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บทสรุปผู้บริหาร 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

โดยมีการยึดหลักในการบริหารงาน เป็นองค์กรคุณภาพ มีธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับ ในปีการศึกษา 2558 มี

บุคลากรประจ าส านักวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 1 คน และ

รองผู้อ านวยการ 3 คน และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ   คน  

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มีผล

การประเมินคุณภาพภายในภาพรวม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ านวน  4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ และ

ตัวบ่งชี้เฉพาะ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.22 คือ มีการด าเนินงานระดับดี 

มีองค์ประกอบที่   มีผลการด าเนินงานในระดับ พอใช้ องค์ประกอบที่  2 และ 3  มีผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดับดี องค์ประกอบที่ 4 มีผลการด าเนินงานในระดับ ดี และองค์ประกอบที่ 5  มีผลการด าเนินงานอยู่ใน

ระดบัด ี  
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บทที่ 1 ส่วนน า 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  23 ตอนที่   8 เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้แยกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยรวมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การบริการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
แผนกห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานโสตทัศนศึกษาเข้าด้วยกัน เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ท าหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึง
ให้บริการแก่ประชาชนและชุมชนแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ การบริหาร ด้วย ICT” 

 พันธกิจ 
   . แสวงหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เ พ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งใน

ประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้าง

คุณค่าระดับชาติ และระดับอาเซียน 

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคมโดยน าความรู้ผสานภูมิปัญญาและ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม 
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  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือก้าวสู่ความเป็นองค์กร

คุณภาพ 

2. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

 

การแบ่งส่วนราชการ 
 . ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
2. งานบริหารงานทั่วไป 
3. งานหอสมุดกลาง 
4. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
6 .งานเทคโนโลยีการศึกษา   

          7. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 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 5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การจัดท ารายงานทางการเงิน 3 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 
3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย 

หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3 ข้อ 3ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 3 คะแนน 4.79 คะแนน 

 

4.79 คะแนน 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 จ านวนรายวิชาใหม่ที่เน้นการปฏิบัติโดย

สอนในระบบ E-Learning 
3 รายวิชา 3 รายวิชา 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จ านวนผู้ใช้บริการรายวิชาที่สอนเน้นการ

ปฏิบัติในระบบ E-Learning 
300-399 คน 1,613 คน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ

บริหารการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และการวิจัย 
3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
3 คะแนน 12 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 65 3 คะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพภายใน 4.41 
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รายช่ือคณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2. นางสาวน้ าฝน ใจดี รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3. นายพิเชษฐ์ มาเร็ว รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
4. นายสกุลชาย สารมาศ รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นางสาวอัมรา เชื้อชาญ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 . อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  รักเกียรวินัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังเอิญ  โอวาท กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์  ไพศาลสมบัติรัตน์ กรรมการ 
5. นายสกุลชาย สารมาศ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวอัมรา เชื้อชาญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ 

ล าดับที่ ประเภทการใช้งาน จ านวนห้อง ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร) 

 . ส านักงาน 4  

2. ห้องเรียน -  

3. ห้องปฏิบัติการ 3  

4. ห้องประชุม 2  

5. ห้องพักอาจารย์ 4  

6. ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ 3  
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ข้อมูล บุคลากรประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ข้อมูล ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2559 

 

 

 

  

ฝ่าย/แผนก/งาน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
ฯ 

ลูก
จ้า

ง 
ปร

ะจ
 า 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

จ้า
งเห

มา
 

รว
ม 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ า
กว

่า 
 

ป.
ตร

 ี

รว
ม 

ผู้อ านวยการ   - - - -   -   - -   
รองผู้อ านวยการ 2   - - - 3   2 - - 3 
ส านักงานผู้อ านวยการ           5 - - 3 2 5 
งานหอสมุดกลาง -   - 4 - 5 - - 2 3 5 
งานระบบเครือข่ายฯ - 2 -   - 3 - - 2   3 
งานพัฒนาระบบฯ - 2 -   - 3 - - 3 - 3 
งานเทคโนโลยีการศึกษา -   -   - 2 - - 2 - 2 
งานฝึกอบรมฯ -   -   - 2 - -     2 

รวม 4 9 1 9 1 24 1 3 13 7 24 
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บทที่ 2 ส่วนส าคัญ 
ผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 1  แผนกลยุทธ์  
ตัวบ่งชี้ท่ี   .   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) 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ SWOT ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาไปสู่แผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน 

- ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนกล
ยุ ท ธ์ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2556 -256 0  ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีการด าเนินการดังนี้  
- แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกล

ยุทธ์ 2556-2560 
- ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
(ฉบับทบทวนปี 2559) เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2559 ในโครงการเพ่ือพัฒนา
ระบบงานและ เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพ
กระบวนการท างาน 
- ซึ่งในการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
ได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาแผนกลยุทธ์
ร่วมกัน และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT ANALYSIS)  

Arit 1.1-1-01 
Arit 1.1-1-02 
Arit 1.1-1-03 
Arit 1.1-1-04 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ตาม

ข้อ 1 เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีและ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ครอบคลุมการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 และแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

ครอบคลุมตามพันธกิจของส านักวิทย

บริการฯ รวมทั้งมีการจัดท าแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 

Arit 1.1-2-01 

 3 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสู่

การปฏิบัติ  โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
(ฉบับทบทวนปี 2559) มีการก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้ทั้งในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักวิทยบริการฯ 

Arit 1.1-3-01 

 4 มีกระบวนการติดตามและการด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา 

 ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2559 หมวดรายจ่ายอ่ืน 
น าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการฯ ครั้งที่  /2559 วาระที่ 4. , 
4.2, 4.3 และครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 4.2 
,4.3, 4.4 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

Arit 1.1-4-01 

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

ประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนที่

ก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ  มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 (ฉบับ
ทบทวนปี 2559) 

Arit 1.1-5-01 

 6 เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
ต่อคณะกรรมการประจ า/คณะกรรมการ
บริหารเพื่อพิจารณา 

ส านักวิทยบริการฯมีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินตามแผน โดยมีการรายงานผล
ให้กับผู้บริหาร และรายงานในที่ประชุมของ

Arit 1.1-6-01 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2559 วาระ
ที่ 4.8 และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2559 เพ่ือ
พิจารณา 

 7 น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประจ า/คณะกรรมการบริหาร ไปใช้ใน

การทบทวนแผนในปีต่อไป 

ส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการติดตาม
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ 
บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้มอบให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ ตลอดจนใช้ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์มาปรับปรุง ใน
การพิจารณาจัดท าแผนงานในปีถัดไป 

Arit 1.1-7-01 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

Arit 1.1-1-01  : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2559 
 : ค าสั่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีการศึกษา 2559 
Arit 1.1-1-02  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่  /59 วาระที่ 4. 5  
Arit 1.1-1-03  : รายงานการประชุมบุคลากรประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่  /59 ณ แม่ฟ้าหลวง 
Arit 1.1-1-04  : บันทึกข้อความ การวิเคราะห์ SWOT มหาวิทยาลัยฯ 
Arit 1.1-2-01  : ตารางสรุปผลการด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 
Arit 1.1-3-01  : แผนปฏิบัติการเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ 
Arit 1.1-4-01  : รายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจ าปีงบประมาณ 2559 หมวด
รายจ่ายอ่ืน 
Arit 1.1-5-01  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/59  วาระท่ี 4.  
Arit 1.1-6-01  : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/59 วาระท่ี 4.  
Arit 1.1-7-01 : บันทึกข้อความน าส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 4/59 
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องค์ประกอบที่ 2  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.   ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

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 /
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร มีการประชาสัม พันธ์
เผยแพร่ แผนดั งกล่ าวข้ า งต้น  โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักได้ทราบวิสัยทัศน์และทิศทางการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ และ
ชี้แจงท าความเข้าใจให้บุคลากรในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ใน
โครงการเพ่ือพัฒนาระบบงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน 

Arit 2. - -0  
Arit 2. - -02 
Arit 2. - -03 
Arit 2. - -04 

 2 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง

บุคลากรในหน่วยงาน 

    ผู้อ านวยการมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในปี 
2559 มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
การประชุมกรรมการบริหารของส านัก
วิทยบริการฯ และการประชุมบุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯ 

