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รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน ป�การศึกษา ๒๕๕๕ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๑. บทสรุปสําหรับผู/บริหาร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจปฏิบัติเพ่ือให/
การสนับสนุนแก2นักศึกษา บุคลากร คณาจารย3 บุคคลท่ัวไป ในการให/บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย
และครอบคลุมทุกสาขาวิชา มุ2งม่ันในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการและการบริการ มีการดําเนินนโยบายท่ีส2งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ในการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย2างต2อเนื่อง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหน/าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร
เป:นไปตามภารกิจหลักของหน2วยงานภายใน ท้ังในส2วนของสํานักงาน หอสมุดกลาง ศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และศูนย3เทคโนโลยีการศึกษา มีคณะกรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานการ
ดําเนินงานกําหนดนโยบาย และแผนการดําเนินงานให/สอดคล/องกับนโยบายและวัตถุประสงค3ของมหาวิทยาลัย  
ท้ังนี้แผนการดําเนินงานท่ีสอดคล/องกับนโยบายและวัตถุประสงค3ของมหาวิทยาลัย   

ในป=การศึกษา ๒๕๕๕ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการดําเนินงานต2างๆ 
เพ่ือส2งเสริมให/ทุกหน2วยงานภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก โดยในส2วนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได/มีการกําหนด
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ/งให/ทุกหน2วยงานทราบ มีการสร/างความรู/ความเข/าใจ ในด/านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให/แก2บุคลากรภายในสํานักฯ จัดโครงการต2างๆ เพ่ือให/เกิดความตระหนักเห็นถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพมีการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกหน2วยงาน มีการ
รายงานผลการดําเนินงานภายใต/ดัชนีและองค3ประกอบคุณภาพ และมีการประเมินตนเองตามเกณฑ3การประเมิน
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดข้ึน โดยรายงานดังกล2าวนี้จะเชื่อมโยงไปสู2การประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพจากองค3กรภายนอก โดยผลท่ีได/จากการประเมินท้ังหมดนี้ ได/นํามา
วิเคราะห3และนํามาเป:นข/อมูลสะท/อนกลับมายังหน2วยงานท่ีเก่ียวข/องให/ได/รับทราบและเห็นทิศทางในการพัฒนา
ไปสู2แนวทางท่ีเหมาะสมได/ในท่ีสุด โดยแยกผลการประเมินตนเองตามองค3ประกอบ ดังนี้ 

องค3ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค3 และแผนการดําเนินการ สรุปผลการประเมินตนเอง 
ได/คะแนนเฉลี่ย ๔  คะแนน ผลการดําเนินงานได/คุณภาพอยู2ระดับดี  มีจุดเด2นโดยบุคลากร ได/รับทราบนโยบาย 
และให/ความร2วมมือในการจัดทําแผนงาน ประจําป=  ซ่ึงสอดคล/องกับภารกิจสํานักและนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
รวมถึงการดําเนินการตามระยะเวลาและการรายงานตามแผนท่ีได/กําหนดไว/ 

องค3ประกอบท่ี ๒  การผลิตบัณฑิต สรุปผลการประเมินตนเอง ได/คะแนนเฉลี่ย ๔.๕ คะแนน ผลการ
ดําเนินงานได/คุณภาพอยู2ในระดับดีมาก มีการส2งบุคลากรในการเข/ารับการศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึนตามแผน           
การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการเข/ารับการอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวข/อง และการสรุปรายงานในสิ่งท่ีได/
อบรมมา รวมถึงการให/บริหารทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด/านการเรียน
การสอน การบริหารและการบริการอย2างท่ัวถึงคลอบคลุมท้ังมหาวิทยาลัย 

