.51 N/A  N/A N/A 

รายการหลักฐาน 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

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 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษฯ รวม 

สัดส่วนการใช้งบประมาณ       

งบประมาณท่ีงานห้องสมุด

ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

บาท 1,023,700 220,800 618,300 1,528,000 3,390,800 

งบประมาณท่ีงานห้องสมุดใช้ไป บาท 1,290,920 340,000 406,000 - 2,036,920 

 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย (1)    

จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น
งานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 

ครั้ง 52,794 
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*ข้อมูลจ าแนกตามรายชื่อฐานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-Book) (2)   

จ านวนผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ 

(E-Book) ปีการศึกษา 2560 

ครั้ง 513 

 
*ข้อมูลจ าแนกตามรายชื่อฐานข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ (1) + (2)   

จ านวนผู้ใช้บริการ ฐานข้อมูลเพ่ือการ

สืบค้นงานวิจัย ในปีการศึกษา 2560 

ครั้ง 52,794 

จ านวนผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ 

(E-Book) ในปีการศึกษา 2560 

ครั้ง 513 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ ครั้ง 53,307 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนกลยุทธการพัฒนาห้องสมุด ซึ่ งระบุ
รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ     
ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านปฏิบัติ/ค้นคว้าตามอัธยาศัย เพ่ือ
น าไปสู่ห้องสมุดมีชีวิต 

ส านักวิทยบริการฯ มีแผนการพัฒนา
ห้องสมุดท่ีบรรจุอยู่ในแผน กลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2558 – 2562   
เพ่ือให้มีแนวทางในการมีปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการด าเนินการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุด เช่น การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ การพัฒนาพ้ืนที่ให้บริการ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็น
ต้น  

อ้างถึง 
ARIT1.1-1-01 

 

2 มีการวิเคราะห์สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ
งานห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 2561 เพื่อจัดซื้อ
ทรัพยากร ห้องสมุด เช่น หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ ครุภัณฑ์
ห้องสมุดและ วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการวิจัย โดยมีการจัดท า
สรุปรายการจัดซื้อเพ่ือให้ทราบข้อมูล
รายละเอียดและสัดส่วนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ARIT5.1-2-01 
 

3 มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการต่อ
จ านวนนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งต่อสาขาวิชา
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษา, อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย 
โดยจัดหาทรัพยากรโดยเฉพาะหนังสือ
ที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดสอนเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยมี

ARIT5.1-3-01 
ARIT5.1-3-02 
ARIT5.1-3-03 
ARIT5.1-3-04 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

แนวโน้มที่จัดหาทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ง
ผู้ใช้บริการสามารถมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะทรัพยากรได้จากช่องทาง
ต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์, การออก
ร้านหนังสือ, แบบฟอร์มเสนอแนะ 
เป็นต้น 

4 มีจ านวนผู้ใช้บริการจ าแนกตามรายชื่อฐานข้อมูล
เ พ่ื อ ก า ร สื บ ค้ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห นั ง สื อ
อิเล็คทรอนิคส์ (E-Book) 

ส านักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลเพื่อ
การสืบค้นงานวิจัย ที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก สกอ. และจัดซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งได้มีการ
รวบรวมสถิติการใช้งานในปีการศึกษา 
2560 รวมทั้งสิ้น 53,307 ครั้ง   

ARIT5.1-4-01 
 
 

 

5 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของนักศึกษาและผู้ ใช้บริการที่มีต่อ
แหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและด าเนินการจัดหา
ทรั พยากรและแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ ต อบสนอง
ผู้ ใช้บริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการ
บริการของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 

ส านักวิทยบริการฯ มีผลประเมินความ
พึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกท้ัง 4 เขตพ้ืนที่ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
3.94  แยกเป็น ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ
เท่ากับ 4.06 ความพึงพอใจด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ/
วารสาร/สื่อโสตทัศน์/ฐานข้อมูล) 
เท่ากับ 3.81 ความพึงพอใจด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการเท่ากับ 4.09 
ความพึงพอใจด้านสภาพ แวดล้อมทาง
กายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก
เท่ากับ 3.90 ความพึงพอใจด้านข้อมูล
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เท่ากับ 
3.89 ความพึงพอใจด้านระบบ
สาธารณูปโภคและความปลอดภัย

ARIT5.1-5-01 
ARIT5.1-5-02 
ARIT5.1-5-03 
ARIT5.1-5-04 
ARIT5.1-5-05 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

เท่ากับ 4.15 และความพึงพอใจการ
บริการแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เท่ากับ 3.69 

ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการ

ประเมินคุณภาพการให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศภายใน

หอสมุดกลางประจ าปีการศึกษา 2560 

มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ

ให้บริการ โดยน าเสนอการประชุม

กรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ

ครั้งที่ 4/2561 วาระท่ี 5.4 เพ่ือวาง

แผนการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนี้  

1.การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศมี

การเพ่ิมปริมาณการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการ

ส ารวจความต้องการจากผู้ใช้บริการ

เพ่ือให้ได้ทรัพยากรตรงความต้องการ 

และมีการพัฒนาห้องชมภาพยนตร์

ขนาดเล็ก เพื่อเพ่ิมช่องทางในการ

ให้บริการสื่อมัลติมีเดีย 

2.มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การใช้งาน

ที่ช ารุดส าหรับให้บริการภายใน

หอสมุดกลาง เช่น  การพัฒนาห้อง

ศึกษากลุ่มและห้องศึกษาเดี่ยว, การ

ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศแบบติด



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 48 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ผนัง, การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพ่ือให้

แสงสว่าง, การซ่อมแซมสะพานที่ช ารุด 

และการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือปรับปรุงอาคารวิทยบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลักฐาน 

ARIT5.1-2-01 รายละเอียดงบประมาณห้องสมุดและรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561 

ARIT5.1-3-01  ตารางสรุปจ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการต่อจ านวนนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งต่อ

สาขาวิชา 

ARIT5.1-3-02  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือจ าแนกตามสาขาวิชาห้องสมุด 4 วิทยาเขต 

ARIT5.1-3-03  จ านวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ARIT5.1-3-04  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ARIT5.1-4-01 สถิติจ านวนผู้ใช้บริการจ าแนกตามรายชื่อฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นงานวิจัยและหนังสือ 
อิเล็คทรอนิคส์ (E-Book) 

ARIT5.1-5-01 รายงานการสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด บางพระ  
ARIT5.1-5-02 รายงานการสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด จักรพงษภูวนารถ  
ARIT5.1-5-03 รายงานการสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด จันทบุรี  
ARIT5.1-5-04 รายงานการสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด อุเทนถวาย 
ARIT5.1-5-05 หลักฐานการน าผลการประเมินในด้านต่างๆ มาพัฒนางานให้บริการ 
  

 

  
 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 49 

องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 :  ศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 
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 

 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนฯ จันทบุรี 
จักร

พงษฯ 
รวม 

จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าอบรมที่น ามาพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี (2) 

            

จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมที่น ามาพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 

คน 34 5 7 10 56 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด 

คน 39 5 8 10 62 

ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าอบรมที่น ามา
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 

ร้อยละ 87.2 100 87.5 100 90.3 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนฯ จันทบุรี จักรพงษฯ รวม 

จ านวนนักศึกษาที่ใช้การเรียนการสอนโดย
การใช้เทคโนโลยี (3) 

            

จ านวนรายวิชาใช้การเรียนการสอนโดยการ
ใช้เทคโนโลยี 

วิชา 34 - - 2 36 

จ านวนนักศึกษาที่ใช้การเรียนการสอนโดย
การใช้เทคโนโลยี 

คน 2,024 - - 81 2,105 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด คน 2,083 - - 88 2,171 

