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คํานํา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป�การศึกษา 
2555 เป$นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรอบป� ระหว-างวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามตัวบ-งชี้
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา องค6ประกอบท่ี 1, 2, 5, 7, 8 และองค6ประกอบท่ี 9              
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร�อมท้ังได�วิเคราะห6จุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนารายองค6ประกอบไว�ในรายงานฉบับนี้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและข�อเสนแนะ
ของผู�มีส-วนได�ส-วนเสีย รวมท้ังภาคีเครือข-าย เป$นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ัวท้ัง
องค6กร เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค6 เปDาหมายยุทธศาสตร6และพันธกิจอย-างยั่งยืนต-อไป 

 
 
 

                                            (อาจารย6ณัฐกาญจน6  พ่ึงเกิด) 
                                          รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

สารบัญ 

 
เรื่อง                หน>า 
คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปผู>บริหาร  
สAวนท่ี 1 : ข>อมูลเบ้ืองต>นของหนAวยงาน  
 ประวัติความเป$นมา 1 
 วิสัยทัศน6   2 
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 จุดมุ-งหมาย 2 
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 โครงสร�างองค6กรและการบริหาร 4 
 บุคลากร 7 
สAวนท่ี 2 : รายงานการประเมินตนเอง  
 องค6ประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค6  และแผนดําเนินการ 9 
 องค6ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 13 
 องค6ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก-สังคม 22 
 องค6ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  27 
 องค6ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 44 
 องค6ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   48 
 องค6ประกอบท่ี 10  อัตลักษณ6และการให�บริการตามภารกิจ 53 
 
สAวนท่ี 3  สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ผลการประเมินรายตัวบ-งชี้ตามองค6ประกอบคุณภาพ 109 
 
ภาคผนวก  
     ข�อมูลพ้ืนฐาน (Common date set) 112 

  

 
 



 

บทสรุปผู>บริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป�การศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือตรวจสอบข�อเท็จจริงและประเมินผล
การดําเนินงานตามองค6ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอ
จุดเด-น แนวทางส-งเสริมจุดเด-น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก�ไข โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได�รับผลการตรวจประเมินดังนี้   

ผลการประเมินในภาพรวมตามองค6ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ-งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพตาม
องค6ประกอบ สกอ. โดยในภาพรวมอยู-ในระดับดีมาก ผลการประเมินคือ 4.8 คะแนน โดยจําแนกเป$น  

- ผลการประเมินจัดอยู-ในระดับดี จํานวน 2 องค6ประกอบ คือ องค6ประกอบท่ี 2 และ 9  
- ผลการประเมินจัดอยู-ในระดับดีมาก จํานวน 6 องค6ประกอบ คือ องค6ประกอบท่ี 1, 2, 5, 7, 8และ 9  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ส�วนท่ี  1 
ข�อมูลเบ้ืองต�นของหน�วยงาน 

 
ประวัติความเป�นมาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีฐานะ
เป$นส%วนราชการท่ีเรียกชื่ออย%างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท%าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วันท่ี 22  
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผู4อํานวยการเป$นหน%วยงานระดับกองโดยแบ%งส%วนราชการเป$น      
4 งาน ได4แก%งานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเป$นมา การดําเนินการและสถานท่ีตั้งมีดังนี้ 
 พ.ศ. 2515 – 2517  จัดต้ังห4องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี  และฝ>ายโสตทัศนศึกษา ต้ังอยู%
อาคารไม4ชั้นเดียวตรงข4ามเรือนท%านเป@ง   
 พ.ศ. 2517 – 2519  ต้ังอยู%ท่ีอาคาร  1  ชั้น  1 
 พ.ศ. 2519 – 2535  ต้ังอยู%ท่ีอาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเป$น 2 ส%วน คือฝ>ายหอสมุด  
และฝ>ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 – 2548  เป$นหน%วยงานในฐานะโครงสร4างการบริหารงานภายในเทียบเท%าคณะ  
ชื่อว%าสํานักวิทยบริการ ต้ังอยู%ท่ีอาคารบรรณราชนครินทร7 เป$นตึกสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 ถึง ชั้น 3 เป$น
ส%วนหอสมุดและชั้น 4  เป$นฝ>ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 ต%อมาได4มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไปเป$นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู%หัว ได4ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล4วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 ทําให4
มีผลบังคับใช4ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 ด้ังนั้นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จึงเป$นเป$นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ต้ังแต%วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป$นต4นมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนชื่อเป$น 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงจัดต้ัง
ส%วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงประกอบด4วยหน%วยงาน 4 หน%วยงาน ได4แก% กลุ%ม
งานบริหารงานท่ัวไป ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ และหอสมุดกลาง 
 และจากการประกาศใช4 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แทน 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลให4สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเป$น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเป$นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการได4ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ%งส%วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2549 ได4กําหนดให4สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป$นส%วนราชการระดับสํานักตาม
มาตร 10 (6) แห%งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป$นหน%วยงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท%าคณะ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ปรัชญา 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "ให4บริการสารสนเทศ ก4าวสู%เทคโนโลยี 
ส%งเสริมให4เกิดการเรียนรู4 และการพัฒนาท่ียั่งยืน" 
 
วิสัยทัศน' 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป$นแหล%งรวมทรัพยากรสารสนเทศ              
ทุกชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช4ในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือท4องถ่ิน 
 
ภารกิจ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจ
ปฏิบัติเพ่ือให4การสนับสนุนแก%นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลท่ัวไป และชุมชนดังนี้  
 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย%างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
 2. ให4บริการสารสนเทศ ส%งเสริมสนับสนุนการศึกษา การค4นคว4าและการวิจัย  
 3. เสริมสร4างความรู4และทักษะด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค7ความรู4สู%
สังคม  
 4. สนับสนุนและส%งเสริมการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การศึกษา การวิจัย 
 
จุดมุ�งหมาย 
 จุดมุ%งหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังนี้  
 1. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย%างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา  
 2. เพ่ือให4บริการสารสนเทศแก% คณาจารย7 นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป  
 3. เพ่ือส%งเสริมสนับสนุนการศึกษาค4นคว4าและวิจัย 
 
เป,าหมาย 

1. พัฒนาห4องสมุดให4เป$นศูนย7กลางการเรียนรู4ให4ใช4เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารท่ี
ทันสมัย 

2. พัฒนาการให4บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ิมศักยภาพการเป$นห4องสมุดอิเล็กทรอนิกส7 (e-Library) ให4มีความสมบูรณ7 โดย

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู%การเป$นห4องสมุดดิจิทัล 
4. ให4บริการห4องสมุดในลักษณะห4องสมุดมีชีวิต 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ค�านิยม 
 SMART 
 S : Success  คือการทํางานท่ีมุ%งสู%ผลสําเร็จของงาน 
 M : Management  คือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 A : Attitude คือทัศนคติหรือความคิดสร4างสรรค7ท่ีดีในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
 R : Relationship  คือความสัมพันธ7ท่ีดีต%อกันของบุคลากรในองค7กร 
 T : Technology and Teamwork คือการรอบรู4ด4านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการทํางานเป$นทีม 
 
แนวทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป/  2555 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให4มี
คุณภาพทุกด4าน 

2. พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให4บริการท่ีเป$นเลิศ 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให4ครอบคลุมสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 
4. จัดให4มีสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังด4านสถานท่ีและอุปกรณ7 เพ่ือนําไปสู%การเป$นศูนย7

การเรียนรู4 
5. ส%งเสริมให4มีการใช4ทรัพยากรสารนิเทศอย%างคุ4มค%า  โดยการจัดฝlกอบรมและแนะนํา

ผู4ใช4บริการ  ให4สามารถสืบค4นข4อมูลสารสนเทศได4อย%างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับความต4องการ
ของผู4ใช4 

6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให4มีความรู4ในด4านต%าง ๆ  เช%น  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ความรู4ด4านวิชาชีพ  เพ่ือเป$นผู4นําทางวิชาชีพและรองรับการปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู%ยุคดิจิทัล
และมีจิตใจพร4อมท่ีจะให4บริการเป$นสําคัญ 

7. จัดให4มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในส%วนข4อมูล  และการเข4าร%วมสืบสาน
วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีดีงาม 
 
โครงสร�างองค'กรและการบริหาร 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ%งส%วนราชการในสํานักงานผู4อํานวยการ 
ออกเป$น 4 ส%วน ได4แก%  กลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป  หอสมุดกลาง  ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย7
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดแบ%งหน%วยงานภายในดังนี้ 

1. กลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป  
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานเลขานุการ 
1.3 งานบุคลากร 
1.4 งานอาคารสถานท่ี 
1.5 งานการเงิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

1.6 งานพัสดุ 
1.7 งานนโยบายและแผน 
1.8 งานประชาสัมพันธ7 
1.9 งานฝlกอบรม 
1.10 งานประกันคุณภาพ 

2. หอสมุดกลาง   
2.1 งานธุรการ 
2.2 งานบริการสารสนเทศ 
2.3 งานเทคนิคสารสนเทศ 
2.4 งานวิทยพัฒนา 

3. ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา 
3.1 งานธุรการ 
3.2 งานผลิตสื่อ 
3.3 งานนวัตกรรมการศึกษา 

4. ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ   
4.1 งานธุรการ 
4.2 งานสารสนเทศ 
4.3 งานบริการและซ%อมบํารุง 
4.4 งานระบบเครือข%าย 

  
โครงสร�างองค'กรและการบริหาร 
 

โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี 

 
 

สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

สํานักงานผู�อํานวยการ 
 
 
 

 กลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป หอสมุดกลาง ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 

งานธุรการ 
งานเลขานุการ 
งานบุคลากร 
งานอาคารสถานท่ี 
งานการเงิน 
งานพัสด ุ
งานนโยบายและแผน 
งานประชาสัมพันธ7 
งานฝlกอบรม 
งานประกันคุณภาพ 

งานธุรการ 
งานบริการสารสนเทศ 
งานเทคนิคสารสนเทศ 
งานวิทยพัฒนา 

งานธุรการ 
งานผลิตสื่อ 
งานนวัตกรรมการศึกษา 

งานธุรการ 
งานสารสนเทศ 
งานบริการและซ%อมบํารุง 
งานระบบเครือข%าย 

                   ผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                          (นายปฏิคม  ทองจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     หัวหน4าสํานักงานผู4อํานวยการ 
                                         (นางมาลีวัลย7  นิโรจน7) 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน4า 
กลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป 
(นางมาลีวัลย7  นิโรจน7) 

 

หัวหน4า 
หอสมุดกลาง 

(นายยุทธนา  พรรคอนันต7) 
 

หัวหน4าศูนย7 
เทคโนโลยีการศึกษา 
(นายสาธิต  ไทสงฆ7) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นางสาววัชรินทร7  หอมประเสริฐ) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายยุทธนา  พรรคอนันต7) 

หัวหน4า 
ศูนย7เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(นายณัฐกาญจน7  พ่ึงเกิด) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายณัฐกาญจน7  พ่ึงเกิด) 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

บุคลากรในป/การศึกษา 2555 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประจําหน%วยงานท้ัง 4 งาน ดังนี้ 
  
 กลุ�มงานบริหารงานท่ัวไป 
 1. นางมาลีวัลย7   นิโรจน7  รักษาการหัวหน4ากลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป 
 2. นางสาวพรพะวา นิยมวานิช  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3. นางอัญชลี เมืองสูน  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 4. นายกองพล เจิมพักตร'  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 5. นางปรียาภรณ' ศิริไสยาสตร'  เจ4าหน4าท่ีประจําห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 
 6. นางอุไร   แสงชื่น  พนักงานจัดเก็บเอกสาร 
 7. นางธิดารัตน7 เทพอรุณ  แม%บ4าน 
 8. นางวิไล   พ%อค4า   แม%บ4าน 
  
 ศูนย'เทคโนโลยีการศึกษา 
 1. นายสาธิต   ไทสงฆ7  รักษาการหัวหน4าศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา 
 2. นายพงษ7นที   ศิลาอาศน7  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 3. นางสาววิไลลักษณ7  รักตะสุวรรณ  พนักงานท่ัวไป 
 4. นางสาวลัดดา คีรีเขตร7  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 5. นายสุรัตน7 จานทอง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 6. นายนพเดช อยู%พร4อม  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
 
 ศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  นายณัฐกาญจน7  พ่ึงเกิด               รักษาการหัวหน4าศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.  นางสาวรุ%งรัตน7  เชื้อแก4ว         เจ4าหน4าท่ีประจําห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 
3.  น.ส.ลัดดา  เชิดชมกลิ่น          นักวิชาการคอมพิวเตอร7 
4.  นายปริญญา  ภารดีรุจิรา          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
5.  นายเอกลักษณ7  สุขท้ังโลก          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
6.  นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
7.  นางสาวอังคณา  วุฒ ิ         นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
8.  นายศรายุทธ7  จิตรพัฒนากุล          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
9.  นางสาวพรพรรณ  ภักดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร7 
10.  นายเอกนรินทร7  สร4อยศรี          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
11.  นายภาณุวง  เมฆไพบูลย7            นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
12.  นายตะวัน  ไพศาลธนกร          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
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หอสมุดกลาง 
 1.  นายยุทธนา พรรคอนันต7 รักษาการหัวหน4าหอสมุดกลาง 
 2.  นางอาภรณ7 ใจกล4า  บรรณารักษ7ชํานาญการ 
 3.  นางสาวบุปผา   ภูมิพ้ืนผล  บรรณารักษ7 
 4.  นางเจียมจิต   บวชไธสง  บรรณารักษ7 
 5.  นางสาวดาราวรรณ   สุวรรณทา  บรรณารักษ7 
 6.  นางอินธิรา   สังคีรี  บรรณารักษ7 
 7.  นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา บรรณารักษ7 
 8.  นางสาวปริยาภรณ7 ศรีบุษรา  บรรณารักษ7  
 9.  นางสาวสุกัญญา สีมีแสง  บรรณารักษ7 
 10. นายธีรวุฒ ิ สุทธิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร7 
  11. นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 12. นางสาวชมจันทร7 ลีลาภรณ7  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 13. นายธนดล   สอนสา  ช%างเรียงพิมพ7 2 
 14. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  พนักงานพิมพ7 ส 3  
 15. นางสาวจรรยา วัชชา  ผู4ปฏิบัติงานบริหาร 
 