Arit 2.1-2-01 

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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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 

 3 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ

ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ

เหมาะสม 

    ผู้ อ า น ว ยกา รมี ก า ร แต่ ง ตั้ ง ร อ ง
ผู้อ านวยการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการส านักวิทย
บริการฯ ตลอดจนมีการกระจายอ านาจ
ให้หัวหน้างานบริหารจัดการในแผนก
งานต่ างๆ ของส านั กวิทยบริการฯ 
นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งให้บุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ตามความเหมาะสม  โดยมีการ
จั ด ท า เ ป็ น ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง   ไ ด้ แ ก่ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  
คณะกรรมการจั ดท า แผนกลยุ ท ธ์ 
คณะกรรมการบริ ห า รคว าม เสี่ ย ง 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

Arit 2.1-3-0  

Arit 2.1-3-02 
Arit 2. -3-03 
Arit 2. -3-04 
Arit 2. -3-05 

 4 ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

อย่างครบถ้วนทั้ง  0 ประการ ที่อธิบาย

การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 หลักประสิทธิผล  
ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนด

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจน
เป้าหมายคุณภาพ เ พ่ือน า ใช้ เป็น
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิผลของ
การบริหารงานของส านักวิทยบริการฯ 
ทั้งนี้ในแต่ละตัวบ่งชี้จะมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน 

วิธีปฏิบัติ จัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีตัว
บ่งชี้ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 หลักประสิทธิภาพ  

Arit 2. -4-0  
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

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
คอมพิว เตอร์  และห้ องสมุ ดอย่ า ง
สม่ าเสมอ 

 หลักการตอบสนอง  
ส านักมีช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการประเด็นต่าง 
ๆ เข้ามาพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

วิธีปฏิบัติ เปิดช่องทางสื่อสารทาง
โซเชียลมี เดีย ช่องทางสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์มือถือ  

 หลักภาระรับผิดชอบ 
ส านักให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดมี
การรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
หาสาเหตุแนวทางในการแก้ไข/ป้องกัน
กรณีที่พบว่าผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้อาจจะ/ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

วิธีปฏิบัติ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ต่างๆ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ในที่ประชุม 

 หลักความโปร่งใส  
ส านักวิทยบริการฯ มีการเปิดเผยข้อ
สารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ
ส านัก ตลอดจนน าผลการด าเนินงาน
รายงานต่อส านักกรรมการบริหาร 
ส านั กกรรมการประจ าส านั ก เ พ่ือ
พิจารณา ตลอดจนในบางประเด็นได้มี
ก า รประชาสั ม พันธ์ / แจ้ ง เ วี ยน ให้
บุคลากร/ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก
ได้ทราบ 

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

 หลักการมีส่วนร่วม 
ส านักได้มีการเชิญผู้แทนจากสถาน
ประกอบการ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ 
เข้ามาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนางานต่างๆ  

วิธีปฏิบัติ  เชิญวิทยากรมาให้
ประสบการณ์ในการสัมมนา และร่วม
ประชุมก าหนดแผนงาน 

 หลักการกระจายอ านาจ  
ส านั ก ได้ มี การมอบอ านาจ ให้ รอง
ผู้อ านวยการ และหัวหน้างานต่างๆ ใน
การด า เนินงานในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง 
ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะท างานชุด
ต่างๆ ของส านักเ พ่ือท าหน้าที่แทน
ผู้บริหารของส านัก 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วิธีปฏิบัติ มอบหมายงานให้กับ
รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานในการ
ประชุมกลุ่มงานสารสนเทศและกลุ่ม
งานห้องสมุด  

 หลักนิติธรรม  
ส านักได้มีการออกแนวปฏิบัติ  /กฎ/
ระเบียบ/ข้อบังคับ ต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เป็น
การภายในของส านัก 

วิธีปฏิบัติ  การออกแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินรายได้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานล่วงเวลา  

 หลักความเสมอภาค  
ส านักได้มีนโยบายให้บุคลากรทุก

คนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของส านักได้ตามความ
ถนัด 

วิธีปฏิบัติ  ให้มีการเสนอแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติ งานผ่านโซเชียล
มีเดีย 

 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
ส านักได้มีการประชาพิจารณ์/หรือขอ
ความคิดเห็นจากบุคลากรในประเด็น
ต่างๆ เช่น แผนพัฒนาบุคลากร แผนกล
ยุทธ์ แผนพัฒนาส านัก/หน่วยงานเป็น
ต้น 
     วิธี ปฏิบั ติ  น าแผนกลยุทธ์ และ
แผนพัฒนาฯ ไปหารือ ในที่ ประชุม
บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือขอ
ความเห็นของบุคลากรจากการประชุม
เปิดภาคการศึกษา 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 ผู้บริหารมีการน าผลการด าเนินการและ

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเสียมาใช้ในการ

ทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ  ได้มี
การด าเนินการทบทวนและติดตาม
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้มอบให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องด าเนินการ ตลอดจน
ใช้ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงใน
ส่วนของแผนการผลการประเมินตนเอง
ในปีนี้ และวางแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานในปีถัดไป 

Arit 2. -5-0  
Arit 2. -5-02 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

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

 

รายการหลักฐาน 
Arit 2. - -0   แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556-2560  
 (น าเสนอกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ) 
Arit 2. - -02  เชื่อมโยง มหาวิทยาลัยฯและหน่วยงาน ประจ าปี 2559 
Arit 2. - -03  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
Arit 2. - -04  ภาพเว็บไซท์เผยแพร่แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ  
Arit 2.1-2-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที ่2/59  และ  
 ครั้งที ่ 3/59 ระเบียบวาระท่ี 5   
Arit 2.1-3-01  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2.1-3-02  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2. -3-03  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2. -3-04  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2. -3-05  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2. -4-0   เอกสารแสดงหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
Arit 2. -5-0    แบบสรุปผลความพึงพอในการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ 
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Arit 2. -5-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/59  วาระท่ี 4.5 
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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) 

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 ซ่ึงประกอบด้วย 
- แผนกรอบอัตราก าลัง โดยใช้ข้อมูล 

ภาระงานของแต่ละหน่วยงานมา
ประกอบการด าเนินการจัดท า 

- แผนสรรหาบุคลากร โดยใช้ข้อมูล 
ปัญหา, อุปสรรค ที่เกิดข้ึนจากการสรร
หาบุคลากรที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการจัดท า 

-  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประกอบด้วย 
   แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการ 
   ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน      
   แผนพัฒนาด้านศึกษาต่อ  
   แผนพัฒนาความก้าวหน้าของ  
   บุคลากร ใช้ข้อมูลรายบุคคลที่  
   เกี่ยวข้องกับการท างานเช่น  
   คุณวุฒิที่สอดคล้องกับความ    
   จ าเป็นของหน่วยงาน 

Arit 2.2-1-01 
Arit 2.2-1-02 
Arit 2-2.-1-03 
Arit 2.2-1-04 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 โดยในปี
การศึกษา 2558 มีแผนที่ต้องด าเนินการ
ทั้งสิ้น จ านวน   กิจกรรม และได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ทั้งสิ้น   
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  00 

 Arit 2.2-2-01 

 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 

   - การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

ร่วมการฝึกอบรมหรือพัฒนาหรือศึกษาดู

งาน 

Arit 2.2-3-01   

Arit 2.2-3-02    

Arit 2.2-3-03   

 

 

 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

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  

 Arit 2.2-4-01 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร

สายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

   ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมมีการให้

ความรู้ด้านจรรยาบรรณต่อบุคลากรของ

หน่วยงาน โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มี

การแต่งตั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณ

ของส านักวิทยบริการฯ เ พ่ือท าหน้าที่

ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของส านัก 

และควบคุมดูแลจรรยาบรรณในกรณีที่เกิด

ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น เ กิ ดค ว ามประพฤติ ผิ ด

จรรยาบรรณ ตลอดจนการวางแนวทาง

ไม่ให้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ในปี

การศึกษา 2558 ไม่มีข้อร้องเรียน/หรือผู้

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ  

Arit 2.2-5-01    

Arit 2.2-5-02   

Arit 2.2-5-03   

Arit 2.2-5-04    

  