ร้อยละของนักศึกษาที่ใช้การเรียนการสอน
โดยการใช้เทคโนโลยี 

ร้อยละ 97.2 - - 92 96.9 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนฯ จันทบุรี 
จักร

พงษฯ 
รวม 

จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รายวิชา (4) 

            

จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รายวิชา 

วิชา 12 - 2 9 23 

จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้
เทคโนโลยีทั้งหมด 

วิชา 108 6 11 43 168 

ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
รายวิชา 

ร้อยละ 11.11 - 18.18 20.93 13.7 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีแผนการพัฒนาศักยภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยการ
ใช้เทคโนโลยี 

มีแผนการพัฒนาศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยการใช้เทคโนโลยี โดยระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน 
วันที่ 19-20 เมษายน 2561) ในโครงการจัดหาครุภัณฑ์
ผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ 

อ้างอิง 
ARIT1.1-1-03 

2 มีจ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมที่
น ามาพัฒนาการเรียนการสอนโดย
การใช้เทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 
20 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดให้มีการอบรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีส าหรับบุคลากร 
“หลักสูตร การสร้างสื่อ e - Learning แบบปฏิสัมพันธ์ที่
ผสมผสานรูปแบบเกมส์ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21” โดยมีอาจารย์เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว
ทั้งหมด 62 คน จากการติดตามผลผู้เข้าอบรมในโครงการ
ดังกล่าว พบว่ามีอาจารย์ที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน
โดยการใช้เทคโนโลยี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 
และมีรายวิชาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปี

ARIT5.2-2-1 
ARIT5.2-2-2 
ARIT5.2-2-3 
ARIT5.2-2-4 
ARIT5.2-2-5 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 36  รายวิชา 

3 มีจ านวนนักศึกษาที่ใช้การเรียนการ
สอนโดยการใช้เทคโนโลยีมากกว่า
ร้อยละ 20 

ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่ใช้การเรียนการสอนโดย
การใช้เทคโนโลยี จ านวน 36 รายวิชา  ซึ่งมีจ านวน
นักศึกษาท่ีใช้การเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี
จ านวน 2,105 คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 
2,171 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.9 

อ้างอิง 
ARIT5.2-3-1 
ARIT5.2-3-2 
ARIT5.2-3-3 

4 มีรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดย
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพรายวิชา
มากกว่าร้อยละ 20 

มหาวิทยาลัยฯ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 
โดยจากการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน พบว่ามี
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพรายวิชา จ านวน 23 
วิชา คิดเป็นร้อยละ 13.7 

อ้างอิง 
ARIT5.2-4-1 

5 มีการน าผลแบบติดตามผลการ
รายงานการฝึกอบรมอาจารย์ที่มา
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้
เทคโนโลยีทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
และความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการ
เรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนใน ปี
การศึกษา 2560 คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 เฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ความพึงพอใจในระบบ 4.1 คะแนน ความพึงพอใจด้าน
บริการ 4.25 คะแนน  น าเสนอรายงานผลการประเมินฯ 
ต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 5.4 พิจารณารายงานผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินและวางแผนการ
พัฒนาและน ามาพัฒนาศักยภาพของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ
อัพเกรดระบบการเรียนการสอนออนไลน์จากเดิมเวอร์ชั่น
2.6 เป็นเวอร์ชั่น3.4 

ARIT5.2-5-1 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 รายการหลักฐาน 
อ้างอิง  ARIT1.1-1-03  แผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 

เมษายน 2561) 
ARIT5.2-2-1  จ านวนรายวิชาของอาจารย์ที่เข้าอมรบและน ามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ

ใช้เทคโนโลยี 
ARIT5.2-2-2 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด 
ARIT5.2-2-3 จ านวนรายวิชาของอาจารย์ที่เข้าอมรบและน ามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ

ใช้เทคโนโลยี รุ่น1 
ARIT5.2-2-4 จ านวนรายวิชาของอาจารย์ที่เข้าอมรบและน ามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ

ใช้เทคโนโลยี รุ่น2 
 ARIT5.2-2-5 จ านวนรายวิชาของอาจารย์ที่เข้าอมรบและน ามาพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ

ใช้เทคโนโลยี รุ่น3 
 ARIT5.2-3-1 จ านวนนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 
 ARIT5.2-3-2 จ านวนนักศึกษาและรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี 
 ARIT5.2-3-3 แบบส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยี (การตอบกลับ) 
 ARIT5.2-4-1 จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นไปตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพรายวิชา 
 ARIT5.2-5-1  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์           

e-Learning RMUTTO ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอ ต่อเนื่องและมีความพร้อมใช้งาน 

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 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความต่อเนื่อง
และความพร้อมใช้งาน (Availability)ระบบ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องมีความต่อเนื่อง
และพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
(Availability) โดยวัดจากจ านวนการ
หยุดชะงักของการให้บริการ (Downtime) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ก าหนดความต่อเนื่องและความพร้อมใช้ใน
การให้บริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่เป็นที่
ยอมรับได้ 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 
มีความต่อเนื่องและพร้อมใช้งาน โดย
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั้ง
แบบใช้สายและไร้สายทั้งภายในอาคารและตาม
จุดบริการต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย 

ARIT5.3-1-01 
 

2 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพ 
(Stability)ระดับความมั่นคงของระบบ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและความครอบคลุม 
ดังเกณฑ์การวัดย่อย ดังนี้ เกณฑ์การวัดย่อย
ที่ 1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกมีการเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่าย
ระหว่าง 4 วิทยาเขต ด้วยสายสัญญาณใย
แก้วน าแสงที่เป็น Link จ านวน 2 เส้นทาง 
ความมั่นคงของระบบการเชื่อมโยงสัญญาณ
ดังกล่าวจะวัดจาก ร้อยละความพร้อมของใน
การเชื่อมโยงโครงข่ายสัญญาณใยแก้วน าแสง 
(Fiber Optic Link) ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 วิทยาเขต  

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนการเชื่อมต่อ
ระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงอินเทอร์เน็ต ผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือ
ที่เรียกว่า“UniNet” จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
ปัจจุบันได้ต่อเชื่อมวงจรสื่อสารให้ขนาด 1,000 
Mbps  อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ยังจัดหาวงจร
สื่อสารจากผู้ให้บริการรายอ่ืนอีกขนาด 100 
Mbpsจากบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

ARIT5.3-2-01 
ARIT5.3-2-02 

https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPMEpNV1hCLXFocjA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPeTFwR2loTW5SbFE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPLUhBYWg4UzdWZHc/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

3 ร ะบ บ เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต มี มั่ น ค ง 
(Security)การรักษาความปลอดภัยของ
โครงข่ายและเครือข่ายเป็นกิจกรรมที่สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ภายในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการโจมตี การ
ก่อกวนระบบ หรือท าลายระบบและข้อมูล 
เป็นต้น ผู้รับประเมิน (ส านักคอมพิวเตอร์) 
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้ท างาน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การรักษา
ความปลอดภัยอย่างน้อยประกอบด้วย การ
ป้องกันการโจมตี การป้องกันไวรัส การ
ป้องกันการโจมตีทางอีเมล์  

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
มาตรการต่างๆ ดังนี้ 
  

- มีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงห้องศูนย์
ข้อมูล (Data Center) โดยอนุญาติให้เฉพาะผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้นในการ
เข้าถึงห้องศูนย์ข้อมูลได้เท่านั้น โดยในการเข้า–
ออกจะต้องมี Key card ส าหรับใช้เข้า–ออก
ห้องศูนย์ข้อมูล ในกรณีที่มีหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกต้องการเข้าห้อง จะต้องมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีสิทธิ์อยู่ด้วยเสมอ 