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. นายปฏิคม ทองจริง  ประธานกรรมการ 
2. นายอธิคม พฤกษ7ศศิธร กรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ 
3. นายธงชัย พุ%มชลิต  กรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปริญญา ภารดีรุจิรา  กรรมการผู4แทนบุคลากร 
5. นางอาภรณ7 ใจกล4า  กรรมการผู4แทนบุคลากร 
6. นายณัฐกาญจน7 พ่ึงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางมาลีวัลย7 นิโรจน7  ผู4ช%วยเลขานุการ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ส�วนท่ี 2 

รายงานการประเมินตนเอง 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข�อมูลองค!ประกอบ  ตัวบ�งช้ี  ดังต�อไปนี้ 
 

องค!ประกอบ/ช่ือตัวบ�งช้ี 
ท่ีมาของ           
ตัวบ�งช้ี 

องค!ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค! และแผนดําเนินการ 
ตัวบ�งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 
องค!ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ�งชี้ท่ี  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 2.4 
ตัวบ�งชี้ท่ี  2.5  ห-องสมุด อุปกรณ)การศึกษา และสภาพแวดล-อมการเรียนรู- สกอ. 2.5 
องค!ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
ตัวบ�งชี้ท่ี  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให-เกิดประโยชน)ต�อสังคม  สกอ. 5.2 
องค!ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ�งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู-นําของสภาสถาบันและผู-บริหารทุกระดับของสถาบัน  สกอ. 7.1 
ตัวบ�งชี้ท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู-  สกอ. 7.2 
ตัวบ�งชี้ท่ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  สกอ. 7.3 
ตัวบ�งชี้ท่ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ. 7.4 
องค!ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ�งชี้ท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 
องค!ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ�งชี้ท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 
องค!ประกอบท่ี  10  อัตลักษณ!และการให�บริการตามภารกิจ 
ตัวบ�งชี้ท่ี  10.1  ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา  
ตัวบ�งชี้ท่ี  10.2  ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ�งชี้ท่ี  10.3  หอสมุดกลาง  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

องค!ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค! และแผนดําเนินการ 
 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ)ที่สอดคล-องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส�วนร�วมของบุคลากรในสถาบัน และ
ได-รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป>นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล-องกับจุดเน-นของกลุ�มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป@  ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ)ระดับสถาบันไปสู�ทุกหน�วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ)เป>นแผนปฏิบัติการประจําป@ครบ 4 พันธกิจ  คือ ด-านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ) แผนปฏิบัติการประจําป@ และค�าเปGาหมายของแต�ละตัวบ�งชี้  เพื่อวัดความสําเร็จ                

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการประจําป@ 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป@ครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป@ อย�างน-อยป@ละ 2 คร้ัง และรายงานผลต�อ

ผู-บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ) อย�างน-อยป@ละ 1 คร้ัง และรายงานผลต�อผู-บริหาร

และสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข-อคิดเห็น และข-อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการ

ประจําป@ 
 

เกณฑ!การประเมิน     

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    นางมาลีวลัย) นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :    นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
        

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข-อ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ)          

ที่สอดคล-องกับนโยบาย         
ของสภาสถาบนั  โดยการ          
มีส�วนร�วมของบุคลากร             
ในสถาบนั  และได-รับ             
ความเห็นชอบจากสภา
สถาบนั   โดยเป>นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบนั ตลอดจนสอดคล-อง
กับจุดเน-นของกลุ�มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป@ ฉบบัที่ 2              
(พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10  
( พ.ศ. 2551-2554) 

มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน) พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร)ของสาํนักฯ โดยกระบวนการมี
ส�วนร�วมของบุคลากรของสํานักฯ และ
กําหนดเป>นแผนกลยุทธ)สํานักวทิยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ประจาํป@ 2555 (1.1-
1.1, 1.1-1.2) และได-รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ และ
คณะกรรมการประจําสาํนักฯ  นอกจากนี้ได-มี
การทบทวนแผนกลยุทธ)สาํนักฯ และ
คณะกรรมการประจําสาํนักฯ (1.1-1.3,1.1-
1.4) รวมทั้งมีการรับฟKงความคิดเห็นของ
บุคลากรโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
การทบทวนยุทธศาสตร) ปรัชญา วิสัยทัศน)
และกลยุทธ) เพื่อเสริมสร-างภาพลักษณ)ให-
องค)กร เพื่อให-เกิดการยอมรับร�วมกัน (1.1-
1.5) 

1.1-1.1 คําสั่ง 029/2555 เร่ือง
แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนงานประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
1.1-1.2 แผนยุทธศาสตร) แผน
กลยุทธ) พ.ศ. 2555-2558 
1.1-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ
คร้ังที่ พิเศษ 3/2556 
1.1-1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักฯ 
คร้ังที่ 2/2555  
1.1-1.5 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พนัธกิจ ยุทธศาสตร) 
กลยุทธ) และแผนพฒันางาน 
สํานักวิทยบริการฯ  
 

���� 2 มีการถ�ายทอดแผน 
กลยุทธ)ระดับสถาบนั             
ไปสู�ทุกหน�วยงานภายใน 

มีการถ�ายทอดแผนกลยทุธ)ระดบัสํานักฯ ไปสู�
ทุกหน�วยงานภายใน โดยมีการจัดโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ ยุทธศาสตร) กล
ยุทธ) และแผนพัฒนางาน สาํนักวิทยบริการฯ 
เพื่อให-บุคลากรทราบถึงวิสัยทัศน) กลยุทธ)
และเปGาหมายในการดําเนนิงานของสํานักฯ 
(1.1-2.1) และมีการกําหนดหน�วยงานภายใน
รับผิดชอบดาํเนนิงานตามแผนกลยุทธ) (1.1-
2.2, 1.1-2.3) นอกจากนี้มีการนาํแผนกลยทุธ)
เผยแพร�และสื่อสารให-บุคลากรได-รับทราบ
ทางเว็บไซต)ของสํานักฯ (1.1-2.4) 

1.1-2.1 ใบลงชื่อผู-เข-าร�วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) พนัธ
กิจ ยุทธศาสตร) กลยุทธ) และ
แผนพัฒนางาน สํานักวิทย
บริการฯ  13 – 15 ก.พ. 56 
1.1-2.2 แผนยุทธศาสตร) แผน
กลยุทธ) พ.ศ. 2555-2558 
1.1-2.3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป@งบประมาณ 2555 
1.1-2.4 เว็บไซต)สํานักวิทย
บริการฯ แสดงการเผยแพร�แผน
ต�างๆ 

���� 3 มีกระบวนการแปลง            
แผนกลยุทธ)เป>นแผนปฏิบัติ
การประจําป@ครบ 4 พันธกิจ 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ)เป>น
แผนปฏิบัติราชการประจาํป@ 2 พันธกิจ คือ 
พันธกิจด-านการเรียนการสอน และพันธกิจ

1.1-3.1 แผนที่ยุทธศาสตร)ใน
แผนกลยุทธ)สํานักฯ 
1.1-3.2 คําสั่งที่ 029/2555 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คือ ด-านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ด-านการบริการวิชาการ (1.1-3.1) และได-
แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนงาน สํานักฯ 
(1.1-3.2) และได-ดาํเนินโครงการทบทวน
ยุทธศาสตร) ปรัชญา วิสัยทัศน)และกลยุทธ) ใน
วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ) 2556 (1.1-3.3) 
ดําเนินการประชุมทบทวนและจดัทําแผนงาน
ของสํานักฯ ในวนัที ่11 ธันวาคม 2555 (1.1-
3.4) 

เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนงานประจําสํานักวิทย
บริการฯ 
1.1-3.3 ภาพถ�ายโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) กลยทุธ) และ
แผนพัฒนางาน สํานักวิทย
บริการฯ  
1.1-3.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนงาน
ประจําสํานักวิทยบริการฯ คร้ัง
ที่ 1/2555 

���� 4 มีตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ)   
แผนปฏิบัติการประจาํป@ 
และค�าเปGาหมายของแต�ละ
ตัวบ�งชี้  เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม 
แผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติ
การประจําป@ 

มีการจัดทําตัวบ�งชี้และค�าเปGาหมายของแต�ละ
ตัวบ�งชี้ รวมทั้งกําหนดผู-รับผิดชอบ เพื่อใช-วัด
ความสําเร็จและติดตามการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการประจําป@ 
(1.1-4.1, 1.1-4.2) 

1.1-4.1 แผนยทุธศาสตร) แผน
กลยุทธ) พ.ศ. 2555-2558 
1.1-4.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป@ 2555 

���� 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาํป@ 
ครบ 4 พันธกิจ 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป@ 2555 เพื่อใช-เป>นแนวทางการ
ดําเนินงานให-เป>นไปตามแผนปฏิบัติการครบ
ทั้ง 3 พันธกิจ (1.1-5.1) 

1.1-5.1 แผน-ผลการใช-จ�าย
งบประมาณ ประจําป@ 2555 

���� 6 มีการติดตามผล                           
การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจาํป@ 
อย�างน-อยป@ละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลต�อผู-บริหาร          
เพื่อพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาํป@ อย�างน-อย 2 
คร้ัง พร-อมทั้งมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ต�อผู-บริหารเพื่อพิจารณา  

1.1-6.1 สรุปผลการปฏิบัติการ 
(Action Conclusion) ป@งบ 
ประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน) 
1.1-6.2 สรุปผลการปฏิบัติการ 
(Action Conclusion) 
ป@งบประมาณ 2555 (รอบ 12 
เดือน) 

���� 7 มีการประเมินผล                 
การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้
ของแผนกลยุทธ) อย�างน-อย          
ป@ละ 1 คร้ัง  และรายงาน

มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนกล
ยุทธ) โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ�งชี้การ
ดําเนินงานกับค�าเปGาหมาย (1.1-7.1) และ
รายงานผลการประเมินต�อคณะ

1.1-7.1 สรุปผลการปฏิบัติการ 
(Action Conclusion) 
ป@งบประมาณ 2555 (รอบ 12 
เดือน) 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ผลต�อผู-บริหารและสภา
สถาบนัเพื่อพิจารณา 

กรรมการบริหารสํานักฯ และคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ (1.1-7.2, 1.1-7.3) 

1.1-7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักฯ 
คร้ังที่ 1/2555  
1.1-7.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักฯ 
คร้ังที่ 2/2555 

���� 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข-อคิดเห็น และข-อเสนอแนะ
ของสภาสถาบนัไปปรับปรุง 
แผนกลยุทธ)และ
แผนปฏิบัติการประจาํป@ 

มีการนําผลการพิจารณา ข-อคิดเห็น
ข-อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุง
แผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติการประจําป@ 
2555 (1.1-8.1, 1.1-8.2) 

1.1-8.1 รายงานการประชุม
คระกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการฯ คร้ังที่ 2/2555 
1.1-8.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป@งบประมาณ 2556 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

6 ข-อ 8 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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องค!ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย)ท้ังด-านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห)ข-อมูลเชิงประจักษ) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุนให-เป>นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร-างสุขภาพท่ีดี และสร-างขวัญและกําลังใจให-คณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได-อย�างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให-คณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู-และทักษะท่ีได-จากการพัฒนามาใช-

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู-ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข-อง 
5. มีการให-ความรู-ด-านจรรยาบรรณอาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให-คณาจารย)และ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย)และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย)และบุคลากร

สายสนับสนุน 
 

 หมายเหตุ :  หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ)มาตรฐานข-อท่ี 3  เช�น  ผลการประเมิน  หรือผล                
การสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย)และบุคลากร  ด-านสวัสดิการ  การเสริมสร-างสุขภาพท่ีดี  และการสร-างขวัญ
และกําลังใจ  หรือหลักฐานเชิงประจักษ)อ่ืนๆ  ท่ีเชื่อมดยงให-เห็นการทํางานได-ดีข้ึน 
 

 เกณฑ!การประเมิน     

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย) นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข-อ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนการบริหารและ           

การพัฒนาคณาจารย) 
ทั้งด-านวิชาการ เทคนิค         
การสอนและการวัดผล        
และมีแผนการบริหาร                 
และพัฒนาบุคลากร              
สายสนับสนนุที่ม ี
การวิเคราะห)ข-อมูล           
เชิงประจักษ) 

สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการประชุม
ทบทวนและจัดทําแผนงานของสํานักวิทย
บริการฯ  ในวันท่ี  11 ธันวาคม 2555 ซ่ึง
ได-จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  และในแผนพัฒนาบุคลากร 
ประกอบไปด-วย แผนงานโครงการพัฒนา
ผู-บริหารและบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ 
แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด-าน
การศึกษาต�อ  และแผนการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด-านการเข-าสู�ตําแหน�ง
วิชาการ  (2.4-1.1, 2.4-1.2) 

2.4-1.1  แผนการพัฒนา
บุคลากร ประจําป@
งบประมาณ 2556 
2.4-1.2  แผนการพัฒนา
บุคลากร ประจําป@
งบประมาณ 2555 

���� 2 มีการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย)และ
บุคลากรสายสนับสนุนให-
เป>นไปตามแผนที่กําหนด 

     สํานักวิทยบริการฯ  มีการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให-เป>นไป
ตามแผนท่ีกําหนด  (2.4-2.1) 
      โดยจัดทําโครงการพัฒนาผู-บริหาร
และบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ข้ึน เพ่ือส�งเสริมให-บุคลากรได-รับการ
ฝ_กอบรม พัฒนาในสายงานท่ีตน
รับผิดชอบอย�างต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
(2.4-2.2, 2.4-2.3, 2.4-2.4)  มีการเป`ดรับ
สมัครบุคลากรเพ่ือสอบเข-าเป>นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอย�างเป>นระบบ  
โปร�งใส (2.4-2.5, 2.4-2.6) และทําการ
แต�งต้ังพ่ีเลี้ยงเพ่ือสอนงานบุคลากรใหม� 
(2.4-2.7, 2.4-2.8) รวมไปถึงการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
(2.4-2.9, 2.4-2.10) 