องค3ประกอบท่ี ๕ การบริการทางวิชาการแก2สังคม  สรุปผลการประเมินตนเอง ได/คะแนนเฉลี่ย ๕  
คะแนน ดําเนินงานได/คุณภาพอยู2ในระดับดีมาก มีการสํารวจความต/องการด/านวิชาการของหน2วยงานภายนอก       
มีการกําหนดหลักเกณฑ3และประเมินผลในการให/บริการวิชาการแก2สังคม  นอกจากนี้มีการทําของตกลงความ
ร2วมมือด/านบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร/างความเข/มแข/งให/กับบุคลากรด/านการศึกษา ท้ังนี้ยังต/องมีการนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาการบริการวิชาการ 



 

 

องค3ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ สรุปผลการประเมินตนเอง ได/คะแนนเฉลี่ย ๕ คะแนน 
ผลการดําเนินงานได/คุณภาพอยู2ในระดับดีมาก มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานักฯ และกําหนดนโยบาย
การบริหารจัดการ มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามภารกิจหลักของสํานัก  มีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักเพ่ือติดตามและประเมินผลเพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  มีคณะกรรมการ
จัดทําแผนสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจโดยคลอบคลุมภารกิจท้ังด/านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการจัดการ และการประกันคุณภาพ ซ่ึงเป:นแผนท่ีจําเป:นต/องนําผลการประเมินมาใช/  ในการพัฒนาอย2าง
ต2อเนื่อง 

 องค3ประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ สรุปผลการประเมินตนเอง ได/คะแนนเฉลี่ย ๕ คะแนน  
ผลการดําเนินงานได/คุณภาพอยู2ในระดับดีมาก สํานักฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห3ค2าใช/จ2าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ ท่ีสอดคล/องกับกับแผนกลยุทธ3ของมหาวิทยาลัย และมีการจัดทํารายงาน
ทางด/านการเงินและรายงานต2อผู/บริหารระดับสูง ท้ังนี้ผู/บริหารได/นําข/อมูลไปใช/ในการวางแผนและการตัดสินใจใน
แผนพัฒนาสํานักฯต2อไป 

องค3ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ได/คะแนนเฉลี่ย ๔ คะแนน ผลการดําเนินงาน
ได/คุณภาพอยู2ในระดับดี สํานักฯ ได/ทําแผนและดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค3ประกอบและตัวบ2งชี้
ท่ีเหมาะสมและสอดคล/องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย สํานักฯ ให/ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการดําเนินการการประเมินคุณภาพ การศึกษา โดยอาศัยมาตรฐานตัวบ2งชี้ และเกณฑ3คุณภาพ ซ่ึงถูกกําหนดข้ึนมา
โดยสอดคล/องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา การควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย2าง
ต2อเนื่อง ได/ปรับปรุงการดําเนินงาน โดยอาศัยผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาและปรับปรุง การดําเนินงานของ
สํานักฯ 

ในองค3ประกอบท่ี ๑๐ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงมีการกําหนดตัวบ2งชี้ใน
องค3ประกอบนี้ ท้ังนี้เพ่ือเป:นการควบคุมและติดตามผลการดําเนินการตามภารกิจของหน2วยงานภายในสํานักฯ 
เพ่ือเป:นการนําผลการประกันคุณภาพของในองค3ประกอบนี้ ไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กระบวนการ        
การดําเนินการ และบุคลากร ของหน2วยงานภายในพัฒนาไปสู2เปKาหมายและวิสัยทัศน3ของสํานักฯ ต2อไป 
 
๒. รายนามคณะผู/ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๒.๑ ผู/ช2วยศาสตราจารย3ดร.ศุภชัย  ทว ี
๒.๒ ผู/ช2วยศาสตราจารย3นิภา  วงษ3พิพัฒน3พงษ3 
๒.๓ อาจารย3นวรัตน3  นักเสียง 
๒.๔ อาจารย3กนกวรรณ  อยู2ไสว 
๒.๕ อาจารย3เสาวนีย3  วรรณประภา 
 