  

- ในส่วนของการเชื่อมต่อเครือข่าย มีการติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีได้แต่ Firewall, IPS 
และได้มีการแบ่งโซนในการจ ากัดสิทธิ์การ
เข้าถึง เช่น โซนของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ
งานต่างๆ (DMZ), โซนของเครื่องคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะมีการจ ากัดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงเครื่องหรือบริการที่เปิดให้ใช้ เป็นต้น 

ARIT5.3-3-01 

ARIT5.3-3-02 

ARIT5.3-3-03 

4 ระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตมีขนาดของ
ช่องสัญญาณ (Bandwidth) เพียงพอเพ่ือให้
การบริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
รวดเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องรับประกัน
ว่า มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมขนาดของ
ช่องสัญญาณ (Bandwidth)อย่างเพียงพอ 
นั่ น ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้
ช่องสัญญาณหรือแบนวิดธ์ รวมของผู้ ใช้
ทั้งหมดในเวลาหนึ่งๆ (เฉลี่ยในรอบ1ปี)จะ

ระบบเครือข่ าย อิน เตอร์ เน็ตมีขนาดของ
ช่องสัญญาณเพียงพอเพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต
แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

ARIT5.3-4-1 
ARIT5.3-4-2 

https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPamFLLUR2dXROVFU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPVlVSWGpPcDRINlk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPMS1tVGNrcXJPNUE/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

มากกว่าหรือเท่ากับช่องสัญญาณแบนวิดธ์ที่
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ ดังนั้นส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกัน
การให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็ว 
(วัดจากแบนวิดธ์ที่ใช้) ผู้ใช้งานหนึ่งจะได้รับ
ขนาดแบนวิดธ์ส าหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตร้อย
ละ 100 เมื่อเทียบกับแบนวิดธ์ที่มหาวิทยาลัย
จัดหาไว้เพื่อให้บริการ  

5 มี ก า ร พัฒนาปรั บป รุ ง ร ะบบ เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตมีความมั่นคง ปลอดภัย เพียงพอ 
ความต่อเนื่อง และพร้อมใช้งาน 

มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีความม่ันคง ปลอดภัย เพียงพอ 
ความต่อเนื่องและพร้อมใช้งาน โดยได้มีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายระบบสารสนเทศ 4 
วิทยาเขต ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ป้องการ
การบุกรุก (Firewall) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง 
(Router) ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอุปกรณ์เดิมที่
ใช้อยู่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการ
โจมตี และการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับผู้
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ARIT5.3-5-01 

  

 ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ  5 ข้อ   5 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลักฐาน 

ARIT5.3-1-1 Traffic Graph ข้อมูลที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) ของมหาวิทยาลัยฯ ไปยังผู้ให้บริการ (Uninet) 
ARIT5.3-2-1 ผังการเชื่อมต่อไปยัง Uninet (ลิงค์หลัก) 
ARIT5.3-2-2 ผังการเชื่อมต่อไปยัง TOT (ลิงค์ส ารอง) 
ARIT5.3-3-1 ภาพเครื่องสแกนบัตรเข้า-ออกห้องศูนย์ข้อมูล 
ARIT5.3-3-2 ผังการแบ่งโซนการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
ARIT5.3-4-1 ผลการค านวณขนาดแบนวิธด์ของบางพระ 
ARIT5.3-4-2 ผลการค านวณขนาดแบนวิธด์ของจักรพงษภูวนารถ 
ARIT5.3-5-1 เอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายระบบสารสนเทศ 4 วิทยาเขต 
ARIT5.3-5-2 เอกสาร TOR ครุภัณฑ์เครือข่ายระบบสารสนเทศ 4 วิทยาเขต 
  

https://drive.google.com/file/d/0B4aCY4wXXTQPYXRDZ2xUeHlBX2s/preview
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 :  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

มากกว่า  7 ข้อ 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีฐานข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

ส านักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลในการสนับสนุนบริหาร
จัดการดังนี้ 

1. ระบบ DocuShare ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร 
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบ eDocument ฐานข้อมูลการเก็บเอกสาร,
หนังสือราชการภายในมหาวิทยาลัย 

3. ระบบ MIS ประกอบไปด้วย 

- ระบบงานอาคารสถานที่ : ยังใช้งานปกติ 

- ระบบงานยานพาหนะ: ยังใช้งานปกติ 
4. ระบบฐานข้อมูลลุคลากร : ระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ

เก็บข้อมูลบุครลากร ส่ง สกอ. 
5. ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร Rmuttonews : ระบบ

ฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร และรูปกิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย 

6. ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย : ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสืบค้นเอกสารต้นฉบับ
และบทคัดย่อจากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร 

7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร e-management 

- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

- ระบบฐานข้อมูลโครงการ 

- ระบบประชุมอีเล็กทรอนิกส์ 

- ระบบเอกสารราชการ 

ARIT5.4-1-01 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDbXBBd1pPVU1tRkE/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

2 มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์
ผลการด าเนินการ 

ยังไม่มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการด าเนินการ - 

3 มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง 
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล 

ส านักวิทยบริการฯ ทุกระบบจะมีระบบตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องก่อนจะกดบันทึกทุกครั้ง  

1. ฐานข้อมูลบุคลากร มีการตรวจสอบ เช่น การกรอก
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข,การกรอกข้อมูลบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยตัวระบบจะท างานเองโดยอัตโนมัติ 

2. ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร มีการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนที่จะเผยแพร่โดยผู้ดูแลระบบ 

3. ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย มีการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่ 

ตัวอย่างตามเอกสาร 
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร e-management 

มีการตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลใน
แต่ละครั้งก่อนจะน าข้อมูลไปประมวลผล 

ARIT5.4-3-01 

4 มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นอย่าง
สม่ าเสมอและทันท่วงที 

ส านักวิทยบริการฯ มีการอัพเดทข้อมูลที่จ าเป็นประจ าและ
ทันท่วงที ระบบจะมีการแบ่งแยกผู้ใช้ อย่างชัดเจนและ
หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละชื่อผู้ใช้ และสามารถเข้าสู่ระบบ
ได้หลายช่องทาง ท าให้สามารถอัพเดทข้อมูลได้ มีจ านวน  5 
ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1. ระบบฐานข้อมูล DocuShare มีการอัพเดท 
เอกสารการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็นประจ า
ทุกปี 

          รวดเร็วและทันท่วงที 
2. ระบบฐานข้อมูล eDocument มีการอัพเดท ข้อมูล 

user ที่เป็นประจุบัน และมีการแจ้งเวียนเอกสารที่
เป็นปัจจุบัน 

3. ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร มีการอัพเดต ข้อมูล
ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยที่
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร มีการอัพเดต ข้อมูล

ARIT5.4-4-01 

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDbkhDREl4Q0s0WWc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDd1o2OS1VMnJIRjg/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 58 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

บุคลากรที่เป็นปัจจุบันเพ่ือส่ง สกอ. ในทุกๆปี 
5. ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย มีการอัพเดต ข้อมูล

งานวิจัยตัวอย่างตามเอกสารระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร e-management มีการอัพเดตข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

5 มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์
ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักวิทยบริการฯ มีส่วนของช่องทางการสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ทั้งหมด 6 ฐานข้อมูล 
1. ระบบ DocuShare 
2. ระบบ eDocuments 
3. ระบบ MIS 
4. ระบบฐานข้อมูลลุคลากร 
5. ระบบฐานข้อมูลข่าวสาร Rmuttonews 
6. ระบบจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย 
7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร e-management 