2.4-2.1 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร ป@งบประมาณ 
2555 
2.4-2.2 คําสั่งท่ี 001/2556 
เรื่อง ให-บุคลากรไปราชการ 
2.4-2.3 คําสั่งท่ี 010/2556 
เรื่อง ให-บุคลากรไปราชการ 
2.4-2.4 คําสั่งท่ี 038/2556 
เรื่อง ให-ผู-บริหารและบุคลากร
ไปราชการ 
2.4-2.5  บันทึกข-อความท่ี  
106/2555 เรื่อง ขออนุญาต
เป`ดสมัครสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
2.4-2.6  คําสั่งท่ี 2101/2555                
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเป>น
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน สังกัดสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 1/2555 
2.4-2.7 คําสั่งท่ี 2613/2555 
เรื่อง แต�งต้ังพ่ีเลี้ยงดูแล
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ของ นายนพเดช 
อยู�พร-อม 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2.4-2.8 คําสั่งท่ี 2283/2555 
เรื่อง แต�งต้ังพ่ีเลี้ยงดูแล
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ของ นายสุรัตน) 
จานทอง 
2.4-2.9  แบบประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สาย
สนับสนุน) 
2.4-2.10 แบบลงนาม
ข-อตกลง และแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ข-าราชการ/พนักงานฯ สาย
สนับสนุน 
2.4-2.11  คําสั่งท่ี 020/2555  
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลความดีความชอบ
ในการปฏิบัติราชการของ
สํานักวิทยบริการฯ 
 

���� 3 มีสวัสดิการเสริมสร-าง
สุขภาพที่ด ีและสร-างขวัญ
และกําลังใจให-คณาจารย)
และบุคลากรสายสนบัสนุน
สามารถทาํงานได-อย�าง           
มีประสิทธิภาพ 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณีได-
ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนให-กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (2.4-3.1) 
นอกจากนี้สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัด
สภาพแวดล-อมท่ีเอ้ืออํานวยต�อการทํางาน 
ส�งผลให-บุคลากรมีสุขภาวะท่ีดีในการ
ทํางาน (2.4-3.2, 2.4-3.3) มีการส�งเสริม
ให-บุคลากรเข-าร�วมการคัดเลือกบุคลากร
ดีเด�นด-านสาขาการบริการเพ่ือรับรางวัล
ยกย�องเชิดชูเกียรติ “เพชรรําไพ” (2.4-
3.4) สร-างขวัญและกําลังใจแก�บุคลากร 
โดยเม่ือมีมารดาของบุคลากรเสียชีวิต 
สํานักวิทยบริการฯ  ได-ร�วมเป>นเจ-าภาพ
เพ่ือแสดงความไว-อาลัย และเป>นกําลังใจ
แก�บุคลากรด-วย (2.4-3.5) 

2.4-3.1  ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ)และวิธีการปรับ
เงินเดือนสําหรับผู-ท่ีมี
ประสบการณ)ในการทํางานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
2.4-3.2 ภาพถ�ายบรรยากาศ
ห-องทํางานของสํานักวิทย
บริการฯ  
2.4-3.3   โครงการบริหาร
จัดการสํานักวิทยบริการฯ 
ป@งบประมาณ 2555 
2.4-3.4 บันทึกข-อความท่ี กจ. 
642/2555 เรืองแจ-งประกาศ
หลักเกณฑ) การคัดเลือก
บุคลากรดีเด�นเพ่ือรับรางวัล
ยกย�องเชิดชูเกียรติ “เพชร
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
รําไพ” ประจําป@ 2555  
2.4-3.5  บันทึกข-อความ ท่ี  
ปชส.  /2556 เรื่อง ขอเชิญ
ร�วมเป>นเจ-าภาพสวดพระ
อภิธรรมศพมารดา ผศ.ณรงค) 
โพธิ์สามต-น 

���� 4 มีระบบการติดตามให-
คณาจารย)และบุคลากร 
สายสนับสนนุนาํความรู- 
และทักษะทีไ่ด-จาก 
การพัฒนามาใช-ใน           
การจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู-
ของนักศึกษาตลอดจน                 
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข-อง 

        สํานักวิทยบริการฯ  มีระบบการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ หลังจากท่ีบุคลากร
ได-รับการอบรม พัฒนา โดยให-บุคลากร
จัดทํารายงานผลการเข-ารับการอบรม
พัฒนา ศึกษาดูงาน และนําเสนอต�อ
ผู-บริหารสํานักวิทยบริการฯ (2.4-4.1, 
2.4-4.2)  

2.4-4.1  รายงานผลการเข-า
ร�วมประชุมเครือข�ายประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ัวประเทศ 
2.4-4.2  บันทึกข-อความท่ี  
015/2556 เรื่อง รายงานผล
การเข-าร�วมประชุมเครือข�าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ัว
ประเทศ 
 

���� 5 มีการให-ความรู-          
ด-านจรรยาบรรณอาจารย) 
และบุคลากรสายสนบัสนุน 
และดูแลควบคุมให- 
คณาจารย)และบุคลากร 
สายสนับสนนุถือปฏิบัต ิ

      สํานักวิทยบริการฯ ได-เผยแพร�ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึง
มีในสถาบันอุดมศึกษาในเว็บไซต)ของสํานัก
วิทยบริการฯ (2.4-5.1, 2.4-5.2)  
มีหน�วยงานมหาวิทยาลัยเป>นผู-ดูแล ควบคุม 
ให-บุคลากร สายสนับสนุนถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (2.4-5.3) 

2.4-5.1  ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา 
2.4-5.2  Print Out หน-าเว็บ
ไซด)สํานักฯ แสดงการแจ-ง
ประกาศ ก.พ.อ. 
2.4-5.3 คู�มือจรรยาบรรณ
แห�งวิชาชีพข-าราชการ 
พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฎรําไพพรรณี ป@ พ.ศ. 2555 

���� 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน 
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย)และบุคลากร      
สายสนับสนนุ 

   สํานักวิทยบริการฯ  จัดทํารายงานผล
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร  
(2.4-6.1) 

2.4-6.1  รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร ป@งบประมาณ 
2555 



17 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 7 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย)และบุคลากร 
สายสนับสนนุ 

   สํานักวิทยบริการฯ  ได-นําผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
(2.4-7.1) เพ่ือประกอบการดําเนินงานด-าน
การพัฒนาบุคลากรในป@ถัดไปอีกด-วย  

2.4-7.1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 2/2555  

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
5 ข-อ 7 ข-อ 5 บรรลุ 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 2.5 : ห�องสมดุ อุปกรณ!การศึกษา และสภาพแวดล�อมการเรียนรู�  (สกอ. 2.5) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปKจจัยนําเข-า 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให-นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร)ใช-ในอัตราไม�สูงกว�า 8 FTES ต�อเคร่ือง 
2.  มีบริการห-องสมุดและแหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร) และมีการฝ_กอบรมการใช-งาน                  

แก�นักศึกษาทุกป@การศึกษา 
3.  มีบริการด-านกายภาพที่ เหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย�างน-อยใน                     

ด-านห-องเรียน ห-องปฏิบัติการ อุปกรณ)การศึกษา และจุดเชื่อมต�ออินเตอร)เน็ต 
4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป>นอ่ืนๆ อย�างน-อยในด-านงานทะเบียนนักศึกษาผ�านระบบเครือข�าย

คอมพิวเตอร) การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ ด-านอาหาร และสนามกีฬา 
5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย�างน-อย ในเร่ืองประปา 

ไฟฟGา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ)ปGองกันอัคคีภัย  ในบริเวณอาคารต�าง ๆ โดยเป>นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข-อง 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข-อ 2 – 5 ทุกข-อไม�ต่ํากว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข-อ 6 มาใช-เป>นข-อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด-านกายภาพที่สนอง                

ความต-องการของผู-รับบริการ 
 

 หมายเหตุ   
1. ในเกณฑ)มาตรฐานข-อ 1 ให-นับรวม  notebook  และ mobile device  ต�างๆ ของนักศึกษาท่ี                

มีการลงทะเบียนการใช-  wifi  กับสถาบันด-วย 
2. การคิดจํานวน FTES ให-นําจํานวน FTES ของแต�ละระดับการศึกษารวมเข-าด-วยกันโดยไม�ต-องเทียบเป>น  

FTES  ของระดับปริญญาตรี 
 

 เกณฑ!การประเมิน     

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี  :   นางมาลีวลัย)  นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
       นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข-อ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการจัดการหรือจัดบริการ

เพื่อให-นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร)ใช- ในอัตรา        
ไม�สูงกว�า 8 FTES ต�อเคร่ือง 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาํรายงานสรุป
จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร)ที่ให-บริการ
นักศึกษา ประจาํป@การศึกษา 2555  ซ่ึงมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร)ใช-ในอัตรา 2.23 FTES 
ต�อเคร่ือง  

2.5-1.1 รายงานสรุปจํานวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร)ที่ให-บริการ
นักศึกษา ประจาํป@การศึกษา 
2555 

���� 2 มีบริการห-องสมุดและ 
แหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ผ�านระบบ
เครือข�ายคอมพิวเตอร) และ            
มีการฝ_กอบรมการใช-งาน 
แก�นักศึกษาทุกป@การศึกษา 

สํานักวิทยบริการฯ มีบริหารห-องสมุดและ
แหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) คือ  ระบบฐานข-อมูล
วิทยานพินธ) (2.5-2.1)  ระบบสบืค-น
ทรัพยากรสารสนเทศ (2.5-2.2)  ระบบ
ฐานข-อมูลออนไลน) (2.5-2.3)  และมีการ
ฝ_กอบรมการใช-งานให-กับนักศึกษาชัน้ป@ที่ 1 
(2.5-2.4)  

2.5-2.1 ระบบฐานข-อมูล
วิทยานพินธ)  
2.5-2.2 ระบบสืบค-นทรัพยากร
สารสนเทศ  
2.5-2.3 ระบบฐานข-อมูล
ออนไลน) 
2.5-2.4 รายงานประเมินผล
โครงการอบรมการให-บริการ
ผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร)   

���� 3 มีบริการด-านกายภาพ 
ที่เหมาะสมต�อการจัด 
การเรียนการสอนและ 
การพัฒนานักศึกษา        
อย�างน-อยในด-านห-องเรียน
ห-องปฏิบัติการ อุปกรณ)
การศึกษา และจุดเชื่อมต�อ
อินเตอร)เน็ต 

สํานักวิทยริการฯ มีบริการด-านกายภาพที่
เหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย�างน-อยในด-าน
ห-องสมุด  ห-องปฏิบัติการ อุปกรณ)การศึกษา 
(2.5-3.1, 3.2) และจุดติดตั้งอุปกรณ)กระจาย
สัญญาณไร-สาย (2.5-3.3-2.5-3.4) 

2.5-3.1 ภาพถ�าย
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  
2.5-3.2 ภาพถ�ายมุมอ�าน
หนังสือของห-องสมุด  
2.5-3.3 ภาพถ�ายปGายแสดงจุด 
Wireless zone  
2.5-3.4  รายงานจุดตดิตั้ง
อุปกรณ)กระจายสัญญาณไร-สาย 

���� 4 มีบริการสิ่งอํานวย 
ความสะดวกทีจ่ําเป>น          
อ่ืนๆ อย�างน-อยใน 
ด-านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) การบริการ
อนามัยและการรักษา 
พยาบาล  การจัดการหรือ
จัดบริการด-านอาหาร และ
สนามกีฬา 

สํานักวิทยบริการฯ มีบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จาํเป>นอ่ืนๆ อย�างน-อยในด-านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) (2.5-4.1) การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล (2.5-4.2) การจัดการ
หรือจัดบริการด-านอาหาร (2.5-4.3) และ
สนามกีฬา (2.5-4.4) 

2.5-4.1 ระบบบริการการศึกษา  
2.5.-4.2 ภาพถ�ายการให-บริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล  
2.5-4.3 ภาพถ�ายร-านอาหาร 
2.5-4.4 ภาพถ�ายสนามกีฬา 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย�างน-อย 
ในเร่ืองประปา  ไฟฟGา 
ระบบกําจดัของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้ง 
มีระบบและอุปกรณ)ปGองกัน
อัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ต�าง ๆ โดยเป>นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข-อง 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ (2.5-5.1) อย�างน-อยในเร่ือง
ประปา ไฟฟGา ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ (2.5-5.2) รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ)ปGองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร 
(2.5-5.3) และได-มีการฝ_กอบรม เชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการปGองกันและระงับอัคคีภัย 
(2.5-5.4) 

2.5-5.1 ภาพถ�ายกล-องวงจรป`ด
ที่ติดตั้งบริเวณอาคาร  
2.5-5.2 ภาพถ�ายระบบประปา, 
ไฟฟGา, การจัดการขยะ  
2.5-5.3 ภาพถ�ายอุปกรณ)
ดับเพลิงในอาคาร 
2.5-5.4 รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจโครงการ
ฝ_กอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“การปGองกันและระงบัอัคคีภัย”  

���� 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการ  ในข-อ 2 – 5  
ทุกข-อไม�ต่ํากว�า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

สํานักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข-อ 2-5 ทุกข-อ (2.5-6.1)  โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจด-านต�าง ๆ    
ดังต�อไปนี ้
- บริการห-องสมุด แหล�งเรียนรู-ผ�านระบบ
เครือข�ายคอมพิวเตอร)มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.76 
- บริการด-านกายภาพที่เหมาะสมต�อการ
เรียนการสอน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.73 
- บริการด-านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป>น
อ่ืน ๆ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.68 
- บริการด-านระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร  มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
3.73 