๓. วัตถุประสงค3การประเมิน 
๓.๑ เสริมสร/างความตระหนักต2อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
๓.๒ เพ่ือให/ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๓.๓ เพ่ือให/ทราบจุดอ2อน  จุดแข็ง  โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย2างต2อเนื่อง 
๓.๔ เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปQจจุบัน 
๓.๕ เตรียมความพร/อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 



 

 

๔. บทนํา 
๔.๑ สรุปข/อมูลพ้ืนฐานของคณะ/หน2วยงาน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติภารกิจต2าง ๆ ได/แก2 รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศ

อย2างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให/บริการสารสนเทศ ส2งเสริมสนับสนุนการศึกษา การค/นคว/าและ
การวิจัย เสริมสร/างความรู/และทักษะด/านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสร/างองค3ความรู/ด/าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบูรณาการองค3ความรู/สู2กลุ2มต2าง ๆ ท่ีเก่ียวข/อง   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป:นประจําทุกป=
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค3 เพ่ือพัฒนางานของสํานักให/มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย2างต2อเนื่องจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว2า มีจุดเด2นในเรื่องการให/บริการวิชาการแก2ท/องถ่ินและสังคม ซ่ึงมีโครงการ
บริการวิชาการท่ีหลากหลายและตอบสนองความต/องการของชุมชน ภาครัฐ เอกสาร หรือหน2วยงานวิชาชีพ ทําให/
เกิดประโยชน3ทางการบริการวิชาการต2อสังคม  ตลอดจนสํานักยังมีอัตลักษณ3และการให/บริการตามภารกิจ 
ประกอบด/วย การดําเนินการตามภารกิจของศูนย3เทคโนโลยีการศึกษา การดําเนินการตามภารกิจของศูนย3
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการดําเนินการตามภารกิจของหอสมุดกลางอีกด/วย ท้ังนี้การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักมีการปรับปรุงและพัฒนาข้ึน โดยบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญและมีส2วนร2วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษานั่นเอง 

 
๕. วิธีประเมิน 

๕.๑ การวางแผนและการประเมิน (ก2อน ระหว2าง และหลังการตรวจเยี่ยม) 
๕.๑.๑ การเตรียมการก2อนการตรวจเยี่ยมของผู/ประเมิน 

๑) การเตรียมเอกสาร  
- ดําเนินการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศตามรูปแบบการจัดทารายงานของ สกอ.  
- หน2วยงานเตรียมเอกสารหลักฐานอ/างอิงตามตัวบ2งชี้ไว/ ณ ห/องสํานักงานของศูนย3

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๓   
๒) การเตรียมบุคลากร  

ประสานบุคลากรผู/รับผิดชอบรายตัวบ2งชี้ เพ่ือรับสัมภาษณ3 ตอบคําถามรายตัวบ2งชี้  และ
ประสานงานระหว2าง ผู/ประเมินกับหน2วยงานท่ีเก่ียวข/อง  

๓) การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผู/ประเมิน  
จัดเตรียม ห/องสํานักงานของศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๓

สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ 
๔) การเตรียมการประสานงานกับหน2วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

- จัดส2งรูปเล2มรายงานการประเมินตนเองแก2หน2วยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏรําไพพรรณี  

- ติดตามกําหนดการตรวจประเมินและแบบรายงานการประเมิน  
๕.๑.๒ การดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว2างการตรวจเยี่ยมเพ่ือ

ประเมินคุณภาพ ดําเนินการตรวจประเมินภายใน  ในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ดังนี้  
๑)  วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ห/องสํานักงานของศูนย3เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ ชั้น ๓ 



 

 

- เวลา ๙.๐๐ น. ผู/อํานวยการสํานักกล2าวต/อนรับคณะผู/ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