โดย จะมีกล่องสืบค้น ในหน้าหลักของทุกระบบ 

ARIT5.4-5-01 

6 มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
ส ารสน เทศจากข้ อคิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน 

ส านักวิทยบริการฯ มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้งาน จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น ทางหนังสือราชการ, 
Social media,ทาง E-mail, ทางโทรศัพท์ และทางระบบ
แจ้งปัญหาออนไลน์ (helpdesk) เพ่ือให้ตอบสนองและ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

ARIT5.4-6-01 

7 มีแนวทาง/มาตรการป้องกัน
ความเสียหายและมีการส ารอง
ข้อมูลสารสนเทศ (Backup) 

ส านักวิทยบริการฯ จะมีการ ส ารองข้อมูล เดือนละ 2 เครื่อง  
ในวันที่  1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าตรงกับวันหยุด จะ 
ปฏิบัติในวันถัดไป 

การส ารองข้อมูลจะแบ่งออกเป็น สองหมวด  
1. ตัวระบบ 
2. ฐานข้อมูล 

โดย ผู้ดูแลจะส ารองจากเครื่องตัวเอง ลงสู่หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลภายนอก(external hard disk)  

ARIT5.4-7-01 

8 มีระบบรักษาความมั่นคงและ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

เครื่อง sever จะมี windows firewall คือซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์  ท าหน้าที่ ตรวจสอบและควบคุมระบบข้อมูลที่มา

- 

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDR1NIdFRfbHFkWVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDeDR0bjNsS2xKNkE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDVnFRRDR1MUJKMGM/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

และสารสนเทศ จากอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย โดยคุณสามารถก าหนดว่า
ข้อมูลนั้น อนุญาตให้เพ่ือนๆหรือพนักงานเข้าถึงข้อมูลไหน
บ้าง หากเป็นผู้บุกรุกจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้ การ
มี firewall จะตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าถึงข้อมูลในส่วนของ
ระบบ จะมีการเข้ารหัสและการก าหนดสิทธ์ การเข้าถึงข้อมูล
ทุกระบบ 

9 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 
ตามเอกสารหลักฐาน องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ 2.3 

อ้างอิง 
ARIT2.3-1-01 

10 มีการก าหนดสิทธิ์การใช้งานของ
ผู้ใช้ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ส านักวิทยบริการฯ  มีการก าหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ARIT5.4-10-01 

11 มี การ พัฒนาปรับปรุ ง ระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ส านักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร e-
management เพ่ือการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

AIRT5.4-10-01 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 10 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

  

รายการหลักฐาน 

ARIT5.4-1-01  ฐานข้อมูลในการสนับสนุนบริหารจัดการ 

ARIT5.4-3-01  ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนจะกดบันทึกทุกครั้ง  
ARIT5.4-4-01  การอัพเดทข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

ARIT5.4-5-01  ระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ARIT5.4-6-01  เอกสารข้อมูลจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้งาน 

ARIT5.4-7-01  เอกสารการส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันความเสียหาย 

อ้างอิง ARIT2.3-1-01   เอกสารความเสี่ยงของงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ARIT5.4-10-01  เอกสารการก าหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ARIT5.4-11-01  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDZTQyUzZENnpqdVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDbXBBd1pPVU1tRkE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDbkhDREl4Q0s0WWc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDd1o2OS1VMnJIRjg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDR1NIdFRfbHFkWVE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDeDR0bjNsS2xKNkE/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDVnFRRDR1MUJKMGM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDZTQyUzZENnpqdVE/preview


 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 60 

องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.5  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 11 ข้อ 

2 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 12 ข้อ 

3 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 13 ข้อ  

4 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 14 ข้อ  

5 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล 

  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1.ข้อมูลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยโดยมีข้อมูล  

 ประวัติของมหาวิทยาลัย 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 ตราสัญลักษณ์/สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 โครงสร้างผู้บริหาร 

  

ARIT5.5-1-01  

2. ข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าข้อมูล กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย ไว้ภายใน
เว็บไซต์  

ARIT5.5-2-01  

3. ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า หน้าหลักของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดว่างที่เป็นสักส่วนและง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล  

ARIT5.5-3-01  

4. ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ข้อมูล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

ประกอบไปด้วย  
 ข่าวเด่นในรั้ว มหาวิทยาลัยฯ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ARIT5.5-4-01  

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDZUp5cjhGT21URU0/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDZVBiRWI1c1llUlU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDemU1V0JaZk9fVHc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDc19VR1J4SkJBa0U/preview
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 ข่าวรับสมัครงาน 
 ข่าวประกวดราคา 
 ข่าวอบรม/สัมมนา 
 ข่าวบริการศิษย์เก่า 

5. ข้อมูล คลังความรู้ ที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ข้อมูล คลังความรู้ 
งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือ สืบค้นข้อมูล
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-5-01  

6. ข้อมูล ค าถามที่พบบ่อย ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า หน้า ค าถามที่พบบ่อย 
ไว้ภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลค าถามจาก แบบสอบถาม และ social 
network ของมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-6-01  

7. ข้อมูล เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล
การเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ส าหรับเก็บข้อมูลการ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Google 
analytics เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 

ARIT5.5-7-01  

8. ข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้
งาน ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า เครื่องมือสนับสนุนการ
ใช้งาน ภายในเว็บไซต์ เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งานในการ
เข้าใช้งานเว็บไซต์และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ภายใน
เว็บไซต์ 

ARIT5.5-8-01  

9. ข้อมูล แบบส ารวจออนไลน์ ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ระบบการสร้างแบบ
ส ารวจออนไลน์ โดยใช้ชื่อว่า evaluate rmutto 

  

ARIT5.5-9-01  

10. ข้อมูล ผังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ผังเว็บไซต์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เส้นทาง
ของเมนูภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-10-01  

11. ข้อมูล ระบบสืบค้น ที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ระบบสืบค้นข้อมูล
ภายในเว็บไซต์ เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-11-01  

12. ข้อมูล เว็บลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยและระบบต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-12-01  

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDLU83MElId0NWT1E/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDUVJidm5Jb2VZUEk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDRVptZUVpc0VIcTQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDSXVESklfR19Xb0k/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDS0dyeHc4MUtzVk0/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDUG5ldFVvcnFVOTg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDWnZsR2x6M1NsYjQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDblY0VXFIUFkxVjg/preview
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

13. ข้อมูล เส้นเชื่อม (Link) ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า เส้นเชื่อม (Link) เว็บไซต์
ทุกเว็บไซต์ภายใต้ โดเมน rmutto.ac.th 

  

ARIT5.5-13-01  

14. ข้อมูล ส่วนล่างของเว็บไซต์ 
(Page Footer) ที่เก่ียวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า ส่วนล่างของเว็บไซต์ ซ่ึง
ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-14-01  

15.ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์
หน่วยงานได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
ระดับสากล 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์
หน่วยงานสู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีผลการจัดอันดับ ดังนี้ 
country rank อันดับ 52  
world rank อันดับ 5247 

ARIT5.5-15-01 

 ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 14 ข้อ 

14 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

ARIT5.5-1-01 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-2-01 เอกสารข้อมูล กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ไว้ภายในเว็บไซต์ 
ARIT5.5-3-01 เอกสารข้อมูลหน้าหลักของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

มหาวิทยาลัยฯ 

ARIT5.5-4-01 เอกสารการจัดท าข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-5-01 เอกสารการจัดท า ข้อมูล คลังความรู้งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-6-01 เอกสารการจัดท าการเก็บรวบรวมข้อมูลค าถามจาก แบบสอบถาม และ social network ของ
มหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-7-01 เอกสารการจัดท าการเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ Google 
analytics เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 