2.5-6.1 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต�อการให-บริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอ้ือต�อการเรียนของ
มหาวิทยาลยั ประจาํป@
การศึกษา 2555 

 
 

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข-อ 6 มาใช-            
เป>นข-อมูลในการพัฒนา 
การจัดบริการ                 
ด-านกายภาพทีส่นอง            
ความต-องการของ
ผู-รับบริการ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

6 6 4 บรรลุ 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 

องค!ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิดประโยชน!ต�อสังคม  (สกอ. 5.2) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1.  มีการสํารวจความต-องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน�วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบ                   
การกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน-นของสถาบัน 

2.  มีความร�วมมือด-านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู-และเสริมสร-างความเข-มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือหน�วยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชน)หรือผลกระทบของการให-บริการทางวิชาการต�อสังคม 
4.  มีการนําผลการประเมินในข-อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให-บริการทางวิชาการ 
5.  มีการพัฒนาความรู-ที่ได-จากการให-บริการทางวิชาการและถ�ายทอดความรู-สู�บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร� 

สู�สาธารณชน 
 

เกณฑ!การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย)  นโิรจน) โทรศัพท!  :  083-0441028 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางปรียาภรณ) ศิริไสยาสน) โทรศัพท!  :  081-1558399 
       นางเจียมจิต  บวชไธสง 

 นางสาวบุปผา  ภูมิพืน้ผล  
 นางอินธิรา สังคีรี  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการสํารวจความต-องการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือ
ห น� ว ย ง า น วิ ช า ชี พ   
เพื่อประกอบการกําหนด
ทิ ศท า ง และกา รจั ดทํ า
แ ผ น ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการตามจุดเน-นของ
สถาบัน 

แต�ละหน�วยงานในสังกัดสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการสํารวจ
ความต-องการของชุมชน หรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหน�วยงานวิชาชีพ (5.2-1.1-
1.4) มีการประมวลผลจัดทําเป>นรายงาน
สรุปผลการสํารวจความต-องการของชุมชนฯ 
(5.2-1.5-1.8) เพื่อใช-ประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการให-
ตรงตามความต-องการของผู-รับบริการ โดย
จะต-องสอดคล-องกับยุทธศาสตร)ของสํานัก
วิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยฯ (5.2-1.9-
1.10) 

5 . 2 -1 . 1  แบบสํ า ร วจความ
ต- อ งการหลั กสู ต ร โ คร งกา ร
บริการวิชาการแก�สังคม ศูนย)
เทคโนโลยีการศึกษา : การผลิต
สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส) และผลิ ต
บทเรียน e-learning  
5 . 2 -1 . 2  แบบสํ า ร วจความ
ต- อ งการหลั กสู ต ร โ คร งกา ร
บริการวิชาการแก�สังคม ศูนย)
เทคโนโลยีสารสนเทศ : การ
อบรมด-านคอมพิวเตอร)  
5 . 2 -1 . 3  แบบสํ า ร วจความ
ต- อ งการหลั กสู ต ร โ คร งกา ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก� สั ง ค ม 
หอส มุดกลา ง  : กา รพัฒนา
ห-องสมุดโรงเรียนและแหล�งการ
เรียนรู-ฯ  
5 . 2 -1 . 4  แบบสํ า ร วจความ
ต- อ งการหลั กสู ต ร โ คร งกา ร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก� สั ง ค ม 
หอสมุดกลาง : สัปดาห)ห-องสมุด  
5.2-1.5 สรุปรายงานผลการ
สํารวจความต-องการของชุมชนฯ 
ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา  
5.2-1.6 สรุปรายงานผลการ
สํารวจความต-องการของชุมชนฯ 
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.2-1.7,5.2-1.8 สรุปรายงานผล
การสํารวจความต-องการของ
ชุมชนฯ หอสมุดกลาง  
5.2-1.9 แผนบริการวิชาการ 
ป@งบประมาณ 2555  
5.2-1.10 แผนบริการวิชาการ 
ป@งบประมาณ 2556  
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 มีความร�วมมือด-านบริการ

ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู-
แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร- า ง ค ว า ม
เข-มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน�วยงานวิชาชีพ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการลงนามบันทึกข-อตกลงร�วมมือทาง
วิชาการและให-บริการวิชาการด-านห-องสมุด 
เทคโน โลยี ส ารสน เทศและ เทคโน โลยี
การศึกษา กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  (5.2-2.1) และ
เม่ือมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสํานัก
วิทยบริการฯ จะจัดส�งหนังสือเชิญหน�วยงาน
ในสั ง กัดสํ านัก งาน เขตพื้ นที่ กา ร ศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เข-าร�วมโครงการ
บริการวิชาการ (5.2-2.2) โดยได-รับความ
ร�วมมือจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ด- วยดี เสมอมา จากใบตอบรับ เข- า ร� วม
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ(5.2-2.3) 
และรายชื่อผู- เข-าร�วมโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ (5.2-2.4) 

5.2-2.1 บันทึกข-อตกลงความ
ร�วมมือทางวิชาการและการ
ให-บริการวิชาการ ด-านห-องสมุด 
เทคโน โลยีส ารสน เทศและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษ า กั บ          
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  
5.2-2.2 หนังสือเชิญหน�วยงาน
ในสั ง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2 เข-าร�วมโครงการบริการ
วิชาการ 
5.2-2.3 ใบตอบรับเข-าร�วม
โค ร งก า ร / กิ จก ร รมบ ริก า ร
วิชาการ  
5 . 2 -2 . 4  ร า ย ชื่ อ ผู- เ ข- า ร� ว ม
โค ร งก า ร / กิ จก ร รมบ ริก า ร
วิชาการ  

���� 3 มีการประเมินประโยชน)
ห รื อ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง               
การให-บริการทางวิชาการ
ต�อสังคม 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการประเมินประโยชน)หรือผลกระทบของ
การให-บริการทางวิชาการต�อสังคม โดยได-
จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ
บริการวิชาการแก�สังคมหลักสูตร ๆ ตามแผน
บริการวิชาการแต�ละป@งบประมาณ (5.2-3.1)  
พร-อมทั้งมีการติดตามผลหลังการฝ_กอบรม 
ตามผลผลิต ผลงานการให-บริการวิชาการใน
แต�ละหลักสูตร (5.2-3.2)  จัดทําสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
(5.2-3.3), (5.2-3.4) และมีการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการตาม
แบบฟอร)มที่กองนโยบายและแผนกําหนด
เป>นภาพรวมรายป@งบประมาณ (5.2-3.5) 
และรอบ 6 เดือน (5.2-3.6) 

5.2-3.1 ตัวอย�างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจโครงการบริการ
วิชาการแก�สังคม  
5.2-3.2 ตัวอย�างแบบติดตามผล
หลังการฝ_กอบรม ตามผลผลิต 
ผลงานการให-บริการวิชาการ  
5.2-3.3 สรุปรายงานผลการ
ดํา เนินงานโครงการบริการ
วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต า ม พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
5.2-3.4 สรุปรายงานผลการ
ดํา เนินงานโครงการบริการ
วิชาการ (eDLTV ) 
5.2-3.5 สรุปผลการปฏิบัติการ 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(Action Conclusion)ป@งบประมาณ 
2555 (รอบ 12 เดือน) 
5.2-3.6 รายงานผลการดําเนินงาน
ต า ม แ ผ น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ป@งบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน  

���� 4 มีการนําผลการประเมิน   
ในข-อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรม
การให-บริการทางวิชาการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แต�งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก�สังคม 
ประจําสํานักวิทยบริการฯ (5.2 – 4.1)และมี
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ 
ประจําสํานักวิทยบริการฯ (5.2-4.2) เพื่อทํา
หน-าที่กําหนดหลักเกณฑ)หรือแนวปฏิบัติใน
การให-บริการวิชาการแก�สังคม นําผลการ
ประเมินประโยชน)หรือผลกระทบของการ
ให-บริการวิชาการมาพิจารณาและนําไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให-บริการทางวิชาการ โดยจัดทําเป>นแนว
ปฏิบัติการให-บริการวิชาการ สํานักวิทย
บริการฯ (5.2-4.3) 

5.2-4.1 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ 
ที่  027/2555 เ ร่ือง แต�งตั้ ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก�สั งคม ประจําสํ านักวิทย
บริการฯ สั่ง ณ วันที่ 27 ก.ย. 
55  
5.2-4.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก�สั งคม ประจําสํ านักวิทย
บริการ คร้ังที่ 1/2555 วันที่ 17 
ธันวาคม 2555  
5.2-4.3 แนวปฏิบัติการให-บริการ
วิชาการ สํานักวิทยบริการฯ  

���� 5 มีการพัฒนาความรู-ที่ ได-
จ ากกา รให- บ ริ การทา ง
วิ ช า ก า รแ ละถ� า ยทอ ด
ค ว า ม รู- สู� บุ ค ล า ก ร      
ภายในสถาบันและเผยแพร�
สู�สาธารณชน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีการพัฒนาความรู-ที่ได-จากการให-บริการทาง
วิชาการและถ�ายทอดความรู-สู�บุคลากรภายใน
และมีการเผยแพร�สู�สาธารณชนด-วยรูปแบบ   
สื่อต�าง ๆ อาทิเช�น โครงการบริการวิชาการ 
(eDLTV)  ได- พั ฒนาความ รู- ที่ ไ ด- จากการ
ให-บริการทางวิชาการโดยการจัดทําเว็บไซต) 
eDLTV มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
edltv.rbru.ac.th/edltv (5.2-5.1) ข้ึนมาเพื่อใช-
เป>นเครือข�ายเผยแพร� ถ�ายทอดและพัฒนาการ
ใช-สื่ อ eDLTV ในการเรียนการสอนให- กับ
บุคลากรภายในและโรงเรียนในเขตพื้นที่
ใกล-เคียงได-เข-าถึงข-อมูลสะดวกและรวดเร็วข้ึน  
มีการเผยแพร�ข-อมูลสื่อการเรียนการสอนแบบ 
off line ในกับผู-สนใจได-นําไป  ต�อยอด 
ประยุกต)ใช-กับการเรียนการสอน (5.2-5.2) 

5.2-5.1 หน-าเว็บไซต) eDLTV 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
edltv.rbru.ac.th/edltv 
5.2-5.2 แบบฟอร)มขออนุญาต
นําผลิตภัณฑ) eDLTV ไปใช-
สําหรับหน�วยงานทางการศึกษา
5.2-5.3 แบบฟอร)มส�งผลงาน
ของเครือข�ายเผยแพร� ถ�ายทอด
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ระบบ e-learning (eDL-square) 
ระยะที่ 2 ฯ 
5.2-5.4 เกียรติบัตร 
5.2-5.5 หน-าเว็บไซต) 

www.youtube.com/playli
st?list=PLdIqLRgt3Fp0EjF
6UPYy2Ln_xnFJY4pbk 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานักวิทยบริการฯ ในนามของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีได-ส� งผลงานเครือข�าย
เผยแพร� ถ�ายทอดและพัฒนาสื่อ    การเรียน
กา รสอนระบบ  e-learning ( eDL-square) 
ระยะที่ 2 ภายใต-โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เข-าร�วมพิจารณารางวัล
ประเภทผลงานเด�นเชิงปริมาณในกิจกรรม
ให-บริการทําสําเนาระบบ eDLTV/eDLRu และ
การส�งเสริมและพัฒนาการเรียนรู-  (5.2-5.3), 
(5.2-5.4) ประกอบกับมีการเผยแพร�ความรู-จาก
การให-บริการวิชาการ ถ�ายทอดสู�บุคลากร
ภายในสถาบันและสู�สาธารณชน ในรูปแบบ
ข อ ง วี ดี โ อ อ อ น ไ ล น)

www.youtube.com/playlist?list=PLdIqLRgt
3Fp0EjF6UPYy2Ln_xnFJY4pbk (5.2-5.5) 

 
 

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

4 ข-อ 5 ข-อ  5 บรรลุ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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องค!ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 7.1 : ภาวะผู�นําของสภาสถาบันและผู�บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ-วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ)                  
ท่ีกําหนดล�วงหน-า 

2. ผู-บริหารมีวิสัยทัศน)กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ�ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ                       
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ) มีการนําข-อมูลสารสนเทศเป>นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู-บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู-บริหารสนับสนุนให-บุคลากรในสถาบันมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ให-อํานาจในการตัดสินใจ                  
แก�บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู-บริหารถ�ายทอดความรู-และส�งเสริมพัฒนาผู-ร�วมงาน เพ่ือให-สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค)ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู-บริหารบริหารงานด-วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน)ของสถาบันและผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู-บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง                    

การบริหารงานอย�างเป>นรูปธรรม 
 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ�านเกณฑ)การประเมินมาตรฐานข-อท่ี  6  นั้น  ต-องแสดงข-อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ-วนท้ัง  10  ประการ  ตามนิยามศัพท)ท่ีระบุไว-  ซ่ึงสอดคล-องเป>นไปตามเกณฑ)ของ สมศ. 
 