 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของ

แผนการบริหารและแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

   ส านักวิทยบริการฯ มีตัวชี้วัดและ

เป้าหมายวัดความส าเร็จของแผนและ

การพัฒนาบุคลากร จ านวน   แผน มี

การด าเนินงาน บรรลุตามตัวชี้วัดและ

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้   แผน คิดเป็น

ร้อยละ  00 ของกิจกรรมทั้งหมด 

Arit 2.2-6-01 

 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

   ส านักวิทยบริการฯมีการน าผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และเป้าหมายตาม

แผนที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุได้

ตามแผนและบรรลุตามแผน  มาใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุ งแผนต่อไปโดย

น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ส านักวิทยบริการฯ  อาทิเช่น มีการปรับ

ตัวชี้วัด/เพ่ิมกิจกรรม/ปรับปรุงจากของ

แผนเดิมที่ก าหนดไว้ 

 Arit 2.2-7-01 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

Arit 2.2-1-01  รายละเอียดอัตราก าลัง 

Arit 2.2-1-02  ตารางภาระงานของแต่ละงาน 

Arit 2.2.-1-03 แผนสรรหาบุคลากร (การรับสมัครพนักงานฯ) 

Arit 2.2-1-04  แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (การอบรม-สัมมนา-ดูงาน) 

Arit 2.2-2-01  แบบติดตามผลการฝึกอบรม-สัมมนา-ดูงานและแบบรายงานการฝึกอบรม-สัมมนา-ดูงาน 

Arit 2.2-3-01  บันทึกการตรวจสุขภาพและดวงตาประจ าปี 2559 

Arit 2.2-3-02  ภาพกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 

Arit 2.2-4-01  สรุปผลการพัฒนาความรู้และทักษะการฝึกอบรมในวิชาชีพ 

Arit 2.2-5-01  เอกสารส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุอัตราพนักงานฯ รายนาม นางสาวปาณิตรา  จอมทะรักษ์ 

Arit 2.2-5-02  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณประจ าส านักวิทยบริการฯ 

Arit 2.2-5-03  รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่  /59 

Arit 2.2-5-04  หนังสือคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร   

Arit 2.2-6-01  แบบติดตามรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

Arit 2.2-7-01  รายการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/59 
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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) 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น 

-  ความเสี่ ยงด้านแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง

ด้านธรรมาภิบาล  
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทและ

สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 

    มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของส านักวิทยบริการฯ ได้แก่  
1. ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น เ ห ตุ ก า ร ณ์
ภายนอก 
2.ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arit 2.3- -0  

 2 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 1 

    ส านั ก วิ ทยบริ ก า รฯ  มี ก า ร
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อมูล โดย

Arit 2.3-2-0  
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2559  ใน โครงการ เ พ่ือ พัฒนา
ระบบงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการท างาน 

 3 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงและสูงมาก โดยด าเนินการตามแผน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและเสนอผลการด าเนินการต่อ
ผู้บริหารของหน่วยงาน 

    มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงโดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  และ
เ ส น อ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ
ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

Arit 2.3-3-0  
Arit 2.3-3-02 

 

 4 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

    มีการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 
4.7 และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
2/2559   

Arit 2.3-4-0  

 5 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

  มีการน าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 2560  

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

  



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 24 
 

รายการหลักฐาน 

Arit2.3- -0   แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558  (RMUTTO-ERM1) 
Arit2.3-2-0  แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558  (RMUTTO-ERM1) 
Arit2.3-3-0   แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558  (RMUTTO-ERM2) 
Arit2.3-4-0   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2559   
Arit2.3-4-02  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2559   
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องค์ประกอบที่ 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) 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและครอบคลุมพันธ
กิจของหน่วยงาน 

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ในเรื่องความรู้ที่จะน าไปใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
บริหารจัดการการบริการและประกัน
คุณภาพเพ่ือสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Arit 2.4- -0   
Arit 2.4- -02 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้ และทักษะอย่างน้อยครอบคลุมพันธ
กิจของหน่วยงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

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

Arit 2.4- -0   
 

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้   ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit knowledge)  เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ    
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร  กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ   
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

Arit 2.4-3-0   
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ จ านวน 5 ครั้ง 
-ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม  
2558 
-ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
-ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
-ครั้งที่ 4 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
-ครั้งที่ 5 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดใน ข้อ   ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนา  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร  
(Explicit knowledge) 

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการรวบรวมประเด็น
ความรู้โดยด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ที่
ก าหนดไว้ 
โดยผลจากรวบรวมความรู้ได้จัดท าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องเอกสารคู่มือการ
ใช้งาน e-portfolio หรือแฟ้มสะสม
งานอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์  
http://arit.rmutto.ac.th/e-
portfolio  และคู่มือ KM เรื่อง ARIT 
E-portfolio ระบบสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ และเข้าร่วมน าการ
เสนองานกิจกรรม KM Day ซ่ึงจัดโดย
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  
2559 

Arit 2.4-4-0   

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบัน  หรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit knowledge)  ที่

   มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการบริหารจัดการการบริการ
และประกันคุณภาพโดยให้บุคลากร

Arit 2.4-5-01  
Arit 2.4-5-02  
Arit 2.4-5-03 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ส านักวิทยบริการฯ ใช้ในการบันทึกการ
ปฏิบัติงานจริงเพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

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

 

รายการหลักฐาน 

Arit 2.4- -0  แผนการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2.4- -02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2.4-3-0  เล่มสรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit 2.4-4-0  คู่มือการใช้งาน ARIT E-portfolio ระบบสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Arit 2.4-5-0  ประกาศใช้ ARIT E-portfolio ระบบสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Arit 2.4-5-02 ภาพกิจกรรมงานวัน KM Day 
Arit 2.4-5-03 ตัวอย่างแบบรายงานจากระบบ e-portfolio 
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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 

  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

   มีกระบวนการในการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การด าเนินงานตามกระบวนการที่
ก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ  เป็นหน่วยงานสาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 6 งาน 
ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป, งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีการศึกษา, 
งานระบบเครือข่าย, งานหอสมุดกลาง และ
งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  โ ด ย แ ต่ ล ะ ส่ ว น ง า น มี
ก ร ะบว นก า รป ฏิ บั ติ ง า น  แล ะมี ก า ร
ด าเนินงานตามกระบวนการ โดยมีการ
จัดท ากระบวนการในการปฏิบัติงานของแต่
ละงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Flowchart)  
1.  งานบริหารงานทั่วไป (Arit2.5-1-01) 
2. งานหอสมุดกลาง (Arit2.5-1-02) 
3. งานเทคโนโลยีการศึกษา(Arit2.5-1-03) 
4. งานระบบเครือข่าย(Arit2.5-1-04) 
5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(Arit2.5-1-05) 
6. งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Arit2.5-1-06) 

Arit2.5-1-01 
Arit2.5-1-02 
Arit2.5-1-03 
Arit2.5-1-04 
Arit2.5-1-05 
Arit2.5-1-06 

 2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 

 . หน่วยงานภายใต้ส านักวิทยบริการฯ มี
การพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการในการ

Arit2.5-2-03 
Arit2.5-2-02 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กระบวนการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 . งานโสตทัศนศึกษามีการลดกระบวนการ
ท า งาน ในขั้ นตอนการ ให้บริ ก ารด้ าน
โสตทัศนูปกรณ ์ 
2.  งานหอสมุดกลางมีการลดกระบวนการ
ท า ง าน ในขั้ น ตอนกา รสมั ค ร สมาชิ ก
หอสมุดกลาง 
3.  งานหอสมุดกลางมีการลดกระบวนการ
ท างานในข้ันตอนของการให้บริการยืมคืน 

Arit2.5-2-03 
Arit2.5-2-04 
Arit2.5-2-05 
Arit2.5-2-06 

 3 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/

ข้อเสนอแนะ 

 .  ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค 
โนโลยีสารสนเทศ มีการรับข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นการตอบข้อซักถาม 
ต่ออาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติ ง านให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่ งขึ้ น 
ช่องทางในการรับข้อมูล ช่องทางในการรับ
ข้อมูลดังกล่าว คือ 
มีการรับข้อร้องเรียนผ่านทางหน้าเวบไซต์
ของหน่วยงาน http://arit.rmutto.ac.th 
2.  Facebook ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถรับข้อ
ร้ อ ง เ รี ยน/ความคิด เห็นของอาจารย์ 
บุคลากรนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก 
โดยรับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม
ร้องเรียนจะเป็นบุคลากรภายในส านักวิทย
บริการฯ 
3. โทรศัพท์หรือติดต่อสอบถามด้วยตนเอง 