ARIT5.5-8-01 เอกสารจัดท าเครื่องมือสนับสนุนการใช้งานภายในเว็บไซต์ 

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDdXJoVU5ock02eWs/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDWGpRUWZrY2l0cFk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDZUp5cjhGT21URU0/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDZVBiRWI1c1llUlU/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDemU1V0JaZk9fVHc/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDc19VR1J4SkJBa0U/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDLU83MElId0NWT1E/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDUVJidm5Jb2VZUEk/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDRVptZUVpc0VIcTQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDSXVESklfR19Xb0k/preview
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ARIT5.5-9-01 เอกสารการจัดท าระบบการสร้างแบบส ารวจออนไลน์ 
ARIT5.5-10-01 เอกสารจัดท า ผังเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เส้นทางของเมนู

ภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-11-01 เอกสารข้อมูลการจัดท า ระบบสืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ เพ่ือความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
ภายในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-12-01 เอกสารข้อมูลการจัดท า ลิงค์เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ARIT5.5-13-01 เอกสารเส้นเชื่อม (Link) เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ภายใต้ โดเมน rmutto.ac.th 

ARIT5.5-14-01 เอกสารส่วนล่างของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

ARIT5.5-15-01 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDS0dyeHc4MUtzVk0/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDUG5ldFVvcnFVOTg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDWnZsR2x6M1NsYjQ/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDblY0VXFIUFkxVjg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDdXJoVU5ock02eWs/preview
https://drive.google.com/file/d/0B-O2V7-ylcVDWGpRUWZrY2l0cFk/preview
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 : การพัฒนาระบบการฝึกอบรม  

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 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีการวิเคราะห์หลักสูตรด้านความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย แ ล ะ
แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

มีการวิเคราะห์หลักสูตรโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้าน IT ของส านักวิทยบริการ
ฯ ในปีการศึกษา 2560 ที่เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ พ.ศ. 2556-2560 
โดยสอดคล้องกับพันธกิจในเรื่องของ การ
จัดการระดับอุดศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและ
กลุ่มประเทศอาเซียน ตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2561-2565 
การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ อาทิเช่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานสากล 
หลักสูตร “INTERNET AND COMPUTING 

CORE CERTIFICATE GLOBAL 

STANDARD 5 (IC3 GS5)” กลยุทธ์ที่ 1.2 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพสู่
ระดับอาเซียน อาทิเช่น โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านไอทีส าหรับบุคลากรเพ่ือ
การเรียนรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมที่  4 การพัฒนาทักษะด้าน
โปรแกรมมิ่งขั้นสูง หลักสูตร หลักสูตร 

ARIT5.6-1-01 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

HTML5 APPLICATION DEVELOPMENT 
FUNDAMENTAL 

2 มีการส ารวจความต้องการ/ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม 

มีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมด้าน IT ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์ ทาง 
http://training.rmutto.ac.th โดยได้
ประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าเวบไซต์ ของส านัก
วิทยบริการฯ และ เวบไซต์ของมหาวิทยาลัย
ฯ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนจัดท า
หลักสูตร และเสนอของบประมาณในการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯเป็น
ประจ าทุกปี เช่น โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านไอทีส าหรับบุคลากรเพ่ือการ
เรียนรู้ และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอ
ที ด้ ว ย ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ
มาตรฐานสากล 

ARIT5.6-2-01  

3 มีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ 

โครงการฝึกอบรมด้าน IT เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ โดยฝึกปฏิบัติจริง ควบคู่กับการ
บรรยายในทางทฤษฎีซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้น
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  อาทิเช่น 
หลักสูตร “Microsoft Technology 
Associate Security Fundamentals” ซึ่ง
วิทยากรได้บรรยายและมีการทดสอบวัด
ระดับความรู้เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ซึ่ง
ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมความรู้หากวัดระดับ
ความรู้แล้วผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
จ ะ ไ ด้ รั บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกยอมรับ  

ARIT5.6-3-01 
ARIT5.6-3-02 

4 มีการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
เ พ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

มีการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยการ 
ติดตามผลผู้ ที่ เ ข้ ารับการฝึกอบรมเชิ ง

ARIT5.6-4-01 

ARIT5.6-4-02 

https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4VWtBMTEwYkJpajg/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aVd5TjZ3N2t6S28/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4Xy1oU1RWVlpWbGM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4aGdJRW5hQzVrTnM/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4NXFSMmFZTlVmbms/preview
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรฝึกอบรม ปฏิบัติการด้าน IT ในการน าความรู้ได้รับไป
ใช้ประโยชน์ในด้านพัฒนากระบวนการ
ท างาน/การเรียนการสอน เพ่ือน ามาใช้ใน
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในปี
ต่อไป 

5 มีการน าผลการประเมินความพึง
พอ ใ จและคว ามต้ อ ง ก าร ขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า แล ะอ าจ า ร ย์ ที่ มี ต่ อ
โครงการฝึกอบรมของส านักวิทย
บริการฯ มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ และ 
น าผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมด้าน 
IT ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ จั ด ท า ค า เ ส น อ ข อ
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรทาง
ก า รศึ กษ า  โ ค ร งก า ร พั ฒนาคุณภ า พ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ARIT5.6-5-01 
ARIT5.6-5-02 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 รายการหลักฐาน 

ARIT 5.6-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมทร.ตอ ที่ 1281/2560 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 การรประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561  

ARIT5.6-2-01 แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ARIT5.6-3-01 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีส าหรับบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
ARIT5.6-3-02 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานสากล 
ARIT5.6-4-01 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีส าหรับบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 
ARIT5.6-4-02 แบบติดตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านไอทีส าหรับบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ARIT5.6-5-01 ค าเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

ไอทีส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ARIT5.6-5-02 ค าเสนอของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 พัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานสากล  

https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4dl96aHFaZnA4VzA/preview
https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4TV80d1B6cFZtQzQ/preview
https://goo.gl/forms/WBumt9oxDr2EkD1K2
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.7  : การพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน และมาตรการในการจัดการข้อร้องเรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

 งานบริหารงานทั่วไป 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 

งานบริหารงานทั่วไป       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 

 งานหอสมุดกลาง 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 

งานหอสมุดกลาง       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 

 

 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 

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 
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 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 

 งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 

งานเทคโนโลยีการศึกษา       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 

 งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 

งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 

สรุปผลภาพรวมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

บางพระ อุเทนถวาย จันทบุรี จักรพงษ รวม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข จ านวนข้อ - - - - - 

ข้อร้องเรียนทั้งหมด จ านวนข้อ - - - - - 

ร้อยละท่ีได้รับการแก้ไข ร้อยละ - - - - - 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน)  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของทุก
หน่วยงานย่อย 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงานย่อยในส านัก
วิทยบริการฯ โดยจัดท าเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน 
และให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

ARIT 5.7-1-01 

2 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของทุก
หน่วยงานย่อยและสามารถจัดการข้อ
ร้องเรียนได้โดยมีร้อยละข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 60 – 69 

-  

3 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของทุก
หน่วยงานย่อยและสามารถจัดการข้อ
ร้องเรียนได้ โดยมีร้อยละข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 70 – 79 

-  

4 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของทุก
หน่วยงานย่อยและสามารถจัดการข้อ
ร้องเรียนได้ โดยมีร้อยละข้อร้องเรียนที่
ได้รับการแก้ไข 80 – 99 

-  

5 ไม่มีข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงานย่อย ส านักวิทยบริการฯ มีระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนของทุกหน่วยงานย่อย โดยในปี
การศึกษา นี้ไม่มีข้อร้องเรียนของทุก
หน่วยงานย่อยภายในส านักวิทยบริการฯ 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0B6M5xQl9usI4WGgtaHZkSUVMV2s/preview
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 