เกณฑ!การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    นางมาลีวลัย) นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน-าที่

ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ-วนและ 
มีการประเมินตนเอง            
ตามหลักเกณฑ)ที่กําหนด
ล�วงหน-า 

คณะกรรมการประจําสาํนักฯ ปฏิบัติหน-าที่
ตามกฎหมายกําหนดครบถ-วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ)ทีกํ่าหนด
ล�วงหน-า โดยคณะกรรมการประจําสาํนัก
ได-รับการชี้แจงและทาํความเข-าใจเก่ียวกับ
กฎหมายและข-อบังคับต�างๆ ที่เก่ียวข-อง 
(7.1-1.1, 7.1-1.2, 7.1-1.3) 

7.1-1.1 คําสั่งสภามหาวทิยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีที่ 53/2552
เร่ืองแต�งตั้งคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
7.1-1.2 ข-อบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏรําไพพรรณี ว�าด-วย
คณะกรรมการประจําสถาบัน 
สํานัก ศูนย) ส�วนราชการหรือ
หน�วยงานที่เรียกชื่ออย�างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท�าคณะ พ.ศ.2552 
7.1-1.3 สรุปแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

���� 2 ผู-บริหารมีวิสัยทัศน)
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ�ายทอดไปยงับุคลากร        
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ) มี
การนําข-อมูลสารสนเทศ
เป>นฐานในการปฏิบัติงาน      
และพัฒนาสถาบนั 

ผู-บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีวสิัยทัศน) 
กําหนดทิศทางการดําเนนิงานโดยให-บุคลากร
มีส�วนร�วมในการจัดทําแผนกลยทุธ) การ
กําหนดนโยบาย และจัดทําวสิัยทัศน) พันธกิจ 
(7.1-2.1, 7.1-2.2) และสามารถถ�ายทอดงาน
ตามแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัตกิารด-าน
ต�างๆ ไปยังผู-บริหารระดบัรองผู-อํานวยการ 
หัวหน-าสํานักงาน หัวหน-างาน และบุคลากร
ทุกคน (7.1-2.3, 7.1-2.4, 7.1-2.5, 7.1-2.6) 
มีการใช-ระบบฐานข-อมูลสารสนเทศ อาทิ 
ฐานข-อมูลบุคลากร  สถิตินักศึกษาในการใช-
บริการของสํานักฯ สถิติจาํนวนทรัพยากรของ
สํานักฯ เพื่อช�วยในการตัดสนิใจสั่งซ้ือในแต�
ละหมวดหมู� ระบบ MIS เพื่อช�วยในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักฯ ให-มี
ประสิทธิภาพ (7.1-2.7, 7.1-2.8, 7.1-2.9) 

7.1-2.1 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พนัธกิจ ยุทธศาสตร) 
กลยุทธ)และแผนพฒันางาน 
ป@งบประมาณ 2556 
7.1-2.2 ใบลงชื่อผู-เข-าร�วม
โครงการทวทวนวิสัยทัศน) พันธ
กิจ ยุทธศาสตร) กลยุทธ)และ
แผนพัฒนางาน ป@งบประมาณ 
2556 
7.1-2.3 คู�มือการให-บริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.1-2.4 เว็บไซต) 
http://arc@rbru.ac.th 
7.1-2.5 คําสั่งที่ 029/2555 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนงานประจําสํานักวิทย
บริการฯ 
7.1-2.6 คําสั่งที่  0652/2556
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เร่ือง แต�งตั้งผู-บริหารของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.1-2.7 ระบบบุคลากร (MIS) 
7.1-2.8 ระบบงบประมาณ 
(MIS) 
7.1-2.9 ระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ VTLS เก่ียวกับจํานวน
ทรัพยากรทั้งหมด Broad 
Cataloging Statistics 
 

���� 3 ผู-บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบนัไป
ยังบุคลากรในสถาบนั 

ผู-บริหารสํานักฯ มีการกํากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมาย 
โดยมีการรายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป@ 
รายงานผลการติดตามความก-าวหน-า
โครงการ (7.1-3.1, 7.1-3.2) นอกจากนี้ยังมี
การติดตามผลการดําเนนิงานในการประชุม
บุคลากร (7.1-3.3, 7.1-3.4, 7.1-3.5) 

7.1-3.1 รายงานประจําป@สาํนัก
วิทยบริการฯ ป@ 2555 
7.1-3.2 สรุปผลการปฏิบัติการ 
(Action Conclusion) 
ป@งบประมาณ 2556 (รอบ 12 
เดือน) 
7.1-3.3 รายงานการประชุม
บุคลากรประจาํสาํนักวิทย
บริการฯ คร้ังที่ 2/2555 
7.1-3.4 รายงานการประชุม
บุคลากรประจาํสาํนักวิทย
บริการฯ คร้ังที่ 1/2556 
7.1-3.5 รายงานการประชุม
บุคลากรประจาํสาํนักวิทย
บริการฯ คร้ังที่ 2/2556 

���� 4 ผู-บริหารสนบัสนุนให-
บุคลากรในสถาบนัมีส�วน
ร�วมในการบริหารจัดการ 
ให-อํานาจ ในการตัดสนิใจ
แก�บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู-บริหารสํานักฯ มีการสนับสนุนให-บุคลากรมี
ส�วนร�วมในการบริหารจัดการ และให-อํานาจ
ในการตัดสินใจแก�บุคลากรตามความ
เหมาะสมตามลาํดบั ตั้งแต�รองผู-อํานวยการ 
หัวหน-าสํานักงาน หัวหน-าหน�วยงานตลอดจน
บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ซ่ึงอยู�ในรูปแบบ
คณะกรรมการคณะทํางาน ผู-รับผิดชอบ อาทิ
เช�น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7.1-4.1 คําสั่งที่ 0652/2556
แต�งตั้งผู-บริหารของสาํนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.1-4.2 บันทึกข-อความที่ 
060/2556 เร่ือง ขอแต�งตั้ง
ผู-รักษาราชการแทน
ผู-อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการจัดการความรู- คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการแต�ละคณะจะมีการประชุมเพื่อ
ดําเนินงานในส�วนที่ตนเองรับผดิชอบให-
สําเร็จลุล�วง (7.1-4.1, 7.1-4.2, 7.1-4.3, 7.1-
4.4, 7.1-4.5)  

7.1-4.3 คําสั่งที่ 026/2556 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจาํสาํนักวิทยบริการ
ฯ 
7.1-4.4 คําสั่งที่ 001/2555
แต�งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู-ประจําสํานักวิทยบริการ
ฯ 
7.1-4.5 คําสั่งที่ 002/2555 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 

���� 5 ผู-บริหารถ�ายทอดความรู-
และส�งเสริมพฒันา
ผู-ร�วมงาน เพื่อให-สามารถ
ทํางานบรรลุวตัถุประสงค) 
ของสถาบันเต็ม                  
ตามศักยภาพ 

ผู-บริหารของสํานักฯ สนบัสนุน ส�งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรสํานักฯ ให-เข-าอบรม และ
สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
(7.1-5.1, 7.1-5.2, 7.1-5.3) หรือที่สํานักจัด
เอง (7.1-5.4, 7.1-5.5) 

7.1-5.1 คําสั่งที่ 001/2556 
เร่ือง ให-บุคลากรไปราชการ 
7.1-5.2 คําสั่งที่ 010/2556 
เร่ือง ให-บุคลากรไปราชการ 
7.1-5.3 คําสั่งที่ 028/2556 
เร่ือง ให-บุคลากรไปราชการ 
7.1-5.4 โครงการจัดการความรู- 
เร่ือง การบริการที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค)กร 
7.1-5.5 รายงานผลโครงการ
จัดการความรู- เร่ือง การบริการ
ที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
องค)กร 

���� 6 ผู-บริหารบริหารงาน           
ด-วยหลักธรรมาภิบาล   
โดยคํานงึถึงประโยชน)          
ของสถาบันและผู-มสี�วนได-
ส�วนเสีย 

ผู-บริหารสํานักฯ บริหารงานด-วยหลักธรรมาธิ
บาล ตามทีส่ํานักนายกรัฐมนตรีได-ออก
ระเบียบว�าด-วยการสร-างระบบบริหารกิจการ
บ-านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต-องนําหลัก
ว�าด-วยการบริหารกิจการบ-านเมืองและสังคม
ที่ดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการ
จัดการ (7.1-6.1) โดยคํานึงถึงประโยชน)ของ

7.1-6.1 สํานักนายกรัฐมนตรีได-
ออกระเบียบว�าด-วย การสร-าง
ระบบบริหารกิจการบ-านเมือง 
ที่ดี  พ.ศ. 2542 
7.1-6.2 แผนยทุธศาสตร) แผน
กลยุทธ) พ.ศ. 2555 - 2558 
7.1-6.3 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป@งบประมาณ 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานักดังนี ้
6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ได-แก� 
      ผู-บริหารสํานักฯ ได-กําหนดนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร) และแผนปฏิบตัิราชการที่
กําหนดตัวชี้วัดและเปGาหมาย โดยมีการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงอย�าง
ต�อเนื่อง (7.1-6.2, 7.1-6.3) 
6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ได-แก� 
     ผู-บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การ
บริหารงานตามแผนการใช-จ�ายงบประมาณ
โดยให-รายงานการใช-จ�ายงบประมาณเป>นไตร
มาส (7.1-6.4, 7.1-6.5) 
6.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ได-แก� 
     - ผู-บริหารสํานักฯ สนับสนนุการพัฒนา
บุคลากรให-มีการฝ_กอบรม ประชุมสัมมนา 
และศึกษาดูงานเพื่อให-สามารถปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจของสาํนักฯ (7.1-6.6) 
     - มีการทําบนัทึกข-อความไปยังแต�ละ
คณะให-มาคัดเลือกทรัพยากร และดําเนนิการ
สั่งซ้ือทรัพยากรตามความต-องการของ
ผู-ใช-บริการ (7.1-6.7, 7.1-6.8) 
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
ได-แก� 
     - ผู-บริหารสํานักฯ ปฏิบัติหน-าที่ทีไ่ด-รับ
มอบหมายอย�างมีความรับผิดชอบ (7.1-6.9) 
     - การประเมินคุณภาพทางการศึกษาตาม
เกณฑ) สกอ. ทุกป@การศึกษา ซ่ึงมีในป@
การศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ยอยู�ที่นะดบัดี 
คือ 4.38 (7.1-6.10) 
    - มีการปรับปรุงและพัฒนาการให-บริการ
ด-านต�างๆ ให-มีประสทิธิภาพอย�างต�อเนื่อง 
(7.1-6.11) 
    - มีความรับผิดชอบต�อความปลอดภัยของ

2556 
7.1-6.4 รายงานการใช-จ�าย
งบประมาณไตรมาส 1 
7.1-6.5 รายงานการใช-จ�าย
งบประมาณ ไตรมาส 2 
7.1-6.6 คําสั่งที่ 001/2556 
เร่ือง ให-บุคลากรไปราชการ 
7.1-6.7 บันทึกข-อความที่ สวบ. 
ว 016/2556 เร่ือง การแนะนํา
รายชื่อหนังสือเพื่อดําเนินการ
จัดซ้ือ/จัดหาเข-าหอสมุดกลาง  
7.1-6.8 ใบสั่งซ่ือหนังสือของ
คณาจารย)ต�างๆ และรายการ
สั่งซ้ือ 
7.1-6.9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ที่ 2629/2555  
เร่ืองมอบอํานาจ ให-รอง
อธิการบดี ผู-ช�วยอธิการบดี 
คณบดี และผู-อํานวยการสํานัก/
สถาบนั ให-ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี 
7.1-6.10 รายงานผลการตรวจ
ประเมินสาํนักวิทยบริการฯ 
ประจําป@การศึกษา 2554 (1 
มิถุนายน 2554 – 31 
พฤษภาคม 2555) 
7.1-6.11 ภาพถ�ายภูมิทัศน)ทั้ง
ภายในและภายนอกสาํนักฯ 
7.1-6.12 ภาพถ�ายที่แสดงความ
ปลอดภัยของผู-ใช-บริการ (กล-อง
วงจรป`ด การตรวจเช็คลิฟท)) 
7.1-6.13 คําสั่งที่ 026/2556 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ผู-ใช-บริการ เช�น การติดตั้งกล-องวงจรป`ด การ
ดูแลรักษาลิฟท) (7.1-6.12) 
6.5 หลักความโปร�งใส (Transparency) 
ได-แก� 
     - มีการบริหารงานแบบมีส�วนร�วมโดยให-
บุคลากรเป>นคณะกรรมการต�างๆ เพื่อ
ปฏิบัติงาน (7.1-6.13, 7.1-6.14) 
     - มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ
งบประมาณ การเงิน (7.1-6.15) 
     - มีช�องทางสําหรับติดต�อสือ่สารและรับ
เร่ืองร-องเรียน เช�น ทางโทรศัพท), ความ
คิดเห็นบนเว็บไซต), สายตรงผู-อํานวยการฯ 
(4.1-6.16) 
     - มีคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสาํนักฯ เพื่อให-เป>นไปด-วย
ความโปร�งใส ยุติธรรม (7.1-6.17) 
6.6 หลักการมีส�วนร�วม (Participation) 
ได-แก� 
     - มีการให-บุคลากรของสํานกัฯ มีส�วนร�วม
ในการกําหนดปรัชญา วสิัยทัศน) 
วัตถุประสงค)ของสาํนักฯ (7.1-6.18) 
     - มีการให-คณาจารย)และนักศึกษาได-
คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข-าห-องสมุด 
(7.1-6.19) 
6.7 หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ได-แก� 
     - มีการมอบหมายและอํานาจหน-าที่แก�
รองผู-อํานวยการได-ปฏิบัติหน-าที ่(7.1-6.20) 
     - มีการมอบหมายให-บุคลากรได-เป>น
คณะกรรมการในรูปแบบต�างๆ (7.1-6.21) 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of Low) ได-แก� 
     - ผู-บริหารสํานักฯ ปฏิบัติหน-าที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอย�างเคร�งครัด (7.1-6.22) 

ภายในประจาํสาํนักวิทยบริการ
ฯ 
7.1-6.14 คําสั่งที่ 001/2555
แต�งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู-ประจําสํานักวิทยบริการ
ฯ 
7.1-6.15 รายงานการประชุม
บุคลากร คร้ังที่ 2/2555 
7.1-6.16 สายตรงผู-อํานวยการ 