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

 4 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5 ในทุกงาน 

1. การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
สามารถสะท้อนได้ จากความพึงพอใจของ

Arit2.5-4-01 
Arit2.5-4-02 

(อ้างอิง 2. -5-0 ) 

http://arit.rmutto.ac.th/
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ผู้รับบริการ  โดยท าการส ารวจความพึง
พอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการใช้แบบ
ประเมินผลความพึงพอใจและน ามาสรุป
ความพึงพอใจ โดยผลคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
- กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
คะแนนที่ได้ 3.8  อยู่ในระดับพอใจมาก 
- การให้บริการทางโทรศัพท์-โทรสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนที่ได้ 3.6 อยู่
ในระดับพอใจมาก 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม 
คะแนนที่ได้ 3.74 อยู่ในระดับ พอใจมาก 

 5 มีการน าข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะและ
ผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ 

จากการสรุปผลคะแนนการประเมินความ
พึงพอใจ ใน 3 ประเด็น ได้จะน าเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการฯ ครั้งต่อไป (4/2559) เพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ 

Arit2.5-5-01 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

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

Arit2.5-1-01 กระบวนการท างาน งานบริหารงานทั่วไป  (Flowchart) 
Arit2.5-1-02 กระบวนการท างาน งานหอสมุดกลาง  (Flowchart) 
Arit2.5-1-03 กระบวนการท างาน งานเทคโนโลยีการศึกษา  (Flowchart) 
Arit2.5-1-04 กระบวนการท างาน งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Flowchart) 
Arit2.5-1-05 กระบวนการท างาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  (Flowchart) 
Arit2.5-1-06 กระบวนการท างานงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Flowchart) 
Arit2.5-2-01 ขั้นตอนการท างานระบบงาน เดิม การบริการงานโสตทัศนศึกษา 
Arit2.5-2-02 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ การบริการงานโสตทัศนศึกษา 
Arit2.5-2-03 ขั้นตอนการท างานระบบงานเดิม ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
Arit2.5-2-04 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
Arit2.5-2-05 ขั้นตอนการท างานของระบบงานเดิม ขั้นตอนการยืมคืนหนังสือ 
Arit2.5-2-06 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ ขั้นตอนการยืมคืนหนังสือ 
Arit2.5-3-01 ภาพหน้าเวบไซต์ http://arit.rmutto.ac.th ข้อร้องเรียน 
Arit2.5-3-02 ภาพหน้า Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการตอบข้อซักถาม 
Arit2.5-4-01  แบบประเมินผลความพึงพอใจ 

Arit2.5-4-02 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ (อ้างอิง 2. -5-0 ) 

Arit2.5-5-01 บันทึกข้อความเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความพึง
พอใจต่อผู้รับบริการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
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องค์ประกอบที่ 3  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.   การจัดท ารายงานทางการเงิน 

ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  . 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 2559 ตามแผนและด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559  

Arit3.1-2-01 

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

ส านักวิทยบริการฯมีการจัดท ารายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้กับกองนโยบายและแผน และ
คณะกรรมการประจ าส 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 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
 4. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

มีการน าผลการด า เนินงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯเพ่ือ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงาน 

Arit3.1-4-01 

 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
คณะกรรมการประบริหารส านักวิทยบริการฯ
เ พ่ื อวิ เ ค ร าะห์ สถานะทางการ เ งิ นขอ ง
หน่วยงานเพ่ือใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

Arit3.1-6-01 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

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

Arit3.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก 
 ปี 2559-2563 

Arit3.1-2-01 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
Arit3.1-3-01 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2559 
Arit3.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่  /59 
Arit3.1-3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/59 
Arit3.1-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
Arit3.1-5-01 หนังสือบันทึกข้อความ ขอเข้าตรวจสอบภายในของหน่วยงาน จากส านักงานตรวจสอบภายใน 
Arit3.1-6-01 หนังสือบันทึกข้อความน าส่งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย

บริการฯ ครั้งที่ 4/59 เรื่อง ติดตามผลการใช้เงินของส านักวิทยบริการฯ 
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องค์ประกอบที่ 4  ระบบประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4   

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  . มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับพันธกิจและการพัฒนาของหน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการ ให้มีการด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

 . ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในของส านักวิทย
บริการฯ ที่ชัดเจนตามกรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยถือว่าระบบประกัน
คุณภาพภาย ใน เป็ นส่ วนหนึ่ ง ใ นกา ร
บริหารงาน และได้ด าเนินการจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพภายในทั่วทั้งองค์กร โดย
อ้างอิงเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปี
การศึกษา 2558 (Arit4.1-1-01) รายตัว
บ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 
2. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดเป็น
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาส านัก
วิทยบริการฯ  ปีการศึกษา 2558 (Arit 4.1-
1-02) สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ ตามเอกสารคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน
สนับสนุนวิ ชาการ  ปีการศึกษา 2558 
(อ้างอิง Arit4.1-1-01) โดยมีการด าเนินการ

Arit4.1-1-01 
Arit4.1-1-02 
Arit4.1-1-03 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เป็นไปตามแผน 
3. ส านักวิทยบริการฯ มอบนโยบายให้แต่
ละงานรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้
บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และให้รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปี  
4. ส านักวิทยบริการฯ  ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพของ 
ส านักวิทยบริการฯ (Arit 4.1-1-03) ขึ้น 
เพ่ือรับผิดชอบการจัดระบบประกัน
คุณภาพของส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ
ตามท่ีก าหนด 

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดย 
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการและผู้บริหารสูงสุด
ของแต่ละหน่วยงาน 

1. ส านักวิทยบริการฯ ให้ความส าคัญใน
เรื่องของการประกันคุณภาพ โดยการ
ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักวิทย
บริการฯ จากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของส านักวิทยบริการฯ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายใน
และภายนอกส านักวิทยบริการฯ และจ่าย
แจกให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ถือ
ปฏิบัติ ตามบันทึกข้อความ ประกาศ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ส านักวิทยบริการฯ  เมื่อวันที่ 28 มกราคม

Arit4.1-2-01 

Arit4.1-2-02 

Arit4.1-2-03 

Arit4.1-2-04 

Arit4.1-2-05 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2559  (Arit 4.1-2-01)  และมหาวิทยาลัย
ฯ  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารรับผิดชอบการด าเนินการส่งเสริม
และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเอานโยบายและ
เป้าหมายคุณภาพไปใช้ในการก าหนดแผน
กลยุทธ์ วางแผนการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งน าไปใช้ในการก ากับ
ติดตามและประเมินผล มีการน าแผนงาน
ไปสู่การปฏิบัติโดยเทียบกับเอกสารตัวชี้วัด
และเป้าหมายคุณภาพ  
2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของส านักวิทยบริการฯ  โดยการ 
พัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้ในระบบประกัน
คุณภาพภายในของส านักวิทยบริการฯ ที่
สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
ปีการศึกษา 2558 ซึ่งก าหนดเป็น
เป้าหมายคุณภาพตามเอกสารตัวชี้วัดและ
เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 (Arit 
4.1-2-02)  และก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
ตัวบ่งชี้ (Arit 4.1-2-03) เพ่ือเป็นกรอบใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักวิทยบริการฯ ตามเอกสารคู่มือ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (อ้างอิง 
Arit4.1-1-01) แจกจ่ายทุกหน่วยงาน เพ่ือ
เป็นกรอบในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุม
ชี้แจงและประกาศใช้ตัวบ่งชี้และ 
เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพ
ภายใน ในการประชุมบุคลากรของส านัก
วิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559  
(Arit 4.1-2-04) ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานตัว
บ่งชี้ เกณฑ์การประเมินของส านักวิทย
บริการฯ  ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 
2558 อีกทั้งบริบทและทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยฯ โดยครอบคลุมปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพอย่างครบถ้วน ทั้ งปัจจัย
น าเข้า กระบวนการจัดการศึกษา และ
ผลผลิต ที่สามารถรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธ

กิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้

เ พ่ิ ม เ ติ ม ต าม พัน ธ กิ จ ข อ งห น่ ว ย ง า น

สนับสนุนวิชาการ (อ้างอิง Arit 4.1-1-01) 

จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

Arit4.1-3-01 

 

 4 มีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการภายในที่ครบถ้วน ซึ่ง

ประกอบด้วย 1) การควบคุมติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหน่วยงานสนับสนุน

วิชาการและมหาวิทยาลัยตาม

1. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา  
2555, 2556 ,2557 และ 2558 ต่อต้น

สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

สาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด อาทิ 

รายงานให้กับ มหาวิทยาลัย และเชิญ

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน และได้รายงานผลการ

Arit4.1-4-01 

Arit4.1-4-02 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ก าหนดเวลา และรายงานข้อมูล

ครบถ้วนตามที่ก าหนด  และ  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า

แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

สนับสนุนวิชาการ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 (Arit 4.1-4-01) 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online  

2. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และรายงานให้สาธารณชนทราบ 
ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพภายในใน
เดือนสิงหาคม  มีการน าผลการตรวจ
ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในแต่ละด้าน โดยเฉพาะผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 
2557 ตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง/
พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (Arit 
4.1-4-02) และมีการประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของ
ระบบประกันคุณภาพ และมีการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการทบทวนนโยบาย
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพของ
ส านักวิทยบริการฯ 

 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพภายใน

มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 

1. การน าผลประเมินไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนา ดังข้อที่ 4 ที่ได้กล่าวไว้ 
แล้ว โดยเฉพาะผลการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557 

มาไว้ในการจัดท าแผนพัฒนาส านักวิทย

บริการฯ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 40 
 

ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณ 2559 และแผนงบประมาณ

เงินผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 

2559 จากนั้น พิจารณาเลือกออกแบบ

และก าหนดโครงการ/กิจกรรม ให้รองรับ

การน าไปสู่ความส าเร็จตามแต่ละมาตรการ 

2. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้น าผลจากการประเมิน 
คุณภาพ ไปวิเคราะห์และด าเนินการจัดท า

แบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตาม

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาจากผลการประเมินฯ เพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ

โ ด ย ต ร ง  ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพการในการท างานให้มากขึ้น  

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

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

 

รายการหลักฐาน 
Arit4.1-1-01 คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2558 

Arit4.1-1-02 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2558 

Arit4.1-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ 

Arit4.1-2-01 บันทึกข้อความ ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ 
Arit4.1-2-02 เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit4.1-2-03 เป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
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Arit4.1-2-04 ผู้รับผิดชอบตามเป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Arit4.1-2-05 ชี้แจงและประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ในการประชุมบุคลากรของ

ส านักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 
Arit4.1-4-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2557 
Arit4.1-4-02 แบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
Arit4.1-5-01 รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
                   และการค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเพียงพอ  
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) 
ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ น ามา
ประมวลและวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัด
สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน (P) 

มีการส ารวจ ความต้องการของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือวาง
แผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

Arit5.1-1-01 

 2 มีการด าเนินงานเพื่อจัดหาและพัฒนาสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (D) 

-  ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย
รองคณบดีทุกคณะ และรอง
ผู้อ านวยการผู้รับผิดชอบด้าน 
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานของตน ร่วม
พิจารณาจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ด้าน
ระบบสารสนเทศ 
-  ที่ประชุมมีการร่วมกันพิจารณา
ผลการจัดหาและพัฒนาสารสนเทศ 
ก่อนจะน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
พิจารณารับรอง และน าส่งส านัก
งบประมาณ  

  Arit5.1-2-01 
Arit5.1-2-02 

 

 3 มีการประเมินผลการด าเนินงานการจัดการ ส านักวิทยบริการฯ มีการเก็บรวม Arit5.1-3-01 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนจ าแนกตาม
กลุ่มผู้ใช้ในแต่ละคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน (C)  

รวมข้อมูลผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่
ด าเนินการโดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนทุกสิ้น
ภาคการศึกษา โดยจ าแนกตาม
กลุ่มผู้ใช้งานทั้งในระดับคณะและ
สาขาวิชา    

 4 มีการน าผลการประเมินการจัดการสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และ
ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (A) 

ส านักวิทยบริการฯ น าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา 

Arit5.1-4-01 

 5 มีการน าข้อมูล/ผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอนขององค์กรที่มีหลักฐาน 
ปรากฏชัดเจน 

ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการน าผล
การประเมินมาใช้ในการประกอบ
ค าของบประมาณประจ าปี 2560 

Arit5.1-5-01 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

Arit 5.1-1-01 บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดท าค าเสนอของบประมาณครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

Arit5.1-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2560 ในส่วนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Arit5.1-2-02 รายงานการประชุม  คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2560  ในส่วนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Arit5.1-3-01 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
Arit5.1-4-01 สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
Arit5.1-5-01 รายการค าของบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2560 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 :  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอตามความต้องการ 
                     ของผู้ใช้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
        1 ข้อ           2 ข้อ           3 ข้อ        4 ข้อ        5 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 
ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปฏิบัติ/ค้นคว้า
ตามอัธยาศัย(P)  

งานหอสมุดกลาง ส านักวิทย
บริการฯ มีแผนการพัฒนาห้องสมุด
ที่บรรจุอยู่ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

 

 2 มีการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตาม
แผนการพัฒนาห้องสมุด (D) 

งานหอสมุดกลาง ส านักวิทย
บริการฯ มีการด าเนินการพัฒนา
ห้องสมุดตามแผนพัฒนาห้องสมุดที่
บรรจุอยู่ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้  
 .ให้ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะ
ทรัพยากรเข้าห้องสมุด โดยการให้
คณะต่างๆที่จัดการเรียนการสอน
ในวิทยาเขตบางพระ มีส่วนร่วมใน
การประเมินสิ่งสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

Arit 5.2-2-0  
Arit 5.2-2-02 
Arit 5.2-2-03 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ภายในห้องสมุด เพ่ือสนองตอบ
ความต้องการได้อย่างตรง
กลุ่มเป้าหมาย 
2.มีการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่
ให้บริการด้านกายภาพที่เพียงพอ
เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการเรียน-
การสอน ได้แก่ บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง
ประชุมและให้บริการอุปกรณ์โสต
เพ่ือการศึกษา 
3.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการ
เข้าใช้บริการของหอสมุดกลางและ
เป็นการบริการเชิงรุก 

 3 มีการประเมินการให้บริการห้องสมุด ด้านการ
สื่อสาร/ให้การเรียนรู้  ทั้ งด้านปริมาณและ
คุณภาพจ าแนกตามกลุ่มผู้ ใช้ในแต่ละคณะ/
สถาบัน/หน่วยงาน (C) 

ส านักวิทยบริการมีการบริการ
วิชาการฝึกอบรมแนะน าฐานข้อมูล
อ้างอิงออนไลน์การใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่นักศึกษา
และผู้ที่สนใจ โดยมีแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินการปฏิบัติงาน โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดย
จ าแนกออกเป็นด้าน ดังต่อไปนี้ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาก่อนการอบรม 
เท่ากับ 2.93 ความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาหลังการอบรม เท่ากับ 4.24 
ความพึงพอใจด้านเนื้อหา เท่ากับ 
4.3  ความพึงพอใจด้านวิทยากร 
เท่ากับ 4.34 ความพึงพอใจด้าน
สถานที่และอุปกรณ์ เท่ากับ 3.79 

 Arit 5.2-3-01 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไป
ใช้ เท่ากับ 4.55 
 

 4 มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการ
ของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ที่
จัดไว้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างเป็นระบบ 
(C) 

ส านักวิทยบริการฯ มีผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการของ
หอสมุดกลาง วข.บางพระ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
3.88 จ าแนกเป็น ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการเท่ากับ 4.05 ความพึง
พอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
(หนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน์/
ฐานข้อมูล) เท่ากับ 3.54 ความพึง
พอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
4. 4 ความพึงพอใจด้านสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 3.87 ความพึง
พอใจด้านข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์เท่ากับ 3.82 