 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการ

ประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 3 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 3 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละ 61-70  ร้อยละ 72.23 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระดับ 3.51  N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 4 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 4 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 8 ข้อ  10 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 14 ข้อ  14 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 5 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 4 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 
 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็น
สัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวน หรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง  ส.2  ผลการประเมินตาม 5 องค์ประกอบคุณภาพ 17 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 -  1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 –    2.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 –    3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 –    4.50    การด าเนินงานระดับดี 
4.51 -     5.00    การด าเนินงานระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า (I) กระบวนการ (P) ผลผลิต (O) คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  5.00 3.00 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 4  5.00 N/A 2.50 การด าเนินงานระดับปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี 5  4.83 5.00 4.90 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

 4.57 2.67 4.00  

ผลการประเมิน  การด าเนินงานระดับดีมาก การด าเนินงานระดับพอใช้ การด าเนินงานระดับดี  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาตามรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 แผนกลยุทธ์ 
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ  5 คะแนน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
  - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   - 
องค์ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ  
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 5 คะแนน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     - 
องค์ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ  
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  4  คะแนน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 2.5 คะแนน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
 -  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
องค์ประกอบท่ี 5  ผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ 
คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.9 คะแนน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 
 -  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
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บทที่ 4 
รายผลการด าเนินงานตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ ก่ำหนดเวลำแล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

ปรั บปรุ ง/พัฒนำ

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง

1.จัดให้มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธต่์อ

ผู้บริหำรระดับมหำวทิยำลัยฯ เพือ่พจิำรณำ

จ ำนวนคร้ังของกำรรำยกำรผลต่อ

ผู้บริหำรระดับมหำวทิยำลัยฯ 

อย่ำงน้อย 1 คร้ัง

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ

กนัยำยน 2560 มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกล

ยุทธต่์อผู้บริหำรระดับมหำวทิยำลัยฯ ผ่ำน

โครงกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2560 และ

วำงแผนกำรท ำงำนด้ำนแผนและงบประมำณ

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เมือ่วนัท่ี 

30-31 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ 

พทัยำ

มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรระดับ

มหำวทิยำลัยฯ ดังนี้

1.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ประจ ำปี 2560

2.รำยงำนผลตำมแบบจัดท ำแผน / รำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2561(สงป.) ทุกไตรมำส

2.ทบทวนแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผน

กลยุทธท์ำงกำรเงิน ให้สอดคล้องกนั และน ำผลกำรวเิครำะห์ 

SWOT มำใช้ในกำรจัดท ำแผนกลยุทธท่ี์ชัดเจนและเป็น

รูปธรรม

แผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี และแผนกลยุทธท์ำง

กำรเงิน ท่ีสอดคล้องกนั

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ

 กรกฎำคม 2561 มกีำรน ำแผนกลยุทธ ์ประจ ำปีงบประมำณ 

2558-2562 มำพจิำรณำทบทวน โดย

ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรนเทศ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ซ่ึงมบีุคลำกรงำน

วทิยบริกำรจำกทัง้ 3 เขตพืน้ท่ี ร่วมกนั

วเิครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT) และทบทวน

กำรด ำเนินงำนเพือ่จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี และแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรนเทศ พ.ศ.

2558-2562ฉบับทบทวน วนัท่ี 19-20 เมษำยน 2561

1.แผนกลยุทธ์

2.แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

3.แผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน

องค์ประกอบที   1 แผนกลยุทธ์

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรด่ำเนินงำนตำมแบบเสนอแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำตำมจุดอ่อน/ข้อเสนอแนะเพื อกำร พัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำร ศึกษำภำยใน  ประจ่ำปีกำร ศึกษำ 2559 

หน่วยงำน ส่ำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีร ำชมงคลตะวันออก
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ ก่ำหนดเวลำแล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

ปรั บปรุ ง/พัฒนำ

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง

3.วำงแผนกำรวเิครำะห์ กำรทบทวน และน ำผลกำรพจิำรณำ

ของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิยบริกำรฯ มำใช้ในกำร

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส ำนักวทิยบริกำรฯ ให้มี

ประสิทธภิำพสูงสุด

รำยงำนผลกำรปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักวทิยบริกำรฯ

 อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ

 กรกฎำคม 2561  - มกีำรพจิำรณำทบทวนแผนกลยุทธ ์

ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2562 ฉบับ

ทบทวนเมือ่วนัที ่19-20 เมษำยน 2561 ผ่ำน

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิย

บริกำรฯ คร้ังท่ี 3/2561 วำระท่ี 5.4 เร่ือง

พจิำรณำทบทวนแผนกลยุทธ ์ประจ ำปี

งบประมำณ 2558-2562 ฉบับทบทวนเมือ่

วนัท่ี 19-20 เมษำยน 2561

 - มกีำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนภำยในส ำนักวทิย

บริกำรฯ เพือ่ให้กำรท ำงำนมปีระสิทธภิำพเพิม่

มำกขึ้น และลดค่ำใช้จ่ำยของวสัดุส้ินเปลือง 

ดังนี้

1.ระบบe-manage มำสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ

2.Goog Drive มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนงำนประชุมต่ำงๆ

1.รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิย

บริกำรฯคร้ังที ่3/2561 วำระท่ี 5.4 เร่ืองพจิำรณำ

ทบทวนแผนกลยุทธ ์ประจ ำปีงบประมำณ 2558-2562 

ฉบับทบทวนเมือ่วนัท่ี 19-20 เมษำยน 2561

2.คู่มอื กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจัดกำร 

e-manage (เอกสำรรำชกำร e-document) ส ำนักวทิย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 เร่ือง

3..รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิย

บริกำรฯคร้ังที ่2/2560 วำรท่ี 5.6 เร่ือง พจิำรณำขั้นตอน

กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรภำยในส ำนักวทิยบริกำรฯผ่ำน 

Goog Drive

องค์ประกอบที   1 แผนกลยุทธ์

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรด่ำเนินงำนตำมแบบเสนอแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำตำมจุดอ่อน/ข้อเสนอแนะเพื อกำร พัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำร ศึกษำภำยใน  ประจ่ำปีกำร ศึกษำ 2559 

หน่วยงำน ส่ำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีร ำชมงคลตะวันออก
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำง ผู้รั บผิดชอบ
ก่ำหนดเวลำแล้ว

เสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

ปรั บปรุ ง/พัฒนำ

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำรด่ำเนินงำน

ตำมแนวทำง

1.จัดให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวทิยบริกำรฯตำมแผนท่ีก ำหนดไวแ้ละ

น ำผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมนิ

ควำมส ำเร็จของกำรบริหำร ตลอดจน

ข้อเสนอแนะท่ีได้มำใช้ในกำรทบทวนกำร

บริหำรงำน และปรับปรุงแผนกลยุทธให้

สำมำรถบรรลุตำมวสัิยทัศน์ท่ีก ำหนดไว้

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก

วทิยบริกำรฯ อย่ำงน้อย 4 คร้ัง

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและ

พฒันำ

 กรกฎำคม 2561 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวทิยบริกำรฯ ดังนี้ 