7.1-6.17 คําสั่งท่ี 020/2555  
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลความดีความชอบ
ในการปฏิบัติราชการของ
สํานักวิทยบริการฯ 
7.1-6.18 ภาพถ�ายโครงการ
ทบทวน 
7.1-6.19 แบบฟอร)มแนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศใหม� 
7.1-6.20 บันทึกข-อความที่ 
060/2556 เร่ืองขอแต�งตั้ง
ผู-รักษาราชการแทน
ผู-อํานวยการสํานักวิทยาบริการ
ฯ 
7.1-6.21 คําสั่งที่ 022/2556 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการจัดการความรู- 
หัวข-อ การบริการที่ดี เพื่อเพื่อม
ประสิทธิภาพองค)กร 
7.1-6.22 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ และ
ระเบียบข-อบังคับของ
มหาวิทยาลยั 
7.1-6.23 เว็บไซต)ของสํานัก 
เก่ียวกับกฎระเบียบ ปรัชญา 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
     - มีการประชาสัมพนัธ) เผยแพร� กฎ 
ระเบียบ ข-อบังคับของสาํนักฯ ให-ทราบทาง
เว็บไซต) บอร)ดประชาสัมพันธ) และคู�มือการ
ใช-บริการห-องสมุด (7.1-6.23) 
6.9 หลักความเสมอภาค (Equity) ได-แก� 
     - ผู-บริหารมีการจัดส�งบุคลากรให-ไปเข-า
ร�วมประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน (7.1-6.24) 
6.10 หลักมุ�งเน-นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) ได-แก� 
     ผู-บริหารสํานักฯ จะใช-กลไกของ
คณะกรรมการชุดต�างๆ ในการดําเนินงาน
ของสํานักฯ ให-เป>นไปตามฉันทามติของ
ส�วนรวม (7.1-6.25, 7.1-6.26) 

วิสัยทัศน) คู�มือการใช-บริการ
สํานักวิทยบริการฯ 
7.1-6.24 คําสั่งที่ 028/2556 
เร่ือง ให-บุคลากรไปราชการ 
7.1-6.25 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สํานัก
วิทยบริการฯ คร้ังที่ 2/2555 
7.1-6.26 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สํานัก
วิทยบริการฯ คร้ังที่ 3/2555 
 

���� 7 สภาสถาบันประเมินผล
การบริหารงานของสถาบนั
และผู-บริหารนําผล              
การประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย�าง          
เป>นรูปธรรม 

ได-มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการ (7.1-7.1) และมีการ
ประเมินการบริหารของผู-อํานวยการสํานักฯ 
โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั เป>นผู-
ประเมิน โดยบุคลากรของสํานักฯ มีส�วนร�วม
ในการประเมิน เพื่อส�งผลให-นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย�างเป>น
รูปธรรม (7.1-7.2, 7.1-7.3) 

7.1-7.1 สรุปแบบประเมิน
ตนเอง ของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
7.1-7.2 สรุปแบบประเมิน
ผู-บริหารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.1-7.3 สรุปผลการประเมิน
ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจาํป@
งบประมาณ 2555 

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

6 ข-อ 7 ข-อ 5 บรรลุ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู�  (สกอ. 7.2) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรู-และเปGาหมายของการจัดการความรู-ที่สอดคล-องกับแผนกลยุทธ)ของสถาบัน               
อย�างน-อยครอบคลุมพันธกิจด-านการผลิตบัณฑิตและด-านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ�มเปGาหมายที่จะพัฒนาความรู-และทักษะด-านการผลิตบัณฑิตและด-านการวิจัยอย�างชัดเจน
ตามประเด็นความรู-ที่กําหนดในข-อ 1 

3. มีการแบ�งปKนและแลกเปลี่ยนเรียนรู-จากความรู- ทักษะของผู-มีประสบการณ)ตรง  (tacit knowledge) เพื่อค-นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู-ที่กําหนดในข-อ 1 และเผยแพร�ไปสู�บุคลากรกลุ�มเปGาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู-ตามประเด็นความรู-ที่กําหนดในข-อ 1 ทั้งที่มีอยู�ในตัวบุคคลและแหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ที่เป>นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย�างเป>นระบบโดยเผยแพร�ออกมาเป>นลายลักษณ)อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู-ทีไ่ด-จากการจัดการความรู-ในป@การศึกษาปKจจบุนัหรือป@การศึกษาที่ผ�านมาที่เป>นลายลักษณ)อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู- ทักษะของผู-มีประสบการณ)ตรง (tacit knowledge) ที่เป>นแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช-
ในการปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑ!การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย) นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
        

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรู-และเปGาหมาย            
ของการจัดการความรู- 
ที่สอดคล-องกับ                  
แผนกลยุทธ)ของสถาบนั
อย�างน-อยครอบคลุม           
พันธกิจด-านการผลติ
บัณฑิตและด-านการวิจัย 

สํานักฯ มีการกําหนดประเดน็ความรู-และ
เปGาหมายของการจัดการความรู-ที่สอดคล-อง
กับแผนกลยุทธ)ของสํานักฯ (7.2-1.1, 7.2-
1.2) โดยแต�งคร้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู-ทําหน-าที่ในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู- (7.2-1.3) 

7.2-1.1 แผนการจัดการความรู- 
ป@งบประมาณ 2556 
7.2-1.2 รายงานการประชุม
บุคลากรคร้ังที่ 1/2556 
7.2-1.3 คําสั่งที่ 001/2555 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู-ฯ ประจําสาํนัก
วิทยบริการฯ 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 กําหนดบุคลากร

กลุ�มเปGาหมายที่จะพัฒนา
ความรู-และทักษะ                
ด-านการผลิตบณัฑิตและ           
ด-านการวิจัยอย�างชดัเจน
ตามประเด็นความรู-               
ที่กําหนดในข-อ 1 

สํานักฯ มีการกําหนดบุคลากร กลุ�มเปGาหมาย
ที่จะพัฒนาทักษะความรู-เก่ียวกับ “การ
บริการที่เป>นเลิศ” โดยวิเคราะห)ตาม
โครงสร-างการบริหารงานของสาํนักฯ และ
ภาระงานของบุคลากรทุกตําแหน�งที่เก่ียวข-อง
กับประเด็นความรู-ดังกล�าว ซ่ึงได-กําหนดให-
บุคลากรของสํานักฯ เป>นบุคลากร
กลุ�มเปGาหมาย และมอบหมายหน-าที่ให-
กรรมการจัดการความรู-รับผิดชอบในประเด็น
ความรู-เร่ือง “การบริการที่เป>นเลิศ” (7.2-
2.1, 7.2-2.2, 7.2-2.3) 

7.2-2.1 แผนการจัดการความรู-
ของสํานักฯ ประจําป@
งบประมาณ 2556 
7.2-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู-
ของสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 
1/2556 
7.2-2.3 คําสั่งที่ 022/2556
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน โครงการจัดการ
ความรู- สํานักวิทยบริการฯ 
หัวข-อ การบริการที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค)กร 

���� 3 มีการแบ�งปKนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู-               
จากความรู- ทักษะของ              
ผู-มีประสบการณ)ตรง                 
(tacit knowledge)             
เพื่อค-นหาแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตามประเด็นความรู-                   
ที่กําหนดในข-อ 1 และ
เผยแพร�ไปสู�บุคลากร
กลุ�มเปGาหมายที่กําหนด 

มีการแบ�งปKนและแลกเปลี่ยนเรียนรู-จาก
ความรู- ทักษะของผู-มีประสบการณ)ตรง เพื่อ
ค-นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู-เร่ือง 
“การบริการที่เป>นเลิศ” และเผยแพร�ไปสู�
บุคลากรกลุ�มเปGาหมาย (7.3-3.1, 7.3-3.2) 

7.2-3.1 รายงานผลโครงการ
จัดการความรู- เร่ือง “การ
บริการที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค)กร”  
7.2-3.2 ภาพถ�ายบรรยากาศ
กิจกรรม KM  

���� 4 มีการรวบรวมความรู-            
ตามประเด็นความรู-                
ที่กําหนดในข-อ 1 ทั้ง               
ที่มีอยู�ในตัวบุคคลและ
แหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ที่เป>น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันา
และจัดเก็บอย�างเป>นระบบ
โดยเผยแพร�ออกมาเป>น
ลายลักษณ)อักษร      
(explicit knowledge) 
 

สํานักฯ มีการรวบรวมความรู-เร่ือง การ
บริการที่เป>นเลิศ  ซ่ึงเป>นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย�างเป>นระบบและ
เผยแพร�เป>นลายลักษณ)อักษร โดยการจัดทํา
เป>นเอกสารประกอบการจัดการความรู- เร่ือง
การบริการที่เป>นเลิศ (7.2-4.1) อีกทั้งยั้ง
เผยแพร�ในเว็บไซต)ของสํานักฯ อีกด-วย (7.2-
4.2) 

7.2-4.1 เอกสารประกอบการ
จัดการความรู- เร่ือง “การ
บริการที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค)กร” 
7.2-4.2 Print Out  หน-า
เว็บไซต)สาํนักฯ ที่มีการเผยแพร�
คู�มือเร่ือง “การบริการที่ดี เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพองค)กร” 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีการนําความรู-ทีไ่ด-จาก

การจัดการความรู-ใน                 
ป@การศึกษาปKจจุบนัหรือ            
ป@การศึกษาที่ผ�านมา        
ที่เป>นลายลักษณ)อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู- ทักษะของ
ผู-มีประสบการณ)ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป>น
แนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใช- 
ในการปฏิบัติงานจริง 

สํานักฯ มีการนําความรู-ที่ได-จากการจัดการ
ความรู-เร่ือง “การบริการที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค)กร” โดยวิทยากรผู-มีความรู- 
และมีประสบการณ)ด-านการบริการโดยตรง 
แล-วนํามาปรับใช-ในการปฏิบัติงานจริง ทาํให-
ผู-ใช-บริการสาํนักวิทยบริการฯ มีความพึง
พอใจที่เพิ่มข้ึนจากป@ที่ผ�านโดยมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู-ใช-บริการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) (7.2-5.1) 

7.2-5.1 รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจการใช-บริการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ป@
การศึกษา 2554 
 7.2-5.2 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช-
บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) ป@การศึกษา 2555 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

4 ข-อ 5 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   (สกอ. 7.3)   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย�างน-อยต-องครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใช-   ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู-ใช-ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู-ใช-ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส�งข-อมูลผ�านระบบเครือข�ายของหน�วยงานภายนอกที่เก่ียวข-องตามที่กําหนด 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข�อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข�อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ณัฐกาญจน)  เพิ่งเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
       นางสาวลัดดา  เชดิชมกลิน่ 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System 
Plan) 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศ 
(7.3-1.1) เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
และคณะกรรมได-จัดทําแผนระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2554-2558 (7.3-1.2) 
 

7.3-1.1 คําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผน
ระบบ สารสนเทศ  
7.3-1.2 แผนระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี พ.ศ. 2554-2558 

���� 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ
ตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย�างน-อยต-อง
ครอบคลุมการจัดการเรียน

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตาม   
พันธกิจของสถาบัน  โดยมีศูนย)ข-อมูล   
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู-บริหาร 
(7.3-2.1) มีระบบสารสนเทศด-านการ
จัดการเรียนการสอน (7.3-2.2) ด-านการ

7.3-2.1 ศูนย)ข-อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู-บริหาร 
7.3-2.2 ระบบบริการ
การศึกษา 
7.3-.2.3 ระบบฐานข-อมูล
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใช-ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

วิจัย (7.3-2.3) ด-านการบริหารจัดการ 
(7.3-2.4) (7.3-2.5) ด-านการเงิน (7.3-2.6) 
ซ่ึงสามารถนําไปใช-ในดําเนินงานด-าน
ประกันคุณภาพได-ดังนี้  ด-านการจัดการ
เรียนการสอนสามารถนําไปใช-ใน
องค)ประกอบท่ี  2   ด-านการวิจัยสามารถ
นําไปใช-ในองค)ประกอบท่ี 4  ด-านบริหาร
จัดการสามารถนําไปใช-ในองค)ประกอบท่ี 
7  และด-านการเงินสามารถไปใช-ในใน
องค)ประกอบท่ี 8 

งานวิจัย 
7.3-2.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการ (MIS) 
7.3-.2.5  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) 
7.3-2.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการ (MIS) (ระบบ
การเงิน) 
 

���� 3 มีการประเมินความพงึ
พอใจของผู-ใช-ระบบ
สารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความพึง
พอใจ การใช-บริการระบบ MIS (7.3-3.1) 
ระบบบริการการศึกษา (7.3-3.2) ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส) (7.3-3.3)  และ
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจต�อ
การใช-บริการระบบศูนย)ข-อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผู-บริหาร 
(7.3-3.4) 
 
  

7.3-3.1 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริการ (MIS) 
7.3-3.2 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบบริการการศึกษา 
7.3-3.3 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) 
7.3-3.4  รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจต�อ
การใช-บริการระบบศูนย)ข-อมูล
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู-บริหาร 

���� 4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู-ใช-
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นําผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู-ตอบแบบสอบถาม   
มาทําการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย�าง
ต�อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยจัดทํารายงานสรุป
ข-อแก-ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MIS)  ระบบบริการ
การศึกษา (REG)  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) (E-DOC)  (7.3-4.1) และ
ได-เผยแพร�ลงในเว็บไซต)ของศูนย)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (7.3-4.2) 

7.3-4.1  รายงานสรุปข-อ    
แก-ไขและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS)  ระบบบริการ
การศึกษา (REG)  ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส) (E-
DOC)   ประจําป@การศึกษา 
2555 
7.3-4.2 Print Out หน-า
เว็บไซต)ศูนย)ฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีการส�งข-อมูลผ�านระบบ

เครือข�ายของหน�วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข-องตามที่
กําหนด 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นําส�งข-อมูลเข-า
ระบบนําส�งข-อมูลเข-าคลังข-อมูลอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (7.3-5.1) 

7.3-5.1 Print Out ระบบนาํส�ง
ข-อมูลเข-าคลังข-อมูลอุดมศึกษา 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

4 ข-อ 5 5 บรรลุ 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู-บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันร�วมเป>นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห)และระบุความเสี่ยง และปKจจัยที่ก�อให-เกิดความเสี่ยงอย�างน-อย 3 ด-าน ตามบริบทของสถาบัน 
ตัวอย�างเช�น 

- ความเสี่ยงด-านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด-านยุทธศาสตร) หรือกลยุทธ)ของสถาบัน 

