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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจปฏิบัติเพ่ือให

การสนับสนุนแกนักศึกษา บุคลากร คณาจารย บุคคลท่ัวไป ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย

และครอบคลุมทุกสาขาวิชา มุงม่ันในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการและการบริการ มีการดําเนินนโยบายท่ีสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางตอเนื่อง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากร

เปนไปตามภารกิจหลักของหนวยงานภายใน ท้ังในสวนของสํานักงาน หอสมุดกลาง กลุมงานศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกลุมงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนับสนุนการดําเนินงานกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้แผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย   

ในปการศึกษา 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการดําเนินงานตางๆ    

เพ่ือสงเสริมใหทุกหนวยงานภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามกลไก         

การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก โดยในสวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดมี       

การกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหทุกหนวยงานทราบ มีการสรางความรูความเขาใจ 

ในดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ จัดโครงการตางๆ เพ่ือใหเกิด   

ความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพมีการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา     

ในทุกหนวยงาน มีการรายงานผลการดําเนินงานภายใตดัชนีและองคประกอบคุณภาพ และมีการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ การประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดข้ึน โดยรายงานดังกลาวนี้           

จะเชื่อมโยงไปสู การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก โดยผลท่ีไดจากการ

ประเมินท้ังหมดนี้ ไดนํามาวิเคราะหและนํามาเปนขอมูลสะทอนกลับมายังหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดรับทราบและ

เห็นทิศทางในการพัฒนาไปสูแนวทางท่ีเหมาะสมไดในท่ีสุด โดยแยกผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ สรุปผลการประเมินตนเอง 

ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน หนวยงานมีการกําหนดแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยโดยมี       

ความเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการของหนวยงาน มีการถายทอดกระบวนการ

และแปลงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติพรอมท้ังการประเมินผลท่ีชัดเจน 

องคประกอบท่ี 2  การบริหารและการจัดการ สรุปผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 

คะแนน มีการจัดทําแผนบริหารและการจัดการอยางครบถวน การถายทอดการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ประจําหนวยงานและผูบริหารหนวยงานมีความเหมาะสมตามบริบทของหนวยงาน มีการกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการความรูสูการพัฒนาสถาบัน เชน การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะ           

ผูมีประสบการณตรงไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายและการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการบริหารความเสี่ยง           

ของหนวยงานดวยการควบคุมจากแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลกระทบอยางนอยปละ 1 ครั้ง  



 

 

องคประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ สรุปผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน 

การเงินและงบประมาณและการวางแผนการใชเงินมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได มีการเปรียบเทียบผล   

การใชจายเงินปงบประมาณ 2559 และปงบประมาณ 2560 มีการวางแนวทางหรือแผนการหารายไดของ     

สํานักวิทยบริการฯ และนําเงินมาใชในการบริหารจัดการ การดําเนินงานดานการเงินงบประมาณ  

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4 

คะแนน มีการจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด การกําหนดนโยบาย ตัวบงชี้เพ่ิมเติม การกํากับ ควบคุมและแผนในการพัฒนา

คุณภาพอยางครบถวน และการสรางเครือขายรวมท้ังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการ      

ท้ังปจจุบันและอนาคต 

องคประกอบท่ี 5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดแผนท่ีสอดคลองกับพันธกิจ

ของสวนงานท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน การนําแผนไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของกิจกรรม การอบรม การใหบริการ 

การพัฒนาระบบสื่อสารการเรียนการสอนและการจัดการระบบท่ีเชื่อมโยงไปยังเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความพรอมดานความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร  

ตอการใหบริการ การพัฒนาระบบการออกแบบสื่อ การปฏิบัติงานนอกเหนือเวลามีศักยภาพเปนอยางดี 

 

2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี  รามนัฏ  ประธานกรรมการ 

2.2 รองศาสตราจารยพรทิพา  นิโรจน  กรรมการ 

2.3 ผูชวยศาสตราจารยวิฆเนศวร  ทะกอง  กรรมการและเลขานุการ 

 

3. บทนํา 

3.1 สรุปขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดแก รวบรวมและจัดเก็บ

สารสนเทศอยางหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใหบริการสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนการศึกษา         

การคนควาและการวิจัย เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสรางองค

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบูรณาการองคความรูสูกลุมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนประจํา 

ทุกปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนางานของสํานักวิทยบริการฯ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ          

อยางตอเนื่องจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา มีจุดเดน คือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีอัตลักษณและการใหบริการตามภารกิจ ประกอบดวย การดําเนินการตามภารกิจของกลุมงาน     

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา การดําเนินการตามภารกิจของกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินการ

ตามภารกิจของหอสมุดกลางอีกดวย ท้ังนี้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ          

มีการปรับปรุงและพัฒนาข้ึน โดยบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา

นั่นเอง 



 

 

4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

4.1.1 การเตรียมการกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
  1) การเตรียมเอกสาร  

- ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามรูปแบบการจัดทํารายงานของ สกอ.  

- หนวยงานเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ไว ณ หองประชุม 35412 ชั้น 4 
อาคาร 35 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2) การเตรียมบุคลากร  
ประสานบุคลากรผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ เพ่ือรับสัมภาษณ ตอบคําถามรายตัวบงชี้และ

ประสานงานระหวาง ผูประเมินกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
3) การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน  

จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ไปไว ณ หองประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี สําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

4) การเตรียมการประสานงานกับหนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
- จัดสงรูปเลมรายงานการประเมินตนเองแกหนวยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏรําไพพรรณี  
- ติดตามกําหนดการตรวจประเมินและแบบรายงานการประเมิน  

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 
4.2.1 การดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางการตรวจเยี่ยมเพ่ือ

ประเมินคุณภาพ ดําเนินการตรวจประเมินภายใน  ในวันท่ี 21 กันยายน 2560 ดังนี้  
1)  วันท่ี 21 กันยายน 2560  ณ หองประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
- เวลา 13.00 น. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาวตอนรับคณะผูตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
- แนะนําผูบริหารสํานักวิทยบริการฯ และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามองคประกอบ 

และตัวบงชี ้ 
- นําเสนอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ  
- ประธานคณะผูประเมินคุณภาพภายในกลาวเปดประชุมและแนะนําคณะผูประเมิน  
- เวลา 13.30 น. ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้  
- เวลา 16.00 น. สรุปผลการประเมินดวยวาจาและใหขอเสนอแนะตอผูบริหาร และบุคลากร  

4.2.2 การจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในขณะตรวจเยี่ยม และภายหลังการตรวจเยี่ยม 
(ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)  

4.2.3 กอนการตรวจเยี่ยม สํานักกรอกขอมูลในแตละตัวบงชี้ลงในตารางสรุปการประเมินตาม
องคประกอบคุณภาพตามตัวตัวบงชี้ของ สกอ. โดยมีผลสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  



 

 

4.2.4 ผูประเมินตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลในสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
ตามตัวตัวบงชี้ของ สกอ. กับรายงานการประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตรวจสอบ     
ความสอดคลองระหวางขอมูล ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติอ่ืนๆ ของขอมูล  

4.2.5 เม่ือพบความไมสอดคลอง และ/หรือ ความผิดปกติของขอมูล คณะกรรมการจะตรวจสอบขณะ
ตรวจเยี่ยม โดยขอดูหลักฐานท่ีมาของขอมูลและพิจารณาเพ่ือหาสาเหตุของความผิดปกติ คณะ และหนวยงาน    
ท่ีเก่ียวของชี้แจงหรือแกไขขอมูลใหถูกตองตามความจริง  

4.2.6 เม่ือเห็นชอบขอมูลรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผูประเมินจึงรับรองขอมูล
ในตารางขอมูลรายตัวบงชี้ดังกลาว 

ขณะตรวจเย่ียม  
1) คณะผูประเมินประชุมวิเคราะหผลการตรวจประเมินเพ่ือสรุปเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห

เอกสาร และนําเสนอผลการประเมิน จุดเดน และขอเสนอแนะดวยวาจา ตอผูบริหาร และบุคลากร  
2) คณะผูตรวจเยี่ยมเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอผูบริหาร และบุคลากร 
ภายหลังการตรวจเย่ียม  
1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ 

เพ่ือสงคณะตรวจสอบและมหาวิทยาลัย  
                     2) ผูบริหาร บุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชุมเก่ียวกับเรื่องผลการประเมิน เพ่ือวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง (SWOT หรือ SWOT Analysis) 
และวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจอยางเปนรูปธรรม  
 

5. ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  5 ขอ   8 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  5 ขอ   7 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
หนวยงานและผูบริหารหนวยงาน 6 ขอ   6 ขอ 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสถาบันสูการเรยีนรู 4 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ   5 ขอ 4 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ขอ   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 6 ขอ   7 ขอ 4 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียตัวบงช้ีตามเกณฑมาตรฐาน 7 ตัวบงช้ี 4.571 คะแนน 



 

 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 5 พันธกิจหลัก 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ความพรอมและความเพียงพอของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การบริการฐานขอมลูเพ่ือการสืบคน 5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

3 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.5 มีการขยายระบบเครือขายเพ่ือ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

3 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียตัวบงช้ีตามพันธกิจ 5 ตัวบงช้ี 5 คะแนน 

รวมคะแนน = ((คะแนนเฉล่ียองค 1 – 4)+(คะแนนเฉล่ียองค 5))/2  4.786 คะแนน 
 
6. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
จุดเดน 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 
1. การประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการควรเพ่ิมเติมการประกันดานคุณภาพใหชัดเจน 
2. ใหเขียนคําอธิบายในชองของผลการดําเนินการใหละเอียดกวานี้ 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 
- 
 
องคประกอบท่ี 2 : การบริหารและการจัดการ 
จุดเดน 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 
1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ เนนในเรื่องการฝกอบรมและมีการควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปตามแผน 
2. ควรมีการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร 
3. ควรเพ่ิมโครงการจัดการความรู (KM) ไวในแผนพัฒนาบุคลากรดวย 
4. ใหเขียนคําอธิบายในชองของผลการดําเนินการใหละเอียดกวานี้ 
5. โครงการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ควรติดบอรดประชาสัมพันธเพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบ 
6. เม่ือบุคลากรไปอบรม สัมมนา ควรมีการขยายผลเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ  



 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 
1. ควรประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร ทุก 6 เดือน (เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสํานักวิทยบริการฯ 
เพ่ือในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ขอ 7 บรรลุเปาหมาย)  
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 
1. ควรนําผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีสงมหาวิทยาลัย พรอมมติท่ีประชุมของมหาวิทยาลัย แจงตอ 
คณะกรรมการประจําหนวยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดรับทราบ 
การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 
องคประกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 
จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 

1. เกณฑการประเมินขอ 5 อาจจะเพ่ิมเติมในสวนของผลการดําเนินงาน เชน มีหนวยงานตรวจสอบภายในและนอก, 

คณะกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, แนวปฏิบัติการเบิกจายงบของกองนโยบายและแผน เปนตน 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 
องคประกอบท่ี 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

- 

 
องคประกอบท่ี 5 : พันธกิจหลัก 
จุดเดน 

- 

โอกาสในการพัฒนา 

- 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 

1. เปนการพัฒนาสื่อท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน มีประโยชนและสะดวกตอคณาจารยและนักศึกษา 
 