Arit 5.2-4-01 
 

 5 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
และด าเนินการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ที่ตอบสนองผู้ใช้บริการรวมทั้งพัฒนา/ปรับปรุง
การบริการของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง (A) 

ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผล
การประเมินคุณภาพการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศภายใน
หอสมุดกลางประจ าปีการศึกษา 
2558 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการให้บริการ โดยน า   
เสนอกรรมการบริหารส านัก เพ่ือ
วางแผนการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ดังนี้  
1.การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
มีการเพ่ิมปริมาณการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น 

Arit 5.2-5-01  
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยมีการส ารวจความต้องการจาก
ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้ทรัพยากรตรง
ความต้องการ 
2.มีการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การใช้
งานที่ช ารุดส าหรับให้บริการภายใน
หอสมุดกลางตามเช่น การ
ซ่อมแซมระบบแอร์ชิลเลอร์ประจ า
อาคารวิทยบริการ การซ่อมแซมจุด
ปลั๊กไฟที่ช ารุด การซ่อมแซมเครื่อง
ถ่ายเอกสาร การปรับปรุงมุมพ้ืนที่
ส าหรับนั่งอ่าน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

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

 
รายการหลักฐาน 

Arit 5.2-2-0   รายการหนังสือที่อาจารย์เสนอแนะจัดซื้อเข้าห้องสมุด 
Arit 5.2-2-02  ภาพถ่ายพ้ืนที่ให้บริการภายในหอสมุดกลาง 
Arit 5.2-2-03  สรุปรายงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2558 
Arit 5.2-3-01  รายงานการสรุปผลความพึงพอใจการอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ 
Arit 5.2-4-01 รายงานการสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของหอสมุดกลาง 
Arit 5.2-5-01  หลักฐานการน าผลการประเมินในด้านต่างๆ มาพัฒนางานให้บริการ 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 
 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการต่อจ านวนนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งต่อสาขาวิชา โดยการ
แปลงจ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษาและอาจารย์เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ดังนี้ 
 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ 
 ประเด็นที่   ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน  5 เล่ม/นักศึกษา 
 ประเด็นที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน  00 เล่ม/อาจารย์ 
 ประเด็นที่ 3 ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 500 เล่ม/สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 
 ประเด็นที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 600 เล่ม/สาขาวิชาระดับปริญญาโท 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง = ตน) 

ประเด็น วข.บางพระ วข.จันทบุรี วข.อุเทนถวาย วข.จักรพงษฯ รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 

59,506 เล่ม 25,622 เล่ม 16,441 เล่ม 35,336 เล่ม 136,905 
เล่ม 

- 

จ านวนนักศึกษาปริญญาตร ี 3,333 คน  ,805 คน 847 คน 4,794 คน 10,779 
คน 

- 

จ านวนนักศึกษาปริญญาโท 32 คน -  45 คน - 177 คน - 
จ านวนอาจารย ์ 211 คน 130 คน 91 คน 138 คน 570 คน - 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 3,365 คน 1,805 คน 992 คน 4,794 คน 10,956 

คน 
- 

ประเด็นที่   ทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน  5 
เล่ม/นักศึกษา 

17.68 เล่ม/
นักศึกษา 

14.19 เล่ม/
นักศึกษา 

16.57 เล่ม/
นักศึกษา 

7.37 เล่ม/
นักศึกษา 

12.49 
เล่ม/

นักศึกษา 

4. 6 
คะแนน 

ประเด็นที่ 2 ทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน  00 
เล่ม/อาจารย ์

282.02 เล่ม/
อาจารย ์

197.09 เล่ม/
อาจารย ์

180.67 เล่ม/
อาจารย ์

256.06 เล่ม/
อาจารย ์

240.18 
เล่ม/

อาจารย ์

5 
คะแนน 

ประเด็นที่ 3 ทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 500 
เล่ม/สาขาวิชาระดับ
ปริญญาตร ี

3,408 เล่ม/
สาขาวิชา

ระดับปริญญา
ตร ี

5,907 เล่ม/
สาขาวิชาระดับ

ปริญญาตร ี

4,487 เล่ม/
สาขาวิชาระดับ

ปริญญาตร ี

2,683 เล่ม/
สาขาวิชาระดับ

ปริญญาตร ี

4,127 
เล่ม/

สาขาวิชา
ระดับ

ปริญญา
ตร ี

5 
คะแนน 
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ประเด็น วข.บางพระ วข.จันทบุรี วข.อุเทนถวาย วข.จักรพงษฯ รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

ประเด็นที่ 4 ทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 600 
เล่ม/สาขาวิชาระดับ
ปริญญาโท 

905  เล่ม/
สาขาวิชา

ระดับปริญญา
โท 

- 4,930 เล่ม/
สาขาวิชาระดับ

ปริญญาโท 

- 3,588 
เล่ม/

สาขาวิชา
ระดับ

ปริญญาโท 

5 
คะแนน 

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาพืชศาสตร์(ปริญญาตรี) 4,525 7,468 5 

2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์(ปริญญาตรี) 1,671 3,393 5 

3 สาขาวิชาประมง(ปริญญาตรี) 643 1,314 5 

4 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน(ปริญญาตรี) 1,156 2,328 5 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์(ปริญญาตรี) 1,449 2,539 5 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจการเกษตร (ปริญญาตรี) 5,672 11,376 5 

2 สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี) 3,789 7,779 5 

3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปริญญาตรี) 671 1,432 5 
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ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี) 1,478 2,845 5 

5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

(ปริญญาตรี) 

746 1,457 5 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ปริญญาตรี) 822 1,984 5 

2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 1,375 2,416 5 

3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(ปริญญาตรี) 

1,253 1,717 5 

4 สาขาวิศวกรรมเกษตร (ปริญญาตรี) 1,286 2,665 5 

5 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปริญญาตรี) 987 2,343 5 

6 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ปริญญาโท) 421 905 5 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (ปริญญาตรี) 1,668 3,321 5 

2 สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) 1,668 3,321 5 

 

  



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 51 
 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาการจัดการการบิน (ปริญญาตรี) 866 1,646 5 

 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 

รายละเอียด คะแนน 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ   

5 คะแนน 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  

5 คะแนน 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง (ปริญญาตรี) 27 4 4285 5 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปริญญาตรี) 27 4 4285 5 

3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ปริญญาตรี) 4008 5702 5 

4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี) 4008 5702 5 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ปริญญาตรี) 4008 5702 5 

6 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ

ระบบขนส่ง (ปริญญาตรี) 

850  244 5 

7 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (ปริญญาโท) 3604 5575 5 

8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ปริญญาโท) 27 4 4285 5 

 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

รายละเอียด คะแนน 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  

5 คะแนน 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

5 คะแนน 
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จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปริญญาตรี) 6 6  4 5 5 

2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี) 838  803 5 

3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)  4 6 3074 5 

4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี)  4 6 3074 5 

5 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปริญญาตรี)  26 338 3.38 

6 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

(ปริญญาตรี) 

261 590 5 

7 สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี) 3371 7506 5 

8 สาขาวิชาการตลาด (ปริญญาตรี) 2612 6003 5 

9 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ปริญญาตรี)  4 6 3074 5 

 

คณะศิลปศาสตร์ 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล

(ปริญญาตรี) 

 0 3  692 5 

2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี) 763 95  5 
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สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 

รายละเอียด คะแนน 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 

4.85 คะแนน 

 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 
  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ปริญญาตรี) 3,696 8,096 5 
2 เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ (ปริญญาตรี) 3,308 7,309 5 
3 เทคโนโลยีการประมง (ปริญญาตรี) 2,850 5,863 5 
4 เทคโนโลยีการอาหาร (ปริญญาตรี) 3,764 8,180 5 
5 เทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(ปริญญาตรี) 
4,102 7,906 5 

6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี) 2,657 5,103 5 
7 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชวีภาพ 

(ปริญญาตรี) 
3,0 3 6, 88 5 

8 เทคโนโลยีไฟฟ้า (ปริญญาตรี) 1,966 3,568 5 
9 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ปริญญาตรี) 2,331 4,458 5 
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คณะเทคโนโลยีสังคม 