- ความเสี่ยงด-านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ 

- ความเสี่ยงด-านการปฏิบัติงาน เช�น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด-านบุคลากรและความเสี่ยงด-านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย)และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ)ภายนอก 

- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได-จากการวิเคราะห) ในข-อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต�อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย�างน-อยป@ละ 1 

คร้ัง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข-อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช-ในการปรับแผนหรือวิเคราะห) ความเสี่ยงในรอบป@

ถัดไป 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
 6 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย) นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

  

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการแต�งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู-บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน            
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร�วมเป>น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

ผู-บริหารของสํานักฯ ได-มีคําสั่งแต�งตั้งเป>น
คณะทํางานวิเคราะห)และจัดทาํแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/
สํานัก โดยจะมีหน-าที่จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลยัและสนบัสนุนการทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ/สถาบนั/
สํานัก ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงรายงานผลต�อ
มหาวิทยาลยั (7.4-1.1) เพื่อไปประชุมและรับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงมายังสาํนักฯ 
ทั้งนี้ ทางสาํนักฯได-มีคําสั่งแต�งตัง้คณะทํางาน
วิเคราะห)และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
(7.4-1.2) โดยมีการระบุหน-าที่ความ
รับผิดชอบของคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ฯ อย�างชัดเจน มีการประชุมของคณะทํางาน
วิเคราะห)จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให-
ได-มาซ่ึงการบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ 
(7.4-1.3) 

7.4-1.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณีที่ 0538/2556 
เร่ือง แต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 
2556 
7.4-1.2 คําสั่งสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 
026/2556 
7.4-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง สํานักวิทยบริการฯ คร้ังที่
2/2555 

���� 2 มีการวิเคราะห)และระบุ
ความเสี่ยง และปKจจัย           
ที่ก�อให-เกิดความเสี่ยง 
อย�างน-อย 3 ด-าน          
ตามบริบทของสถาบนั 

มีการวิเคราะห)และระบุความเสีย่งและปKจจัย
ที่ก�อให-เกิดความเสี่ยงอย�างน-อย 3 ด-าน ตาม
บริบทของสํานักฯ (7.4-2.1, 7.4-2.2) ดังนี้ 

- ความเสี่ยงด-านทรัพยากร 
- ความเสี่ยงด-านยุทธศาสตร) หรือกล

ยุทธ)ของสถาบนั 
- ความเสี่ยงด-านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข-อบังคับ 
- ความเสี่ยงด-านการปฏิบัติงาน 
- ความเสี่ยงด-านบุคลากรและความ

เสี่ยงด-านธรรมาภิบาล 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ)ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

7.4-2.1 แผนบริหารความเสี่ยง
ป@งบประมาณ 2555 
7.4-2.2 แผนบริหารความเสี่ยง
ป@งบประมาณ 2556 

���� 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ง
และจัดลาํดับความเสี่ยง         
ที่ได-จากการวิเคราะห)         
ในข-อ 2 

มีการประชุมเพื่อประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่งและจดัลําดบัความ
เสี่ยงที่ได-จากวิเคราะห)ในข-อ 2 (7.4-3.1,  
7.4-3.1) 

7.4-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสํานักวิทยบริการฯ คร้ังที่ 
1/2556 
7.4-3.2 แผนบริหารความเสี่ยง
ป@ งบประมาณ 2556 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 มีการจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่มีระดบั            
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และดําเนนิการตามแผน (7.4-4.1, 7.4-4.2) 

7.4-4.1 แผนบริหารความเสี่ยง
ป@งบประมาณ 2555 
7.4-4.2 แผนบริหารความเสี่ยง
ป@งบประมาณ 2556 

���� 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนนิงาน
ตามแผน และรายงานต�อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย�างน-อยป@ละ 1 คร้ัง 

มีการประชุมเพื่อติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน โดยมีการนาํรายงานผล
การติดตามแผนบริหารความเสีย่ง (7.4-5.1) 
เข-าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
(7.4-5.2) เพื่อพิจารณาอย�างน-อยป@ละ 1 คร้ัง  

7.4-5.1 รายงานผลการติดตาม
แผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 9 
เดือน) 
7.4-5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทย
บริการฯ คร้ังที่ 2/2555 
 

���� 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข-อเสนอแนะจาก         
สภาสถาบันไปใช-                    
ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห)ความเสี่ยง            
ในรอบป@ถัดไป 

สํานักมีการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ เพื่อร�วมกันวิเคราะห) 
เสนอแนะ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
ป@งบประมาณ 2556 (7.5-6.1)  

7.4-6.1 แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2556 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
4 ข-อ 6 ข-อ 5 บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
- ��������������������� 
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องค!ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ�งช้ีที่  8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1.  มีแผนกลยุทธ)ทางการเงินที่สอดคล-องกับแผนกลยุทธ)ของสถาบัน 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด-านการเงิน หลักเกณฑ)การจัดสรร และการวางแผนการใช-เงิน                         

อย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได- 
3.  มีงบประมาณประจําป@ที่สอดคล-องกับแผนปฏิบัติการในแต�ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย�างเป>นระบบ และรายงานต�อสภาสถาบันอย�างน-อยป@ละ 2 คร้ัง 
5.  มีการนําข-อมูลทางการเงินไปใช-ในการวิเคราะห)ค�าใช-จ�าย และวิเคราะห)สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ

สถาบันอย�างต�อเนื่อง 
6.  มีหน�วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน-าที่ตรวจ ติดตามการใช-เงินให-เป>นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ)

ที่สถาบันกําหนด 
7.  ผู-บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช-เงิน ให-เป>นไปตามเปGาหมาย และนําข-อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช-

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย)  นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย)  นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
       นางอัญชลี  เมืองสูน 

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนกลยุทธ)ทางการเงิน 

ที่สอดคล-องกับแผนกลยุทธ)
ของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการฯ มีแผนกลยุทธ)ทางการเงิน
ที่สอดคล-องกับแผนกลยุทธ)ของมหาวิยาลัย 
(8.1-1.1, 8.1-1.2, 8.1-1.3) 

8 . 1 -1 . 1  แ ผน ก ล ยุ ท ธ) ท า ง
การเงินระหว�างป@ 2555-2558 
8.1-1.2 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป@งบประมาณ 
2555 (งบประมาณแผ�นดินและ
งบรายได-) 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
8.1-1.3 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป@งบประมาณ 
2556 (งบประมาณแผ�นดินและ
งบรายได-) 

���� 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด-านการเงิน 
หลักเกณฑ)การจัดสรร และ
การวางแผนการใช-เงิน
อย�างมีประสทิธิภาพ 
โปร�งใส ตรวจสอบได- 

สํ านักวิทยบริการฯ มีแหล� งรายได- เพื่ อ
ดําเนินงานจาก 2 แหล�ง คือ งบประมาณ
แผ�นดินและงบประมาณรายได- (8.1-2.1) 
โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
หลักเกณฑ)การจัดสรรและการวางแผนการใช-
เงินอย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบ
ได- (8.1-2.2, 8.1-2.3) 

8.1-2.1 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป@งบประมาณ 
2556 (งบประมาณแผ�นดินและ
งบรายได-) 
8.1-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 
29 ตุลาคม 2555  
8 . 1 -2 . 3  คํ า สั่ ง แ ต� ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจติดตามการ
ใช-จ�ายเงินฯ 

���� 3 มีงบประมาณประจําป@ 
ที่สอดคล-องกับแผนปฏิบัติ
การในแต�ละพนัธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ มีงบประมาณตามแผน
งบประมาณและแผนปฏิบัติงาน ที่สอดคล-อง
กับแผนปฏิบัติงานในแต�ละพันธกิจ (8.1-3.1) 
และการพัฒนาสํานักฯ และบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร (8.1-3.2) 

8.1-3.1 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป@งบประมาณ 
2556 (งบประมาณแผ�นดินและ
งบรายได-) 
8.1-3.2 แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป@งบประมาณ 2556 

���� 4 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย�างเป>นระบบ 
และรายงานต�อสภา
สถาบนัอย�างน-อย             
ป@ละ 2 คร้ัง 

สํ า นั ก วิ ทยบ ริ กา รฯ  มี ร า ย ง านกา ร ใ ช-
งบประมาณรายจ�ายประจําป@งบประมาณ 
เป>นรายไตรมาส ต�อมหาวิทยาลัยอย�างเป>น
ระบบ (8.1-4.1 – 8.1-4.4) และเม่ือสิ้นสุด
ป@งบประมาณ มีการรายงานผลการใช-จ�าย
งบประมาณประจําป@งบประมาณต�อคณะ
กรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (8.1-4.5) 

8.1-4.1 บันทึกข-อความสํานัก
วิทยบ ริการและ เทคโน โลยี
สารสนเทศ ที่ 005/2555 ลง
วันที่ 10 มกราคม 2555เร่ือง 
ขอส�งรายงานการใช-งบประมาณ
รายจ�ายประจําป@งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 1 
8.1-4.2 บันทึกข-อความสํานัก
วิทยบ ริการและ เทคโน โลยี
สารสนเทศ ที่ 065/2555 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2555เร่ือง ขอ
ส�งรายงานการใช-งบประมาณ
รายจ�ายประจําป@งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ไตรมาสที่ 2 
8.1-4.3 บันทึกข-อความสํานัก
วิทยบ ริการและ เทคโน โลยี
สารสนเทศ ที่ สวบ.013/2556 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2556เร่ือง 
ขอส�งรายงานการใช-งบประมาณ
รายจ�ายประจําป@งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 1 
8.1-4.4 บันทึกข-อความสํานัก
วิทยบ ริการและ เทคโน โลยี
สารสนเทศ ที่ สวบ.049/2556 
ลงวันที่ 4 เมษายน 2556เร่ือง 
ขอส�งรายงานการใช-งบประมาณ
รายจ�ายประจําป@งบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 2 
8.1-4.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 
29 ตุลาคม 2555 

���� 5 มีการนําข-อมูลทางการเงิน
ไ ป ใ ช- ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห)
ค�าใช-จ�าย และวิเคราะห)
สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของสถาบัน
อย�างต�อเนื่อง 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นําข-อมูลทางการเงินมา
วิเคราะห)ค�าใช-จ�าย สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคง เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ)ทาง
การเงิน ระหว�างป@ 2555- 2558 (8.1-5.1) 
และหากใกล-สิ้นสุดไตรมาส สํานักวิทยบริการฯ 
จะแจ-งให-หน�วยงานในสังกัดเร�งรัดการใช-
งบประมาณประจําป@ (8.1-5.2) เม่ือสิ้นสุด
ป@งบประมาณ สํานักวิทยบริการฯ จะรายงาน
ผลการใช-จ�ายงบประมาณประจําป@งบประมาณ
ต�อคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (8.1-5.3) 

8.1-5.1 แผนกลุยทธ)ทาง
การเ งินระหว� า งป@  2555 – 
2558 
8.1-5.2 บั น ทึ ก ข- อ ค ว า ม
สํ า นั ก ง านผู- อํ า น วยกา ร  ที่ 
0 3 9 / 2 5 5 5  ล ง วั น ที่  1 2 
มิถุนายน 2555  
8.1-5.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 
29 ตุลาคม 2555 

���� 6 มีหน�วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก            
ทําหน-าที่ตรวจ ติดตาม 
การใช-เงินให-เป>นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ)            
ที่สถาบนักําหนด 

หน�วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการติดตามประเมินผลการใช-จ�ายเงิน
ให-เป>นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ)ตาม
มหาวิทยาลัยกําหนด (8.1-6.1, 8.1-6.2) และ
เม่ือหน�วยงานตรวจสอบภายในดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการใช-จ�ายเงินสํานักวิทย
บ ริ ก า รฯ  เ ป> นที่ เ รี ย บ ร- อ ย  หน� ว ย ง าน
ตรวจสอบภายในจะแจ-งผลการตรวจสอบ
มายังสํานักวิทยบริการฯ ได-รับทราบ (8.1-
6.3) 

8 . 1 -6 . 1  บั น ทึ ก ข- อ ค ว า ม
หน�วยงานตรวจสอบภายใน ที่ 
ตส.  079/2555 ลงวันที่  13 
กันยายน 2555 
8 . 1 -6 . 2  บั น ทึ ก ข- อ ค ว า ม
หน�วยงานตรวจสอบภายใน ที่ 
ตส .  105/2555  ลงวั นที่  4 
ตุลาคม 2555 
8 . 1 -6 . 3  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 7 ผู- บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง                

มีการติดตามผลการใช-เงิน 
ให- เป>นไปตามเปGาหมาย 
และนําข-อมูลจากรายงาน
ท า ง ก า ร เ งิ น ไ ป ใ ช-               
ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ               
การตัดสินใจ 

ผู-บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามผล
การใช-เงินให-เป>นไปตามเปGาหมาย และใช-
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัด
ใจช�วย (8.1-7.1, 8.1-7.2) เพื่อตรวจสอบ
สถานะทางการเงินของสํานักเพื่อใช- เป>น
ข-อมูลในการตัดสินใจจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณรายจ�ายประจําป@
งบประมาณ 2556 

8.1-7.1 ระบบฐานข-อมูลแสดง
ข-อ มูลทางด- านการเงินและ
งบประมาณ 
8.1-7.2 ระบบศูนย)ข-อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู-บริหาร  
8.1-7.3 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป@งบประมาณ 
2556 (งบประมาณแผ�นดินและ
งบรายได-) 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

5 ข-อ 7 ข-อ 5 บรรลุ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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องค!ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ�งช้ีที่  9.1 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล-องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแต�ระดับภาควิชาหรือหน�วยงานเทียบเท�า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและให-ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ              
ระดับนโยบายและผู-บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการกําหนดตัวบ�งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ)ของสถาบัน 
4.  มีการดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ-วน ประกอบด-วย 1) การควบคุม ติดตาม การ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป@ที่เป>นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต�อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลาโดยเป>นรายงานที่มีข-อมูลครบถ-วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส�งผลให-มีการพัฒนาผล              
การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ)ทุกตัวบ�งชี้ 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให-ข-อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค)ประกอบคุณภาพ 
7.  มีส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู-ใช-บัณฑิต และ

ผู-ใช-บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
8.  มีเครือข�ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว�างสถาบันและมีกิจกรรมร�วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยด-านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน�วยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพร�ให-หน�วยงาน

อ่ืนสามารถนาํไปใช-ประโยชน) 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข-อ หรือ 6 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
 9  ข-อ 
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ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย)  นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวลัย)  นโิรจน) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
    นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว 

นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข 
 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ที่เหมาะสมและสอดคล-อง
กับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต�ระดับ
ภาควิชาหรือหน�วยงาน
เทียบเท�า และดําเนนิการ
ตามระบบที่กําหนด 

สํานักฯ ได-ดําเนินการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจร PDCA ที่
เหมาะสมและสอดคล-องกับพันธกิจ โดยใช-
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและแนวทางที่มหาวทิยาลัย
กําหนด ยึดตามองค)ประกอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป>นหลัก และได-จัดทาํคู�มือการ
ประกันคุณภาพ (9.1-1.1) ของสํานักฯ เพื่อ
เป>นแนวทางในการดําเนนิงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (9.1-1.2) และผู-กํากับดแูล ผู-จัดเก็บ
ข-อมูลรายตัวบ�งชี้ (9.1-1.3) ของสํานักฯ เพื่อ
ดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพของสํานัก 

9.1-1.1 คู�มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ป@การศึกษา 
2555 
9.1-1.2 คําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-1.3 ตารางกําหนด
ผู-รับผิดชอบตามองค)ประกอบ
คุณภาพตัวบ�งชี้ สกอ.  

