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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจปฏิบัติเพื่อให

การสนับสนุนแกนักศึกษา บุคลากร คณาจารย บุคคลทั่วไป ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย

และครอบคลุมทุกสาขาวิชา มุงมั่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการและการบริการ มีการดําเนินนโยบายที่สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางตอเนื่อง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร

เปนไปตามภารกิจหลักของหนวยงานภายใน ทั้งในสวนของสํานักงาน หอสมุดกลาง กลุมงานศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกลุมงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สนับสนุนการดําเนินงานกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้แผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย   

ในปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการดําเนินงานตางๆ    

เพื่อสงเสริมใหทุกหนวยงานภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามกลไก         

การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก โดยในสวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดม ี      

การกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแจงใหทุกหนวยงานทราบ มีการสรางความรูความเขาใจ 

ในดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ จัดโครงการตางๆ เพื่อใหเกิด   

ความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพมีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา     

ในทุกหนวยงาน มีการรายงานผลการดําเนินงานภายใตดัชนีและองคประกอบคุณภาพ และมีการประเมินตนเอง

ตามเกณฑ การประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดขึ้น โดยรายงานดังกลาวนี้           

จะเชื่อมโยงไปสู การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก โดยผลที่ไดจากการ

ประเมินทั้งหมดนี้ ไดนํามาวิเคราะหและนํามาเปนขอมูลสะทอนกลับมายังหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดรับทราบและ

เห็นทิศทางในการพัฒนาไปสูแนวทางท่ีเหมาะสมไดในที่สุด โดยแยกผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ สรุปผลการประเมินตนเอง 

ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน หนวยงานมีการกําหนดแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยโดยมี       

ความเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการของหนวยงาน มีการถายทอดกระบวนการ

และแปลงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติพรอมทั้งการประเมินผลที่ชัดเจน 

องคประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ สรุปผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.50 

คะแนน มีการจัดทําแผนบริหารและการจัดการอยางครบถวน การถายทอดการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ประจําหนวยงานและผูบริหารหนวยงานมีความเหมาะสมตามบริบทของหนวยงาน มีการกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการจัดการความรูสูการพัฒนาสถาบัน เชน การจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะ           

ผูมีประสบการณตรงไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายและการพัฒนาอยางเปนระบบ มีการบริหารความเสี่ยง           

ของหนวยงานดวยการควบคุมจากแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินผลกระทบอยางนอยปละ 1 ครั้ง  



 

 

องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ สรุปผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน 

การเงินและงบประมาณและการวางแผนการใชเงินมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได มีการเปรียบเทียบผล   

การใชจายเงินปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2561 มีการวางแนวทางหรือแผนการหารายไดของ     

สํานักวิทยบริการฯ และนําเงินมาใชในการบริหารจัดการ การดําเนินงานดานการเงินงบประมาณ  

องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4 

คะแนน มีการจัดการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด การกําหนดนโยบาย ตัวบงชี้เพิ่มเติม การกํากับ ควบคุมและแผนในการพัฒนา

คุณภาพอยางครบถวน และการสรางเครือขายรวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการ      

ทั้งปจจุบันและอนาคต 

องคประกอบท่ี 5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดแผนที่สอดคลองกับพันธกิจ

ของสวนงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจน การนําแผนไปสูการปฏิบัติในรูปแบบของกิจกรรม การอบรม การใหบริการ 

การพัฒนาระบบสื่อสารการเรียนการสอนและการจัดการระบบที่เชื่อมโยงไปยังเครือขายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ความพรอมดานความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร  

ตอการใหบริการ การพัฒนาระบบการออกแบบสื่อ การปฏิบัติงานนอกเหนือเวลามีศักยภาพเปนอยางดี 

 

2. รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี  รามนัฏ  ประธานกรรมการ 

2.2 อาจารยภัทราพร  จันตะนี   กรรมการ 

2.3 ผูชวยศาสตราจารยพิศิษฐ ชัยสุวรรณถาวร กรรมการและเลขานุการ 

 

3. บทนํา 

3.1 สรุปขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดแก รวบรวมและจัดเก็บ

สารสนเทศอยางหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา ใหบริการสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนการศึกษา         

การคนควาและการวิจัย เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสรางองค

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบูรณาการองคความรูสูกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนประจํา 

ทุกปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานของสํานักวิทยบริการฯ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ          

อยางตอเนื่องจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา มีจุดเดน คือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีอัตลักษณและการใหบริการตามภารกิจ ประกอบดวย การดําเนินการตามภารกิจของกลุมงาน     

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา การดําเนินการตามภารกิจของกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินการ

ตามภารกิจของหอสมุดกลางอีกดวย ทั้งนี้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ          

มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้น โดยบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา

นั่นเอง 



 

 

4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจเยี่ยม) 

4.1.1 การเตรียมการกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 
  1) การเตรียมเอกสาร  

- ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามรูปแบบการจัดทํารายงานของ สกอ.  

- หนวยงานเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ไว ณ หองประชุม  ชั้น 8 อาคาร 36 
สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

2) การเตรียมบุคลากร  
ประสานบุคลากรผูรับผิดชอบรายตัวบงชี้ เพื่อรับสัมภาษณ ตอบคําถามรายตัวบงชี้และ

ประสานงานระหวาง ผูประเมินกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
3) การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน  

จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ไปไว ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

4) การเตรียมการประสานงานกับหนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
- จัดสงรูปเลมรายงานการประเมินตนเองแกหนวยงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏรําไพพรรณ ี 
- ติดตามกําหนดการตรวจประเมินและแบบรายงานการประเมิน  

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล 
4.2.1 การดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อ

ประเมินคุณภาพดําเนินการตรวจประเมินภายใน  ในวันที ่6 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนี้  
1)  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
- เวลา 13.00 น. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาวตอนรับคณะผูตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
- แนะนําผูบริหารสํานักวิทยบริการฯ และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพตามองคประกอบ 

และตัวบงชี้  
- 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/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ     
ความสอดคลองระหวางขอมูล ตลอดจนตรวจสอบความผิดปกติอ่ืนๆ ของขอมูล  

4.2.5 เมื่อพบความไมสอดคลอง และ/หรือ ความผิดปกติของขอมูล คณะกรรมการจะตรวจสอบขณะ
ตรวจเยี่ยม โดยขอดูหลักฐานที่มาของขอมูลและพิจารณาเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ คณะ และหนวยงาน    
ที่เก่ียวของชี้แจงหรือแกไขขอมูลใหถูกตองตามความจริง  

4.2.6 เมื่อเห็นชอบขอมูลรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผูประเมินจึงรับรองขอมูล
ในตารางขอมูลรายตัวบงชี้ดังกลาว 

ขณะตรวจเยี่ยม  
1) คณะผูประเมินประชุมวิเคราะหผลการตรวจประเมินเพื่อสรุปเพิ่มเติมจากการวิเคราะห

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

เพื่อสงคณะตรวจสอบและมหาวิทยาลัย  
                     2) ผูบริหาร บุคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชุมเกี่ยวกับเรื่องผลการประเมิน เพื่อวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง (SWOT หรือ SWOT Analysis) 
และวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินงานตามภารกิจอยางเปนรูปธรรม  
 

5. ผลการประเมินตามตัวบงชี ้

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  5 ขอ   8 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสูการเรยีนรู 4 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ   5 ขอ 4 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ขอ   6 ขอ 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 7 ขอ   7 ขอ 4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน 7 ตัวบงชี้ 4.57 คะแนน 



 

 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 
ตัวตั้ง ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ
สัดสวน) 

ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 5 พันธกิจหลัก 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 

5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพอการบริการ 

5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 คุณภาพการใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 คุณภาพการใหบริการระบบเครือขาย 5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

5 ขอ   5 ขอ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบงชี้ตามพันธกิจ 5 ตัวบงชี้ 5 คะแนน 

รวมคะแนน = ((คะแนนเฉลีย่องค 1 – 4)+(คะแนนเฉลี่ยองค 5))/2  4.79 คะแนน 
 
6. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
จุดเดน 
- การทํางานเปนทีม การคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนากลุมงานและรองรับความตองการของชุมชน ทองถิ่น ตามพันธกิจ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
โอกาสในการพัฒนา 
1. เกณฑการประเมิน ขอ 1 การเขียนผลการดําเนินงานตองอธิบายถึงความเปนมา ขั้นตอนของการไดมาของแผน
ตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เกณฑการประเมิน ขอ 7 การเขียนผลการดําเนินงานตองบอกขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน
ในเห็นชัดเจน เพื่อจะไดนํามาเชื่อมโยงและผลการดําเนินงานในเกณฑการประเมินขอ 8 ได 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
- 
 
องคประกอบที่ 2 : การบริหารและการจัดการ 
จุดเดน 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 
1. เกณฑการประเมิน ขอ 3 การเขียนผลการดําเนินงาน ตองอธิบายถึงหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ตามโครงการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร  
ตัวบงชี้ที่ 2.2 
1. เกณฑการประเมินขอ 3 ในสวนของผลการดําเนินงานตองมีการติดตามรอยละความพึงพอใจของการใชบริการ  
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามที่ไดมอบหมาย เชน แบบติดตามผลและรายงานผลโครงการวิทยสัญจรฯ  