ที ่ สาขา จ านวนรายช่ือ จ านวนเล่ม สรุปคะแนน 

  การจัดการ (ปริญญาตรี) 3,389 6,181 5 

2 ระบบสารสนเทศ (ปริญญาตรี) 4,072 7,493 5 

3 เศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี) 2,130 3,823 5 

4 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

(ปริญญาตรี) 

3,433 6,274 5 

5 การบัญชี (ปริญญาตรี) 2,390 4,302 5 

6 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2, 97 3,86  5 

 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

รายละเอียด คะแนน 

สรุปคะแนนจ านวนทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี   

5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3 คะแนน         ประเด็นที่   = 4.19 คะแนน 

        ประเด็นที่ 2 = 5 คะแนน 
        ประเด็นที่ 3 = 5 คะแนน 
        ประเด็นที่ 4 = 5 คะแนน 
        คะแนนเฉลี่ย  4.79 คะแนน 

4.79 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

Arit 5.3-1-01  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือจ าแนกตามสาขาวิชาห้องสมุด 4 วิทยาเขต 
Arit 5.3- -02  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดห้องสมุด 4 วิทยาเขต 
Arit 5.3-1-03 รายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.3-1-04 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.3-1-05 จ านวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  จ านวนรายวชิาใหม่ที่เน้นการปฏิบัติโดยสอนในระบบ E-Learning 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน 

1  รายวิชา 
จ านวน 

2 รายวิชา 
จ านวน 

3 รายวิชา 
จ านวน 

4 รายวิชา 
จ านวน 

5 รายวิชา 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จ านวนรายวิชาใหม่ที่เน้นการปฏิบัติโดยสอนในระบบ E-Learning Arit5.4-1 
ในปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 3 รายวิชา  

1) วิชาฟิสิกส์ทั่วไป Arit5.4-1-1 
           จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Arit5.4-1-2 

2) วิชาการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต Arit5.4-1-3 
           จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Arit5.4-1-4 

3) วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Arit5.4-1-5 

           จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Arit5.4-1-6 
จ านวนรายวิชาใหม่ที่เน้นการปฏิบัติโดยสอนในระบบ E-Learning Arit5.4-2 
ในปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 4 รายวิชา  
ผลการประเมินการพึงพอใจ Arit5.4-3 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 

3 รายวิชา 
3 รายวิชา 3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 

Arit 5.4-1  จ านวนรายวิชาใหม่ที่เน้นการปฏิบัติโดยสอนในระบบ E-Learning ในปีการศึกษา 2558 
Arit 5.4-1-1  แสดงบทเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
Arit 5.4-1-2 แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไปผ่านระบบ 
Arit 5.4-1-3  แสดงบทเรียนในรายวิชาการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 
Arit 5.4-1-4  แสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาการจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต 
Arit 5.4-1-5  แสดงบทเรียนในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Arit 5.4-1-6  แสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Arit 5.4-2  จ านวนรายวิชาใหม่ที่เน้นการปฏิบัติโดยสอนในระบบ E-Learning ในปีการศึกษา 2557 
Arit 5.4-3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 จ านวนผู้ใช้บริการรายวิชาที่สอนเน้นการปฏิบัติในระบบ E-Learning 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน 

1-199 คน 
จ านวน 

200 – 299 คน 
จ านวน 

300 – 399 คน 
จ านวน 

400 – 499 คน 
จ านวน 

500 คนขึ้นไป 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จ านวนผู้ใช้บริการรายวิชาที่สอนเน้นการปฏิบัติในระบบ E-Learning ARIT5.5-1 
จากสถิติการเข้าใช้งานระบบ E-Learning ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558  
จ านวนผู้ใช้บริการต่ าสุด 538 คน ในเดือนสิงหาคม 2558  
จ านวนผู้ใช้บริการสูงสุด 1,613 คน ในเดือนมีนาคม 2559  
รายวิชาทั้งหมดท่ีมีในระบบ จ านวน  27 รายวิชา ARIT5.5-2 
จ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีใ่ช้งานในระบบ จ านวน  ,559 คน ARIT5.5-3 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมดที่ใช้งานในระบบ จ านวน 54 คน ARIT5.5-4 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 

300 – 399 คน 
จ านวน 

1,613 คน 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
Arit 5.5-1  สถิติการเข้าใช้งานระบบ E-Learning ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน 
Arit 5.5-2  รายวิชาทั้งหมดท่ีมีในระบบ E-Learning 
Arit 5.5-3  นักศึกษาทั้งหมดท่ีใช้งานในระบบ E-Learning 
Arit 5.5-4  อาจารย์ทั้งหมดท่ีใช้งานในระบบ E-Learning 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 60 
 

องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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) 
ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการพัฒนาการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (P) 

- มีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมี
รายละเอียดของการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
บรรจุอยู่ในแผนกลยุทธ์ของส านักฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2556-2560 (ฉบับทบทวนปี 
2559) 

Arit5.6-1-01 

 2 มีการพัฒนาการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (D) 

มีการพัฒนาการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดังนี้ 
- มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายเพ่ิมข้ึนจ านวน 28 ตัว 
รวมทั้ง 4 วิทยาเขต 
- ประสานงานกับบริษัทเอกชนให้เข้ามา
ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
เป็นการลดความหนาแน่นของการใช้งาน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ  และยังใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวในการปล่อยสัญญาณ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย 

Arit5.6-2-01 
Arit5.6-2-02 

 3 มีการประเมินการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้านความเร็ว 
เสถียรภาพ ความครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการ ระดับความปลอดภัย ทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ (C) 

มีการประเมินการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด้านความเร็ว เสถียรภาพ ความ
ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ระดับความ
ปลอดภัย โดยมีการส ารวจ ปีละ   ครั้ง 

Arit5.6-3-01 
Arit5.6-3-02 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการประเมินความพึงพอใจและ

ความต้องการของนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้าน
คุณภาพและปริมาณ (C) 

มีการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความต้องการของ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการส ารวจ ปีละ 
  ครั้ง 

Arit5.6-4-01 

Arit5.6-4-02 

 5 มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาและด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่
ตอบสนองผู้ใช้บริการรวมทั้งมีระบบ
การพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
(A) 

น าผลการประเมินการให้บริการเครือข่าย ผล
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อสรุปประเด็นของ
ข้อเสนอแนะเสนอผู้อ านวยการส านักฯ และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 3/2559 วาระท่ี 4.5 

Arit5.6-5-01 
Arit5.6-5-02 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
Arit5.6-1-01 แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ปี 2555 – 2559 
Arit5.6-2-01 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย 4 วิทยาเขต 
Arit5.6-2-02 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย โดยบริษัท AIS 
Arit5.6-3-01 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ปี 2559 
Arit5.6-3-02 ผลประเมินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้าน ความเร็ว เสถียรภาพ ความครอบคลุม 
  พ้ืนที่ให้บริการ ระดับความปลอดภัย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
Arit5.6-4-01 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ปี 2559 
Arit5.6-4-02 ผลประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษา และผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้  
  บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
Arit5.6-5-01 หนังสือรายงานผลการประเมินถึงผู้อ านวยการส านักฯ 
Arit5.6-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/59  
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.7  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และการวิจัย 
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) 
ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ (P) 

ส านักวิทยบริ การฯ มีแผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2560 
(ฉบับทบทวนปี 2559) เพ่ือใช้เป็นแผน
แม่บทในการด าเนินการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

Arit 5.7-1-01 

 2 มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (D) 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมี
ระบบสารสนเทศดังนี้ 
- ระบบบริการการนักศึกษา มีการ
ให้บริการในระบบออนไลน์ส าหรับ
นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เข้าใช้งานแบบออนไลน์ เช่น การ
ลงทะเบียน การตัดเกรด การสรุป
ตารางสอน การจัดการและการบริการ
การศึกษาต่างๆ 
(http://regis.rmutto.ac.th) 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบฐานข้อมูล
บริการวิชาการ ระบบฐานข้อมูลวิจัย 
ฐานข้อมูลอาคารสถานที่ ฐานข้อมูล