- แนะนําผู/บริหารคณะและผู/รับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามองค3ประกอบ และตัวบ2งชี้  
- นําเสนอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- ประธานคณะผู/ประเมินคุณภาพภายในกล2าวเปTดประชุมและแนะนําคณะผู/ประเมิน  
- เวลา ๙.๓๐ น. ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ3ผู/รับผิดชอบรายตัวบ2งชี้  
- เวลา ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการประเมินด/วยวาจาและให/ข/อเสนอแนะต2อผู/บริหาร และ

บุคลากร  
๕.๑.๓  การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในขณะตรวจเยี่ยม และภายหลังการตรวจ

เยี่ยม (ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)  
ขณะตรวจเย่ียม  
๑) คณะผู/ประเมินประชุมวิเคราะห3ผลการตรวจประเมินเพ่ือสรุปเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห3

เอกสาร และนําเสนอผลการประเมิน จุดเด2น และข/อเสนอแนะด/วยวาจา ต2อผู/บริหาร และบุคลากร  
๒) คณะผู/ตรวจเยี่ยมเสนอผลการประเมินด/วยวาจาต2อผู/บริหาร และบุคลากร 
ภายหลังการตรวจเย่ียม  
๑) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงานการประเมินฉบับสมบูรณ3 เพ่ือส2ง

คณะตรวจสอบและมหาวิทยาลัย  
๒) ผู/บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเก่ียวกับเรื่องผลการประเมิน เพ่ือวิเคราะห3 จุดอ2อน จุดแข็ง (SWOT หรือ SWOT 
Analysis) และวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจอย2างเป:นรูปธรรม  

๕.๒ วธิีการตรวจสอบและความน2าเชื่อถือของข/อมูล 
๕.๒.๑ ก2อนการตรวจเยี่ยม สํานักกรอกข/อมูลในแต2ละตัวบ2งชี้ลงในตารางสรุปการประเมินตาม

องค3ประกอบคุณภาพตามตัวตัวบ2งชี้ของ สกอ. โดยมีผลสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
๕.๒.๒ ผู/ประเมินตรวจสอบความสอดคล/องของข/อมูลในสรุปการประเมินตามองค3ประกอบคุณภาพ

ตามตัวตัวบ2งชี้ของ สกอ.  กับรายงานการประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/อง ตรวจสอบความ
สอดคล/องระหว2างข/อมูล ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติอ่ืนๆ ของข/อมูล  

๕.๒.๓ เม่ือพบความไม2สอดคล/อง และ/หรือ ความผิดปกติของข/อมูล คณะกรรมการจะตรวจสอบ
ขณะตรวจเยี่ยม โดยขอดูหลักฐานท่ีมาของข/อมูลและพิจารณาเพ่ือหาสาเหตุของความผิดปกติ คณะ และ
หน2วยงานท่ีเก่ียวข/องชี้แจงหรือแก/ไขข/อมูลให/ถูกต/องตามความจริง  

๕.๒.๔ เม่ือเห็นชอบข/อมูลร2วมกันระหว2างผู/ประเมินและผู/รับผิดชอบตัวบ2งชี้ ผู/ประเมินจึงรับรองข/อมูล
ในตารางข/อมูลรายตัวบ2งชี้ดังกล2าว 

 



 

 

๖. ผลการประเมิน 
ตารางสรุปคะแนนเฉลี่ย (เฉพาะ สกอ.)  

ตัวบ7งช้ีท่ี คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 
องค3ประกอบท่ี ๑ ๔ ดี 
องค3ประกอบท่ี ๒ ๔.๕ ดีมาก 
องค3ประกอบท่ี ๕ ๕ ดีมาก 
องค3ประกอบท่ี ๗ ๕ ดีมาก 
องค3ประกอบท่ี ๘ ๕ ดีมาก 
องค3ประกอบท่ี ๙ ๔ ดี 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ7งช้ี ๔.๗ ดีมาก 
 

 
๖.๑ ตารางท่ี ป.๑  
ผลการประเมินรายตัวบ2งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ7งช้ีคุณภาพ 
 

