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การรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

AUN-QA 7 Support Staff Quality 

Criterion 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of the library, 
laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that the quality and 
quantity of support staff fulfil the needs for education, research and service.  

ผลการประเมินตนเอง 

7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT 

facility and student services)  is carried out to fulfil 
the needs for education, research and service [1] 

       

ผลการด าเนินงาน 

1. Support staff planning ( at the library, laboratory, IT facility and student services)  is 
carried out to fulfil the needs for education, research and service [1] 
 
  ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ก าหนดโครงสร้างองค์กรที่รองรับพันธกิจของหน่วงาน
ในการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา และการวิจัย มีการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านอัตราก าลัง โดยก าหนดคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของบุคลากร
ในหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ มีการมอบหมายงาน (Job Description) ให้แต่ละ
บุคคลและภาระงานที่ชัดเจน มีการประเมินผลการท างานของบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation Procedure, SOP) เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีขั้นตอนการด าเนินการที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานต่อผู้รับบริการ ทั้งนี้ยังมีการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพ่ือการพัฒนางานใน
องค์กร 
  จากแผนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์นวัตกรรมฯ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ 
การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ที่เพ่ิมพูนในด้านที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานด้านการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการติดตาม กระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานด าเนินงานตามแนวทาง
ที่ก าหนด และมีการวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือให้การวางแผนงาน การวางแผนอัตราก าลังคนในอนาคตบรรลุตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

ศูนย์นวัตกรรมฯ 
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ตาราง AUN-QA 7-1 : จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 

บุคลากร 
สายสนับสนนุ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                     

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ                     
3. เจ้าหน้าที่ด้าน IT/

คอมพิวเตอร์ 
- 6 7 - 13 - 7 7 - 14 - 8 7 - 15 - 8 6 - 14 

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 9 - - 9 - 8 - - 8 - 7 - - 7 - 7 - - 7 
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

และประเมินผล 
                    

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการ
นักศึกษาด้านต่าง ๆ 

1 11 4 - 16 1 11 3 - 15 1 13 3 - 17 1 13 3 - 17 

รวม 1 26 11 - 38 1 26 10 - 37 1 28 10 - 39 1 28 9 - 38 
 

 

ตาราง AUN-QA 7-2 : จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา 
จ านวนกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน 

2560 n/a 
2561 n/a 
2562 n/a 
2563 13 
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ตาราง AUN-QA 7-3 : รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ปีการศึกษา/ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ 

การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

รายชื่อผู้เข้าอบรม 
(หากอบรมทั้งศูนย ์

ให้ใส่ค าว่า “ทุกคน”)  
ปีการศึกษา 2560   
1. สัมมนาพนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศภายใต้กรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (TQA)   

      (วันที ่16-17 มีนาคม 2561) 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี ทุกคน 

ปีการศึกษา 2561   
1. สัมมนาพนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง Smart Working  
    (วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562, 10-12 มีนาคม 2562) 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี ทุกคน 

ปีการศึกษา 2562   
1. สัมมนาพนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานเพื่อตอบสนอง SUT Re-Profile 2020   

   (วันท่ี 4-7 มีนาคม 2563) 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี ทุกคน 

ปีการศึกษา 2563   
1. อบรมโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจัดท าคูม่ือการจัดประชุมที่

เป็นมาตรฐาน 
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นางพิมพรรณ  อนันต์ชลาลัย 

นางสาวธิดารตัน์  รายพิมาย 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้อุปกรณ์การสอนในห้องเรียน

ส าหรับการสอนแบบไฮบริด 
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นายอมรเทพ  เทพวิชิต 

นายอรรคเดช  โสสองช้ึน 
นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ ์
นางสาวอภิสรา  ออสุวรรณ ์

3. อบรม เรื่อง "การสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning 
อย่างปลอดภัยและใช้สอบได้จริง" 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นายอมรเทพ  เทพวิชิต 
นายอรรคเดช  โสสองช้ึน 
นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ ์
นางสาวอภิสรา  ออสุวรรณ ์

4. อบรมผูส้อนปฏิบตัิการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นายนฤดล  ดามพ์สุกร ี
นายขจรศักดิ์  ทองรอด 
นายพรสิงห์  นิลผาย 
นายอมรเทพ  เทพวิชิต 
นายอรรคเดช  โสสองช้ัน 
นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ ์
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ปีการศึกษา/ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/การสัมมนา/ 

การประชุมทางวิชาการ/การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

รายชื่อผู้เข้าอบรม 
(หากอบรมทั้งศูนย ์

ให้ใส่ค าว่า “ทุกคน”)  
นางสาวอภิสรา  ออสุวรรณ ์

5. อบรมเกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการคมุสอบออนไลน ์ เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นางพิมพรรณ  อนันต์ชลาลัย 
นางคนึง  กานิล 
นางกมลพรรณ  ชัยบ ารุง 
นางสาวธารณิี  เภากลาง 

6. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share การใช้งานระบบ PBM เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นางอิสรีย์  ดันน ์
นางวรรณา  ลีตานา 
นางรัชต์นลิน  บุตรแสงด ี
นางคนึง  กานิล 
นางพิมพรรณ อนันต์ชลาลยั 
นางกมลพรรณ ชัยบ ารุง 

7. เข้าร่วมฟังบรรยาย "ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : เริม่ต้น
อย่างไร ท าไมต้องท า" 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นายประพันธ์  พันธุ์อนุกูล 
นางอิสรีย์  ดันน ์
นางวรรณา  ลีตานา 

8. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share แนวปฏิบัติการตามมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
นางวรรณา  ลีตานา 

9. ประชุมรับฟังการจัดท าแผนกจิกรรมของ PBM ให้มีความสอดคล้อง
กับ KPI 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปทุกคน 

10. ประชุมเพื่อประเมินภารกิจการจดัการเรยีนการสอน ประจ าภาค 
1/2563 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นายอมรเทพ  เทพวิชิต 

11. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share ช้ีแจงแนวปฏิบัติและขั้นตอน
การให้บริการสถานท่ีแก่หน่วยงานภายนอก 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นางอิสรีย์  ดันน ์

12. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ครงการถอดบทเรียนโอกาส
การเกิดทุจริตในหน่วยงาน 

เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นางอิสรีย์  ดันน ์
นางรัชต์นลิน บุตรแสงด ี

13. เข้าร่วมกิจกรรม Show &Share การใช้งาน Power BI เกี่ยวข้องกับหน้าท่ี นายธิติน์  แก้วอุดร 

 

  



D:\ศูนย์นวัตกรรม\TQA\QA63\00 ข้อมูลส่ง QA63 ศนท\ส่งพี่นิยม\00AUN7.1-3-หลักสูตร CEIT.docx  5 

รายการหลักฐาน 

- หลักฐานตามค าแนะน าของคู่มือ AUN QA VERSION 3.0 หน้า 36 (หัวข้อ Sources of Evidence) 
- AUN-QA 7-1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิ  ปีการศึกษา 2560-2563 
- AUN-QA 7-2 จ านวนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ปีการศึกษา 2560-2563 
- AUN-QA 7-3 รายชื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560-2563 