Arit 5.7-2-01 
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ตน. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ยานพาหนะ 
(http://mis.rmutto.ac.th) 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก มีการ
ให้บริการในระบบออนไลน์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเข้าใช้งานแบบออนไลน์ 
(http://doc.rmutto.ac.th) 
- ระบบจัดการเอกสาร มีบริการในระบบ
ออนไลน์ ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ
เอกสารการเข้าใช้งานแบบออนไลน์ 
(http://docushare.rmutto.ac.th/) 

 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (C) 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  โดยการ
ประเมินฯ ส านักวิทยบริการได้ท าการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ที่ 
(http://evaluate.rmutto.ac.th/) 

Arit 5.7-3-01 
Arit 5.7-3-02 
 
 

 4 มีการน าข้อมูล/ผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (A) 

  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
และรวบรวมประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งผู้อ านวยการส านักฯ เพ่ือพิจารณา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศ และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารส านักใน
วันที่ 7 เมษายน 2559 วาระที่ 4.5 

Arit 5.7-4-01 

 5 มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง (A) 

  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกอบด้วยข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ ที่ สกอ. 
รับผิดชอบ 
เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

Arit 5.7-5-01 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
Arit 5.7-1-01  แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555 – 2559 
Arit 5.7-2-01   แผนภาพเว็บไซต์ระบบเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
Arit 5.7-3-01   ระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
Arit 5.7-3-02   สรุปผลระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
Arit 5.7-4-01   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/59 วาระที่ 4.5 
Arit 5.7-5-01  ระบบฐานข้อมูลของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.8  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
  ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 10 ข้อ 
2 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า 11 ข้อ 
3 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า  2 ข้อ 
4 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า  3 ข้อ  
5 ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า  4 ข้อ  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้อมูลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-1 
ข้อมูล กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-2 
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-3 
ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-4 
ข้อมูล คลังความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-5 
ข้อมลู ค าถามที่พบบ่อย ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-6 

ข้อมูล เครื่องมือส าหรบัเกบ็ข้อมูลการเยีย่มชมเว็บไซต ์ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

Arit 5.8-7 

ข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-8 
ข้อมูล แบบส ารวจออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-9 
ข้อมูล ผังเว็บไซต์ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-10 
ข้อมูล ระบบสืบค้น ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-11 
ข้อมูล เว็บลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Arit 5.8-12 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสู่
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐได้ไม่น้อยกว่า  2 
ข้อ 

 2 ข้อ 3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

Arit 5.8-1  ข้อมูลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-2  ข้อมูล กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-3   ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-4   ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-5   ข้อมูล คลังความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-6   ข้อมูล ค าถามที่พบบ่อย ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-7   ข้อมูล เครื่องมือส าหรบัเกบ็ข้อมูลการเยีย่มชมเว็บไซตท์ี่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี   ราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-8  ข้อมูล เครื่องมือสนับสนุนการใช้งาน ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 ตะวันออก  
Arit 5.8-9   ข้อมูล แบบส ารวจออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-10  ข้อมูล ผังเว็บไซต์ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-11  ข้อมูล ระบบสืบค้น ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
Arit 5.8-12  ข้อมูล เว็บลิงค์ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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องค์ประกอบที่  5 ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9 : ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต/ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 40-49 ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน) 

ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 .   ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน  Arit5.9-1-01 
2.   มีการรายงานผลข้อร้องเรียนที่ด าเนินการแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการฯ 

Arit5.9-2-01  

 
ร้อยละ ของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข   

 =  จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข/จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 

            =  5/7 

 =  ร้อยละ 71.42       
       
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 – 69 7 .42 4 บรรลุเป้าหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 

Arit5.9-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน 
Arit5.9-2-01 รายงานผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน 
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บทที่ 3  
สรุปผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 

 ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน  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  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3 ข้อ  6 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 3 ข้อ  3 ข้อ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 3 คะแนน  4.79 คะแนน 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 3 รายวิชา  3 รายวิชา 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 300-399 คน   ,6 3 คน 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 3 ข้อ  5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 3 คะแนน   2 ข้อ 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ร้อยละ 60-69  ร้อยละ 65 3 คะแนน 

 
  ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุ
เป็นสัดส่วน 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 
 .5  –    2.50    การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.5  –    3.50    การด าเนินงานระดบัพอใช้ 

3.5  –    4.50    การด าเนินงานระดบัด ี

4.5  -     5.00    การด าเนินงานระดบัดีมาก 

ปัจจัย
น าเข้า 

(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลผลิต 
(O) 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1  5  5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2  5  5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  5  5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  5  5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  4.29 3.67 4.09 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

 4.33 3.89 4.4  ดี 

ผลการประเมิน  ดีมาก ดี ดี  
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจดุที่ควรพัฒนาตามรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ์ 

คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 5 คะแนน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

  - 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   - 

องคป์ระกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ 

คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่  เท่ากับ 5 คะแนน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

     - 

องคป์ระกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 

คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่  เท่ากับ 5 คะแนน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - 
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องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 คะแนน 

จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

 -  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - 

องคป์ระกอบท่ี 5  ผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ 

คะแนนประเมินเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 3.89 คะแนน 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 -  
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บทที่ 4  
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุง 

องค์ประกอบที่  1 แผนกลยุทธ์ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จจากการ

ด าเนินงานตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแนว
ทางการปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานตาม

แนวทาง 

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์และพัฒนาสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

แผนกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

รายงานการประชุม

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวางแผน 

กันยายน 2559 ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์โดย
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2556-
2560 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560)และพัฒนา

แผนกลยุทธ์ ส านักวิทย
บริการฯ (2556-2560) 

ฉบับทบทวน  
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องค์ประกอบที่  1 แผนกลยุทธ์ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จจากการ

ด าเนินงานตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแนว
ทางการปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานตาม

แนวทาง 
2. วางแผนการติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประเมินผลส าเร็จ
ตามแผนกลยุทธ์ รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร/กรรมการ
ประจ า  

คณะกรรมการบรหิาร/
คณะกรรมการประจ า 

สู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ปี 2558-2560 โดยวางแผนตดิตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามแผน
กลยุทธ์ รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านกัวิทยบริการฯและคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิทยบริการฯ 

พ.ศ.2560 
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องค์ประกอบที่  2 การบริหารจัดการ 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จจากการ

ด าเนินงานตามแนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแนว
ทางการปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานตาม

แนวทาง 

1. วางแผนการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
สมรรถนะหลักของหน่วยงาน 

แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

หัวหน้า
ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

กันยายน 2559 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ 

แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
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องค์ประกอบที่  3 การเงินและงบประมาณ 
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอคณะ/หน่วยงาน ผลการด าเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

แนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จจากการ
ด าเนินงานตามแนวทาง 

ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเวลา
แล้วเสร็จ 

กิจกรรมที่ด าเนินงานตามแนว
ทางการปรับปรุง/พัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จจากการด าเนินงาน

ตามแนวทาง 
1. วางแผนการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ และครอบคลุมถึง
แผนการจดัหารายได ้

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายวางแผน 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2559 

ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางเงิน 
ปี 2558-2560 ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์และครอบคลุมถึงแผนการ
จัดหารายได้ตลอดจนน าข้อมลูทาง
การเงินมาวิเคราะหค์่าใช้จ่ายและ

สถานะทางการเงินรวมทั้งการตดิตาม
ผลการด าเนินงานจดัหาและการใช้
งบประมาณเพื่อใช้ในการวางแผน

และตดัสิ้นใจ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2558-2560 

2. วางแผนการน าข้อมูล
ทางการเงินมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และสถานะ
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
สถานะทางการเงิน 

3. วางแผนการติดตาม
ผลการด าเนินงานจดัหา
และการใช้งบประมาณ
เพื่อใช้ในการวางแผน
และตดัสินใจ 

จ านวนครั้งของการติดตามผลการ
ด าเนินงานจัดหาและการใช้งบประมาณ 
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ภาคผนวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปีการศึกษา 2558 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ที่จะจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2558 
ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปี
ของการ

เก็บข้อมูล 
ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
2558 

ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 

เครื่อง 
ปี

การศึกษา 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา   
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 และ 

5.6 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

4.07 
 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา (จุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย) 

3.52 

 