เป;าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป;าหมาย 
(/ = บรรลุ
, x = ไม7
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ3 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช7น เหตุผลของการ

ประเมิน 
ท่ีต7างจากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัว
ตั้ง 

ตัวหาร ผลลัพธ3 
(%หรือ
สัดส7วน) 

ตัวบ2งชี้ท่ี 1.1 6 ข/อ   7 ข/อ � 4 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 2.4 5 ข/อ   7 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 2.5 6 ข/อ   6 ข/อ � 4 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 5.2 4 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 7.1 6 ข/อ   7 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 7.2 4 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 7.3 4 ข/อ    5 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 7.4 4 ข/อ   6 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 8.1 5 ข/อ   7 ข/อ � 5 คะแนน   

ตัวบ2งชี้ท่ี 9.1 5 ข/อ   8 ข/อ � 4 คะแนน   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ2งชี้ของ
ทุกองค3ประกอบ 

    4.7 
คะแนน 

  

 
 



 

 

 

ตัวบ7งช้ีคุณภาพ 
 

เป;าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป;าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม7
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ3 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช7น เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต7างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ3 
(%หรือ
สัดส7วน) 

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.1.1 3 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.1.2 4 ข/อ   4 ข/อ � 4 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.1.3 5 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.1 6 ข/อ   6 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.2 6 ข/อ   6 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.3 13 โปรแกรม   18 โปรแกรม � 4 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.4 ร/อยละ 80   ร/อยละ 79.40 � 3 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.5 5 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.6 ร/อยละ 80   ร/อยละ 87 � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.7 5 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.8 5 ข/อ   5 ข/อ � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.2.9 5 ข/อ   4 ข/อ � 4 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.1 7 วัน/เล2ม 
หรือรายการ 

  7 วัน/เล2ม หรือ 
รายการ   

� 5  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.2 7 ข/อ   7 ข/อ   � 5  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.3  25 ต2อคน   11.84 ต2อคน � 2 คะแนน  
ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.4 ร/อยละ 4   ร/อยละ 5.16 � 1 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.5 6 บริการ   6 บริการ � 5  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.6 9 บริการ   10  บริการ � 4  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.7 ร/อยละ 80   ร/อยละ 100 � 5  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.8 มากว2า 
100,000  

  120,061  
เล2ม 

� 5  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.9 9 ฐาน   13  ฐาน � 5  คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.10 7 ข/อ    7 ข/อ   � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.11 5 ข/อ    7 ข/อ   � 5 คะแนน  

ตัวบ2งชี้ท่ี 10.3.12 4 ข/อ   4  ข/อ   � 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ2งชี้ของ
ทุกองค3ประกอบ 

    4.416 
คะแนน 

  



 

 

๖.๒ รายงานตารางท่ี ป.๒  
องค3ประกอบคุณภาพ ๙ ด/านและตัวบ2งชี้ท่ีใช/ประเมินคุณภาพตามองค3ประกอบ (สกอ.) 

องค3ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานต/องปรับปรุงเร2งด2วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การดําเนินงานต/องปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช/ 

๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค3ประกอบท่ี ๑  4.00  4.00 การดําเนินงานระดับดี 

องค3ประกอบท่ี ๒ 4.00 5.00  4.50 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค3ประกอบท่ี ๕  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค3ประกอบท่ี ๗  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค3ประกอบท่ี ๘  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค3ประกอบท่ี ๙  4.00  4.00 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ 
ของทุกองค3ประกอบ 

4.00 4.78 0.00 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ต/อง
ปรับปรุง
เร7งด7วน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๖.๓ รายงานตารางท่ี ป.๓  
มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ2งชี้ท่ีใช/ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (สกอ.) 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานต/องปรับปรุงเร2งด2วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การดําเนินงานต/องปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช/ 

๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๑      

มาตรฐานท่ี ๒ ก  4.71  4.71 การดําเนินงานระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒ ข 4.00 5.00  4.50 การดําเนินงานระดับดี 

มาตรฐานท่ี ๓  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

4.00 4.78  4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

 
๖.๔ รายงานตารางท่ี ป.๔  
มุมมองด/านบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบ2งชี้ตามมุมมองด/านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.) 