- คร้ังท่ี 2/2560 เมือ่วนัที ่11ส.ค.60

- คร้ังท่ี 3/2560 เมือ่วนัที ่21 ก.ย.60

- คร้ังท่ี 4/2560 เมือ่วนัที ่12 ต.ค.60

- คร้ังท่ี 5/2560 เมือ่วนัที ่30พ.ย.60

- คร้ังท่ี 1/2561 เมือ่วนัที ่11 ม.ค. 2561

- คร้ังท่ี 2/2561 เมือ่วนัที ่8 ม.ีค..2561

- คร้ังท่ี 3/2561 เมือ่วนัที ่26 เม.ย. 2561

- คร้ังท่ี 4/2561 เมือ่วนัที ่14 ม.ิย.2561

ตำมแผนท่ีก ำหนดไวแ้ละน ำผลกำรด ำเนินงำน ผล

กำรประเมนิควำมส ำเร็จของกำรบริหำร ตลอดจน

ข้อเสนอแนะท่ีได้มำใช้ในกำรทบทวนกำร

บริหำรงำน และปรับปรุงแผนกลยุทธให้สำมำรถ

บรรลุตำมวสัิยทัศน์ทีก่ ำหนดไว้

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิยบริกำรฯ

-คร้ังที ่2/2560 เมือ่วนัท่ี 11ส.ค.60

- คร้ังท่ี 3/2560 เมือ่วนัท่ี 21 ก.ย.60

- คร้ังท่ี 4/2560 เมือ่วนัท่ี 12 ต.ค.60

- คร้ังท่ี 5/2560 เมือ่วนัท่ี 30พ.ย.60

- คร้ังท่ี 1/2561 เมือ่วนัท่ี 11 ม.ค. 2561

- คร้ังท่ี 2/2561 เมือ่วนัท่ี 8 ม.ีค..2561

- คร้ังท่ี 3/2561 เมือ่วนัท่ี 26 เม.ย. 2561

- คร้ังท่ี 4/2561 เมือ่วนัท่ี 14 ม.ิย.2561

โดยมจี ำนวนคร้ังของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิย

บริกำรฯตลอดรอบปีกำรศึกษำ ทัง้ส้ิน 8 คร้ัง

องค์ประกอบที   2 กำรบริ หำร จัดกำร

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ

ก่ำหนดเวลำ

แล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนว

ทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จ

จำกกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำง

1.จัดท ำแผนกลยุทธท์ำงกำรเงินท่ีประกอบด้วย กำรวเิครำะห์

สถำนะทำงกำรเงิน กำรวำงแผนกำรใช้เงิน กำรจัดหำรำยได้

และกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงมปีระสิทธภิำพ ตลอดจนมี

กรอบระยะเวลำเดียวกนักบัแผนกลยุทธข์องส ำนักวทิย

บริกำรฯ

แผนกลยุทธทำงกำรเงินท่ี

สอดคล้องกบัแผนกลยุทธข์อง

ส ำนักวทิยบริกำรฯ จ ำนวน 1 แผน

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ

 กรกฎำคม 2561 มกีำรน ำแผนกลยุทธ ์ประจ ำปีงบประมำณ

 2558-2562 มำพจิำรณำทบทวน โดย

ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรทบทวนแผนกล

ยุทธส์ ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยีสำรน

เทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ซ่ึงมี

บุคลำกรงำนวทิยบริกำรจำกทัง้ 3 เขตพืน้ท่ี

 ร่วมกนัวเิครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT) 

และทบทวนกำรด ำเนินงำนเพือ่จัดท ำ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนกล

ยุทธท์ำงกำรเงิน ทีป่ระกอบด้วย กำร

วเิครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน กำรวำงแผน

กำรใช้เงิน กำรจัดหำรำยได้และกำรจัดสรร

งบประมำณอย่ำงมปีระสิทธภิำพ ตลอดจน

มกีรอบระยะเวลำเดียวกนักบัแผนกลยุทธ์

ของส ำนักวทิยบริกำรฯ

แผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน ปี2558-2562  ฉบับ

ทบทวนวนัที ่19-20 เมษำยน 2561

องค์ประกอบที   3 กำร เงินและงบประมำณ

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ

ก่ำหนดเวลำ

แล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนว

ทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จ

จำกกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำง

2.ผู้บริหำรส ำนักวทิยบริกำรฯ วำงแผนกำรน ำข้อมลูทำง

กำรเงินไปใช้ในกำรวเิครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวเิครำะห์สถำนะ

ทำงกำรเงินและควำมมัน่คงของหน่วยงำน ตลอดจนวำงแผน

กำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  เพือ่น ำ

ข้อมลูจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำร

ตัดสินใจ

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวทิย

บริกำรฯ อย่ำงน้อย 4 คร้ัง

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ

 กรกฎำคม 2561 มกีำรน ำข้อมลูทำงกำรเงินมำวเิครำะห์

ค่ำใช้จ่ำย และวเิครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน

โดยน ำเข้ำในทีป่ระชุมคณะกรรมกำร

บริหำรส ำนักวทิยบริกำรฯ- คร้ังท่ี 3/2560

 วำระท่ี 5.1 เมือ่วนัท่ี21 กนัยำยน 2560 

- คร้ังท่ี 4/2560 วำระท่ี 5.2 เมือ่วนัที ่12

 ตุลำคม 2560

- คร้ังท่ี 1/2561 วำระท่ี 5.1 เมือ่วนัที ่11

 มกรำคม 2561 และ

- คร้ังท่ี 3/2561 วำระท่ี 5.6 เมือ่วนัที ่26 

เมษำยน 2561

ตลอดจนวำงแผนกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  เพือ่น ำข้อมลูจำก

รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผน

และกำรตัดสินใจ

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก

วทิยบริกำรฯ

- คร้ังที ่3/2560 วำระท่ี 5.1 เมือ่วนัท่ี21 

กนัยำยน 2560 

- คร้ังที ่4/2560 วำระท่ี 5.2 เมือ่วนัท่ี 12 ตุลำคม

 2560

- คร้ังที ่1/2561 วำระท่ี 5.1 เมือ่วนัท่ี 11 

มกรำคม 2561 และ

- คร้ังที ่3/2561 วำระท่ี 5.6 เมือ่วนัท่ี 26 

เมษำยน 2561

องค์ประกอบที   3 กำร เงินและงบประมำณ

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ

ก่ำหนดเวลำ

แล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จ

จำกกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำง

1. วำงแผนงำนกำรประชุม เพือ่รวบรวม จัดเกบ็ข้อมลูกำร

ด ำเนินงำนงำนจำกทุกวทิยำเขต เพือ่ให้สำมำรถสะท้อนกำร

ด ำเนินงำนของพนัธกจิกำรให้บริกำรท่ีตอบสนองพนัธกจิของ

มหำวทิยำลัยฯ

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมงำน

วทิยบริกำรฯ ของทุกวทิยำเขต

อย่ำงน้อย 4 คร้ัง

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยบริหำร

 กรกฎำคม 

2561

ได้มกีำรจัดประชุมงำนวทิยบริกำรฯ ทุกวทิยเขต ซ่ึงทุกเขตพืน้ท่ีได้ส่งตัวแทนจำก 4 

เขตพืน้ท่ี รวมท้ังหมด 31 คน ดังนี้ วทิยำเขตบำงพระ 22 คน วทิยำเขตจันทบุรี 4 คน

 วทิยำเขตจักรพงษภูวำนำรถ  3 คน  วทิยำเขตอเุทนถวำย 2 คน เพือ่วำงแผนงำน

กำรประชุม เพือ่รวบรวม จัดเกบ็ข้อมลูกำรด ำเนินงำนงำนจำกทุกวทิยำเขต เพือ่ให้

สำมำรถสะท้อนกำรด ำเนินงำนของพนัธกจิกำรให้บริกำรทีต่อบสนองพนัธกจิของ

มหำวทิยำลัยฯ ตลอดปีกำรศึกษำ ดังนี้ 

- คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 8 กมุภำพนัธ ์2561 ผ่ำนโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ กจิกรรมกำรที ่1

 วำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 

- คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 21 มนีำคม 2561 ผ่ำนโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ กจิกรรมกำรท่ี 2 