 

 

2. เกณฑการประเมินขอ 5 ผลการดําเนินงานใหเพิ่มเติมแผนพัฒนาบุคลากร และรายงานไปราชการตาง ๆ ที่
บุคลากรรายงานผลตอผูบังคบับัญชาใหไดมากท่ีสุด 
3. เกณฑการประเมินขอ 7 สําหรับในปการศึกษา 2561 เห็นควรใหจัดทําแบบประเมินเพื่อใหคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปแบบ หรืออาจจะนํามาปรับปรุงและใชเปนแนวปฏิบัติที่ดีตอไปนี ้
ตัวบงชี้ที่ 2.4 
1. เกณฑการประเมินขอ 4 ควรมีการรายงานผลการดําเนินการไดมาซึ่งการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงใหเห็น
อยางชัดเจน เชน การประชุม การจัดทําระบบกลไก การระบุบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา
แผน ฯลฯ เปนตน 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 

 
องคประกอบที่ 3 : การเงินและงบประมาณ 
จุดเดน 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําขอมูลทางการเงินมาวิเคราะหคาใชจายสถานะทางการเงิน
และความมั่นคง เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561 และมีการ
เปรียบเทียบผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําป ระหวางป พ.ศ. 2559 - 2560 
โอกาสในการพัฒนา 
-  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
- 
 
องคประกอบที่ 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเดน 
1. บุคลากรมีความตระหนักและใหความสําคัญตองานประกันคุณภาพการศึกษา และทําหนาที่สนับสนุนการเรียน
การสอน โครงการ/กิจกรรม ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โอกาสในการพัฒนา 
- 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
 
 
องคประกอบที่ 5 : พันธกิจหลัก 
จุดเดน 
- 
โอกาสในการพัฒนา 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 และตัวบงชี้ท่ี 5.2 
1. จากการสัมภาษณและรองรอยผลการดําเนินงาน พบวา หอสมุดกลางสามารถดําเนินการไดจริง ดังนั้นขอให
เพิ่มเติมรายละเอียดผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 



 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  
1. มีแผนการใชบริการตามเกณฑการประเมินขอ 1 ควรมีการรายงานผลการดําเนินงาน การไดมาซึ่งการจัดทําแผน
ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การประชุม การจัดทําระบบกลไก การระบุบทบาทหนาที่คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา
แผน ฯลฯ เปนตน 
2.  มีแผนการใชบริการตามเกณฑการประเมินขอ 6 ควรมีการระบุขอเสนอแนะ วิธีการปรับปรุง จาก
คณะกรรมการประจําสํานักที่ชัดเจน เพื่อนํามาเปนขอมูลกําหนดการวางแผนปรับปรุงการใหบริการของกลุมงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป 
ตัวบงชี้ที่ 5.4  
1. มีแผนการดําเนินงานดานระบบเครือขาย ตามเกณฑการประเมินขอ 1 ควรมีการรายงานผลการดําเนินงาน การไดมาซึ่ง
การจัดทําแผนใหเห็นอยางชัดเจน เชน การประชุม การจัดทําระบบกลไก การระบุบทบาทหนาที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทําแผน ฯลฯ, เปนตน 
2. เกณฑการประเมินขอ 3 ผลการดําเนินงานควรระบุโครงการ กิจกรรมที่ไดดําเนินการ ใหเห็นอยางชัดเจน 
3. เกณฑการประเมินขอ 4 ใหทําผลคะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการเครือขาย ของป 2559 และ 2560 มา
เปรียบเทียบกัน แสดงใหเห็นถึงคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พรอมอธิบายเหตุผลของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผล
คะแนนความพึงพอใจฯ  
ตัวบงชี้ที่ 5.5 
1. เกณฑการประเมินขอ 1 ควรมีรายงานผลการดําเนินงาน การไดมาซึ่งการจัดทําแผนปฏิบัติงาน กลุมงานศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา ใหเห็นอยางชัดเจน เชน การประชุม การจัดทําระบบกลไก การระบุหนาที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทําแผน ฯลฯ เปนตน 
2. เกณฑการประเมินขอ 2 กลุมงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษามีวิธีอยางไรตอการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งผลตามแผน
ที่กําหนดไวหรือโครงการที่ตั้งไว ใหเขียนบรรยายแตละโครงการ/กิจกรรมวาดําเนินการอยางไร และไดผลอยางไร 
3. เกณฑการประเมินขอ 3 ควรตองดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ เชน อาจารย นักศึกษา 
และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนํามาพัฒนาปรุงปรับระบบตอไป 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

- 
 