มุมมองด/านการบริหาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานต/องปรับปรุงเร2งด2วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การดําเนินงานต/องปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช/ 

๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

๑. ด/านนักศึกษาและผู/มี
ส2วนได/ส2วนเสีย 

 5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

๒. ด/านกระบวนการ
ภายใน 

4.00 4.67  4.57 การดําเนินงานระดับดีมาก 

๓. ด/านการเงิน  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

๔. ด/านบุคลากรการเรียนรู/
และนวัตกรรม 

 5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

4.00 4.78 0.00 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ต/อง
ปรับปรุง
เร2งด2วน 

 



 

 

๖.๕ รายงานตารางท่ี ป.๕  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ2งชี้ท่ีใช/ประเมินคุณภาพมาตรฐาน (สกอ.) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

๐.๐๐<=๑.๕๐การดําเนินงานต/องปรับปรุงเร2งด2วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การดําเนินงานต/องปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช/ 

๓.๕๑-๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

๑. มาตรฐานด/านศักยภาพ
และความพร/อมในการจัด
การศึกษา  

     

(๑) ด/านกายภาพ 4.00   4.00 การดําเนินงานระดับด ี

(๒) ด/านวิชาการ  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(๓) ด/านการเงิน  5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

(๔) ด/านการบริหารจัดการ  4.67  4.67 การดําเนินงานระดับดีมาก 

๒. มาตรฐานด/านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

     

(๓) ด/านการให/บริการทาง
วิชาการแก2สังคม 

 5.00  5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

4.00 4.78 0.00 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน

ระดับด ี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน

ต/อง
ปรับปรุง
เร2งด2วน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖.๖ จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ข/อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค3ประกอบ
คุณภาพ 

องค3ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ7อน / แนวทางแก/ไข 

๑. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค3  
และแผนดําเนินการ 

แนวทางแก/ไข 
ควรมีการนําผลการพิจารณาข/อคิดเห็นและข/อเสนอแนะมาปรับปรงุแผนกลยุทธ3และ

แผนปฏิบัติการประจําป= 
๒. การผลิตบัณฑิต แนวทางเสริม 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4  
ควรเพ่ิมเติมข/อความและเอกสารให/ตรงกับการประเมินซ่ึงได/แจ/งผู/ดูแลตัวช้ีวัดแล/ว 

๕. การบริการทาง
วิชาการแก7สังคม 

จุดแข็ง 
แบบสํารวจมีความหลากหลายครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชนมีการสรุปแบบสํารวจและ

นํามาเขียนโครงการมีการวางแผนการจัดทําโครงการตามความต/องการของชุมชน ได/อย2าง
เหมาะสม 
 
แนวทางเสริม 

1. ในแผนปฏิบัติการกําหนดกลุ2มเปKาหมายเพียงความพึงพอใจและความรู/ ความเข/าใจ แต2
ในโครงการปรากฏว2ามีตัวช้ีวัดด/านการนําไปใช/ด/วย 

2. ภาพกิจกรรมในโครงการควรมีคําอธิบายประกอบด/วยให/ทราบว2าทําอะไร ท่ีไหน และ
เมื่อไร 

๗. การบริหารและการ
จัดการ 

จุดแข็ง 
ตัวบ2งช้ีท่ี 7.2 
สํานักฯ มีการทํางานท่ีเป:นระบบส2งผลให/การดําเนินงานออกมาดีเยี่ยม สมควรพัฒนาต2อ

ยอดเป:นแนวปฏิบัติท่ีดีได/กับหน2วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะงานคือการให/บริการ เช2น 
ระบบการให/บริการการใช/คอมพิวเตอร3 และระบบบริการยืม-คืน หนังสือ ของศูนย3ภาษาและศูนย3
การเรียนรู/ด/วยตนเอง Self-Access Center 