ติดตำมผลกำรจัดกำรควำมรู้

- คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 5 เมษำยน 2561ผ่ำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจประเมนิ

คุณภำพ กจิกรรมท่ี 2 เตรียมตรวจประเมนิคุณถำพภำยใน

- คร้ังท่ี 4 วนัท่ี 10 เมษำยน 2561ผ่ำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจประเมนิ

คุณภำพ กจิกรรมท่ี 2 เตรียมตรวจประเมนิคุณถำพภำยใน

- คร้ังท่ี 5 วนัท่ี 19 เมษำยน 2561ผ่ำนโครงกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์

กำรพฒันำส ำนักวทิยบริกำรฯ

จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมงำนวทิยบริกำรฯ 

ของทุกวทิยำเขต ท้ังส้ิน 5 คร้ัง ตลอดปี

กำรศึกษำทีผ่่ำนมำ

องค์ประกอบที   5 ผลกำรด่ำเนินงำนตำมภำร กิจของหน่วยงำน

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ

ก่ำหนดเวลำ

แล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จ

จำกกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำง

2.วำงแผนพฒันำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรตำม

พนัธกจิกำรให้บริกำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ ได้อย่ำงแท้จริง

เช่น ระบบฐำนข้อมลูท่ีทันสมยั ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้ท้ังในประเทศและระดับอำเซียน ตลอดจนกำรกำ้วสู่ควำม

เป็นองค์กรคุณภำพ

ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำร

จัดกำร อย่ำงน้อย 1 ระบบ

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

 กรกฎำคม 

2561

มกีำรพฒันำระบบสำรสนเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมพนัธกจิกำรให้บริกำรของ

ส ำนักวทิยบริกำรฯ ดังนี้ 

1.ระบบ e-manage เป็นระบบท่ีพฒันำร่วมกบั ม.โจ้ ซ่ึงเป็นระบบทีส่นับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนท่ัวไป กำรรับ-ส่ง อกสำรรำชกำร,กำรขออนุมติัด ำเนิน

โครงกำรงบประมำณรำยจ่ำยอืน่

2. ระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรเงินกำรคลังและด้ำน

งบประมำณ เป็นระบบท่ีอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร โดยมกี ำหนดแล้วเสร็จในปี 2562

ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจัดกำร 

e-manage 1 ระบบ

3. วำงแผนกำรจัดท ำระบบและกลไกกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

ของทุกหน่วยงำนย่อยในส ำนักวทิยบริกำรฯ และทุกวทิยำเขต 

ให้เป็นไปตำมพนัธกจิกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงเป็น

รูปธรรม และวำงแผนกำรด ำเนินกำรประเมนิผลกำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียน

ระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 

อย่ำงน้อย 1 ระบบ

รองผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

 กรกฎำคม 

2561

มกีำรจัดท ำระบบและกลไกกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงำนย่อยในส ำนักวทิย

บริกำรฯ และทุกวทิยำเขต ให้เป็นไปตำมพนัธกจิกำรให้บริกำรของหน่วยงำนอย่ำงเป็น

รูปธรรม และวำงแผนกำรด ำเนินกำรประเมนิผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน โดยจัดท ำ

ระบบ แจ้งข้อเสนอแนะกำรให้บริกำร (E-Petition) เพือ่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนัก

วทิยบริกำรฯท้ัง 4 วทิยำเขต

ระบบ แจ้งข้อเสนอแนะกำรให้บริกำร 

(E-Petition) 1 ระบบ

องค์ประกอบที   5 ผลกำรด่ำเนินงำนตำมภำร กิจของหน่วยงำน

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
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แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมส่ำเร็ จจำกกำร

ด่ำเนินงำนตำมแนวทำง
ผู้รั บผิดชอบ

ก่ำหนดเวลำ

แล้วเสร็ จ

กิจกร รมที ด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/

พัฒนำ

ผลกำรด่ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด

ควำมส่ำเร็ จจำกกำรด่ำเนินงำนตำม

แนวทำง

1. วำงแผนทบทวนพนัธกจิกำรให้บริกำรของส ำนักวทิย

บริกำรฯ และงำนวทิยบริกำรของทุกวทิยำเขต โดยให้มทิีศ

ทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั และสำมำรถ

ตอบสนองข้อมลูส ำหรับผู้บริหำรมหำวทิยำลัยฯ

2. วำงแผนทบทวนแผนกลยุทธข์องส ำนักวทิยบริกำรฯ โดย

พจิำรณำวสัิยทัศน์ และพนัธกจิ ให้เหมำะสมกบับริบทของ

หน่วยงำนและมหำวทิยำลัยฯ

แผนกลยุทธส์ ำนักวทิยบริกำรฯ 

ฉบับทบทวน จ ำนวน 1 แผน

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย

วำงแผนและพฒันำ

 กรกฎำคม 

2561

ได้มกีำรจัดโครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ ์เมือ่วนัท่ี 19-20

 เมษำยน 2561 ซ่ึงได้มกีำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรเข้ำมำ

มส่ีวนร่วมในกำรทบทวนพนัธกจิกำรให้บริกำรของส ำนัก

วทิยบริกำรฯและงำนวทิยบริกำรของทุกวทิยำเขต โดย

ให้มทิีศทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 

และสำมำรถตอบสนองข้อมลูส ำหรับผู้บริหำร

มหำวทิยำลัยฯ

จำกเดิม 1. แสวงหำและพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทัง้ใน

ประเทศและกลุ่มประเทศอำเซียน

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพฒันำงำนวจิัย งำน

สร้ำงสรรค์ และนวตักรรมท่ีสร้ำงคุณค่ำระดับชำติ และ

ระดับอำเซียน

แผนกลยุทธส์ ำนักวทิยบริกำรฯ ฉบับทบทวน 

จ ำนวน 1 แผน

สรุ ปภำพรวมของระดับหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร

แนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ ที เสนอคณะ/หน่วยงำน ผลกำรด่ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรปรั บปรุ ง/พัฒนำ
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หมายเหตุ 

 

บำงพระ จักรพงษฯ จันทบุรี อุเทนฯ รวม

จ ำนวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีจัดบริกำรให้

นักศึกษำ
649 782 266 135 1832

จ ำนวน Notebook และ Mobile 

Device ต่ำงๆ ของนักศึกษำท่ีมกีำร

ลงทะเบียนกำรใช้ Wi-Fi กบัสถำบัน

69 2519 450 41 3079

ตัวบ่งชี้ท่ี 

5.1,5.2 

และ 5.3

ปีกำรศึกษำ ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรให้บริกำร

ห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ผ่ำนระบบ

เครือข่ำยคอมพวิเตอร์ และมกีำร

ฝึกอบรมกำรใช้งำนแกน่ักศึกษำทุกปี

กำรศึกษำ

3.67 4.12 4.01 3.69 3.87

ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรให้บริกำร

ด้ำนกำยภำพท่ีเหมำะสมต่อกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและกำรพฒันำนักศึกษำ 

(จุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตในระบบไร้สำย)

3.37 4.23 3.4 3.19 3.55

ข้อมูลพ้ืนฐำน (Common Data Set) ประจ่ำปีกำรศึกษำ 2560

ส่ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

คะแนน

(เทียบจำก

คะแนนเต็ม 5)

ผลกำรด่ำเนินงำน 2560

ร ำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน (CDS) ที จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจ่ำปีกำร ศึกษำ 2560

ตัวบ่งชี้ท่ี 

5.2

เคร่ือง ปีกำรศึกษำ

ข้อมูล

อ้ำงอิง

ส่ำหรั บ 

KPI

หน่วยนับ

รอบปี

ของกำร

เก็บข้อมูล

ชื อข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำร ศึกษำ 2559
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