ตัวบ2งช้ีท่ี 7.3 
จุดแข็ง 

สํานักฯ มีแนวปฏิบัติท่ีดี ส2งผลให/การดําเนินงานภายในเป:นระบบ อีกท้ังยังส2งผลถึงการ
ทํางานกับหน2วยงานภายนอก ท่ีประสบผลสําเร็จจนได/ผลการทํางานในระดับเหรียญทอง จึงควร
พัฒนาต2อยอดเป:นแนวปฏิบัติท่ีดี และเผยแพร2การทํางานท่ีดีเช2นน้ีไปยังหน2วยงานอ่ืน 

๘. การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
สํานักฯ มีแผนกลยุทธ3ทางการเงินอย2างเป:นระบบมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรแหล2งเงินท่ี

นอกเหนือจากงบประมาณท่ีรับจากการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยรวมท้ังมีการวิเคราะห3ค2าใช/จ2าย 
และสถานะทางการเงินอย2างต2อเน่ืองมีหน2วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกติดตามการใช/เงิน
เป:นไปตามระบบ และจัดทํารายงานทางการเงินให/ทางมหาวิทยาลยัทราบอย2างต2อเน่ือง 
 
แนวทางเสริม 

การจัดหารายได/ของสํานักฯ ควรมีแผนท่ีชัดเจนว2าจะมรีายได/จากอะไรและประมาณเท2าไร
ต2อป= 

๙. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

แนวทางแก/ไข 
ควรมีการวิเคราะห3ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือถ2ายทอดให/หน2วยงานอ่ืนๆ ได/ใช/ใน

การปฏิบัติงาน 
 



 

 

องค3ประกอบท่ี 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม 
จุดอ7อน / แนวทางแก/ไข 

๑๐.๑ ศูนย3เทคโนโลยี
การศึกษา 

จุดแข็ง 
สํานักฯมีแผนและนโยบายในการพัฒนาศักยภาพระบบ (E-Learning) ท่ีดีรวมท้ังมีความ

พร/อมในประสิทธิภาพของอุปกรณ3 ส2งผลต2อการดําเนินงานในด/านอ่ืนๆ ต2อไป 
 
แนวทางเสริม 

มีการสาํรวจความต/องการหรือความจําเป:นในงานในด/านต2างๆ จากบุคลากรฝwายต2างๆ ของ
ทุกหน2วยงานอย2างจริงจังและนํามาวิเคราะห3 จะได/แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีจะทําไปสู2
การเกิดประสิทธิผลอย2างแท/จริง 

๑๐.๒ ศูนย3เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวบ2งช้ีท่ี 10.2.5  
ปรับรายงานการประชุม ให/หัวข/อแผนการให/บริการห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอร3ให/ใช/อยู2ใน

วาระ 5 
 
จุดแข็ง 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพด/านระบบสารสนเทศ ท่ีสรุปออกมาเป:น
รูปเล2มรายงานท่ีชัดเจน ทําให/สะดวกต2อการวางแผนในโอกาสต2อไป 
 
จุดอ7อน 

ความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ยังอยู2ในระดับท่ียังต/องพัฒนา เหตุเกิดจาก
ไม2ค2อยได/รับความร2วมมือ 
 
แนวทางแก/ไข 

หาวิธีการและแนวทางท่ีจํากัดหรือบังคับให/ต/องทําแบบประเมินก2อนมิเช2นน้ันจะไม2สามารถ
เข/าสู2ระบบได/ 

 
๒๐.๓ หอสมุดกลาง แนวทางแก/ไข 

- ควรมีการสนับสนุนการใช/ฐานข/อมูล Online เพ่ิมมากข้ึน 
- ส2งเสริมให/สมาชิกยืมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน 
- ควรเพ่ิมการบริการเชิงรุกให/มากข้ึน 

 