���� 2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให-ความสําคัญเร่ือง              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู-บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

มีการกําหนดนโยบายเร่ืองการประกัน
คุณภาพ โดยการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให-
สอดคล-องกับการดําเนนิงาน และเป>นปKจจบุัน
กันแนวทางหรือนโยบายของมหาวิยาลัย ทั้ง
ให-ความสําคัญโดยการให-บุคลากรทุกคนได-
รับทราบและเข-าใจในทิศทางเดยีวกันเพื่อ
นําไปเป>นแนวทางในการวางแผนการ
ดําเนินงาน เตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในต�อไป (9.1-2.1, 9.1-2.2, 9.2-2.3) 

9.1-2.1 นโยบายการประกัน
คุณภาพของสํานักฯ 
9.1-2.2 หน-าเว็บไซต)ของสํานัก
ฯ 
9.2-2.3 โครงการพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ ของ
สํานักฯ 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 3 มีการกําหนดตัวบ�งชี้

เพิ่มเติมตามอัตลักษณ)               
ของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดตัวบ�งชี้เพิ่ม
ตามอัตลักษณ)ภาระงานของหน�วยงาน ได-แก� 
องค)ประกอบที่ 10.1 ภาระงานของศูนย)
เทคโนโลยีการศึกษา 10.2 ภาระงานของศูนย)
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 10.3 ภาระงาน
ของหอสมุดกลาง (9.1-3.1) 

9.1-3.1 คู�มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ป@การศึกษา 2555 

���� 4 มีการดําเนินงาน                    
ด-านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                    
ที่ครบถ-วน ประกอบด-วย               
1) การควบคุม  ติดตาม 
การดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงาน
ประจําป@ที่เป>นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต�อ
สภาสถาบันและสาํนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลาโดยเป>น
รายงานที่มีข-อมูลครบถ-วน
ตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด                 
ใน  CHE QA Online และ  
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผน            
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดาํเนนิงานด-าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ-วน 
ประกอบด-วย  
- มีการควบคุมติดตามงานตามแผนและมีการ
ประเมินคุณภาพ (9.1-4.1)  
- มีการจัดทํารายงานประจาํป@ทีเ่ป>นรายงาน
การประเมินคุณภาพ ซ่ึงมีการนาํเสนอ
มหาวิทยาลยั และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา และมีการ 
online ตามกําหนดใน CHE QA online 
(9.1-4.2) พร-อมทั้งเผยแพร�สู�สาธารณะทาง
เว็บไซด) ของสํานักวิทยบริการฯ (9.1-4.3)  
และได-นําผลการประเมินคุณภาพมาทําการ
ปรับปรุงคุณภาพ (9.1-4.4) 

9.1-4.1 รายงานการประเมิน
ตนเองของสํานักวิทยบริการฯ  
ป@การศึกษา 2555  
9.1-4.2 ข-อมูลใน CHE QA 
online ของสํานักวิทยบริการฯ  
9.1-4.3 เว็บไซต)ของสํานักวิทย
บริการฯ 
9.1-4.4 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานัก
วิทยบริการฯ ป@การศึกษา 2555 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีการนําผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 
และส�งผลให-มีการพัฒนา
ผลการดําเนนิงานตาม            
ตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ) 
ทุกตัวบ�งชี ้

สํานักวิทยบริการฯ มีการนาํผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาป@ภายในป@การศึกษา 2554 
มาปรับปรุงการทํางาน โดยจดัทาํเป>น 
(Improvement Plan) (9.1-5.1) และส�งผล
ให-มีการพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบ�งชี้ 
โดยมีการกําหนดผู-รับผิดชอบองค)ประกอบ
คุณภาพตัวบ�งชี้ ของสกอ. (9.1-5.2) และมี
เปGาหมายตามองค)ประกอบคุณภาพตามตัว
บ�งชี้ของสกอ. (9.1-5.3) 

9.1-5.1 Improvement Plan 
ป@การศึกษา 2555  
9.1-5.2 ตารางกําหนด        
ผู-รับผิดชอบตามองค)ประกอบ     
คุณภาพตัวบ�งชี้ สกอ. สํานัก
วิทยบริการฯ ป@การศึกษา 2555  
9.1-5.3 ค�าเปGาหมายตาม
องค)ประกอบคุณภาพ ตามตวั
บ�งชี้ของ สกอ. ป@การศึกษา 2555 

���� 6 มีระบบสารสนเทศ              
ที่ให-ข-อมูลสนับสนุน              
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน               
ครบ ทั้ง 9 องค)ประกอบ
คุณภาพ 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศให-
ข-อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทุกองค)ประกอบ ดังนี้  
1. ระบบสืบค-นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac) 
(9.1-6.1) องค)ประกอบ 2, 7  
2. ระบบการเข-าใช-บริการอินเทอร)เน็ต (9.1-
6.2) องค)ประกอบ 7  
3. ฐานข-อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส) (E-
book) (9.1-6.3) องค)ประกอบ 2, 7  
4. ระบบฐานข-อมูลบุคลากร (9.1-6.4) 
องค)ประกอบ 2, 7  
5. ระบบไร-สาย (9.1-6.5) องค) 2, 7  
6. ระบบบริการการศึกษา (9.1-6.6) 
องค)ประกอบ 2 
7. ระบบริการวิชาการ (9.1-6.7) 
องค)ประกอบ 5  
8. ระบบฐานข-อมูลวิจัย (9.1-6.8) 
องค)ประกอบ 2, 7  
9. ระบบฐานข-อมูลวิทยานิพนธ) (9.1-6.9) 
องค)ประกอบ 2, 7  
10. ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ห-องสมุด (VTLS Virtual) (9.1-9.10) 
องค)ประกอบ 7  
11. ระบบลงรายการยืม-คืน (9.1-9.11) 
องค)ประกอบ 7  
12. ระบบบริหารงาน (9.1-6.12) เช�น  
ข-อมูลเก่ียวกับนักศึกษา, ข-อมูลบุคลากร, 
ข-อมูลประกันคุณภาพ, การจัดการความรู- 
องค)ประกอบ 1, 7, 9  
13. ระบบการเงิน (9.1-9.13) องค)ประกอบ 8 

9.1-6.1 ระบบสืบค-นทรัพยากร
สารสนเทศ  
9.1-6.2 ระบบยืนยนัตัวตน  
9.1-6.3 ฐานข-อมูลออนไลน)  
9.1-6.4 ฐานข-อมูลบุคลากร  
9.1-6.5 ระบบเครือข�ายไร-สาย  
9.1-6.6 ระบบบริการการศึกษา  
9.1-6.7 ระบบบริการวิชาการ  
9.1-6.8 ฐานข-อมูล ERIC  
9.1-6.9 ฐานข-อมูล Thailis  
9.1-6.10 ฐานข-อมูล catalog 
9.1-6.11 ฐานข-อมูล 
Circulation  
9.1-6.12 เว็บไซต)สาํนักวทิย
บริการฯ  
9.1-6.13 ระบบการเงิน 



52 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 7 มีส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-

ส�วนเสีย ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา              
ผู-ใช-บัณฑิต และผู-ใช-บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได-แต�งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ซ่ึงมี
นักศึกษาเข-าร�วมเป>นกรรมการ (9.1-7.1) 
และมีส�วนร�วมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสาํนักฯ โดยการประเมินความ
พึงพอใจ (9.1-7.2) ของผู-ใช-บริการสํานักวิทย
บริการฯ 

9.1-7.1 คําสั่งแต�งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-7.2 สรุปแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู-ใช-บริการ
สํานักวิทยบริการฯ ป@การศึกษา 
2555  
 

���� 8 มีเครือข�ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู-ด-านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว�าง
สถาบนัและมีกิจกรรม
ร�วมกัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได-เข-าร�วมสัมมนาเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ ร�วมกับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏทั่วประเทศ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี (9.1-8.1) 
และมีการลงนามบันทึกข-อตกลงความร�วมมือ
ทางด-านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว�างสํานักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ (9.1-8.2)   

9.1-8.1 โครงการความร�วมมือ
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ 
9.1-8.2 บันทึกข-อตกลงความ
ร�วมมือทางด-านการประกัน  
คุณภาพการศึกษา 

���� 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือ
งานวิจยัด-านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน�วยงานพัฒนาข้ึนและ
เผยแพร�ให-หน�วยงานอ่ืน
สามารถนาํไปใช-ประโยชน) 

  

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

5 ข-อ 8 ข-อ 4 บรรลุ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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องค!ประกอบที่  10  อัตลกัษณ!และการให�บริการตามภารกิจ 

 
องค!ประกอบที่  10.1   การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย!เทคโนโลยีการศึกษา 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.1.1 : การเรียนการสอนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส! (E-learning) 

ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ!มาตรฐาน 
 1. มีนโยบายการพัฒนาการศักยภาพระบบ (E-learning) 
 2. มีการวิเคราะห)ความต-องการหรือความจําเป>นในการเรียนการสอนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส)       (E-
learning) 
 3. นําผลการวิเคราะห)มาจัดระบบให-ความช�วยเหลือแก�ผู-ใช-บริการ ได-อย�างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส) (E-learning) 
 5. มีการนําผลการประเมินมาแก-ไขปรับปรุง 
 
เกณฑ!การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ     
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข-อ 

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    อาจารย)สาธิต   ไทยสงฆ) โทรศัพท!  :  080-0941779 

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นายสุรัตน)  จานทอง 
โทรศัพท!  :  087-0784931 
             

 
ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

���� 1 มีนโยบายการ
พัฒนาการศักยภาพ
ระบบ (E-learning) 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีนโยบาย
การพัฒนาการศักยภาพระบบ          
(E-learning) (10.1.1-1.1) 

10.1.1-1.1 ประกาศศูนย)
เทคโนโลยี เรื่อง นโยบายการ
พัฒนาศักยภาพระบบ E-learning 

���� 2 มีการวิเคราะห)ความ
ต-องการหรือความ
จําเป>นในการเรียน
การสอนผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส)       
(E-learning) 

ตามแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554-2558 ศูนย)
เทคโนโลยีการศึกษาได-รับผิดชอบ
โครงการการเรียนการสอนผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส) (E-learning)  โดยมี
เปGาหมายป@ละ 10 เรื่อง (10.1.1-2.1)  

10.1.1-2.1 แผนระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554-2558 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 3 นําผลการวิเคราะห)

มาจัดระบบให-ความ
ช�วยเหลือแก�
ผู-ใช-บริการ ได-อย�างมี 
ประสิทธิภาพ 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-มีการจัด
ประชุมวางแผนการจัดระบบ
ให-บริการ E-learning (10.1.1-3.1)  
และได-จัดทําคู�มือการใช-งานระบบ   
E-learning Atutor LMS เพ่ือให-
อาจารย)ได-ศึกษาได-ด-วยตนเอง 
(10.1.1-3.2)   

10.1.1-3.1 รายงานการประชุม
บุคลากรของศูนย)เทคโนโลยี
การศึกษา ครั้งท่ี 3/55 
10.1.1-3.2 คู�มือการใช-งานระบบ 
E-learning Atutor LMS 

���� 4 มีการประเมินความ
พึงพอใจการเรียน
การสอนผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส)  
(E-learning) 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการ
ประเมินผลความพึงพอใจการเรียน
การสอนผ�านระบบ (E-learning) 
และได-จัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ (10.1.1-4.1) 

10.1.1-4.1 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ โครงการการเรียน
การสอนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส) 
(E-learning) 

���� 5 มีการนําผลการ
ประเมินมาแก-ไข 
ปรับปรุง 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-มีการจัด
ประชุมร�วมกันเพ่ือหาแนวทาง  
พัฒนาปรับปรุงการให-บริการให-มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน (10.1.1-5.1) 

10.1.1-5.1 รายงานการประชุม 
บุคลากรของศูนย)เทคโนโลยี     
การศึกษา ครั้งท่ี 1/2556 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปEาหมาย 
3 ข-อ 5 5 บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ี 10.1.2 :  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร!ภายในศูนย!เทคโนโลยีการศึกษา 
ชนิดตัวบ�งช้ี :  ผลผลิต 
 

เกณฑ!มาตรฐาน   
1. มีการจัดทําแนวปฏิบัติการเข-าใช-ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
2. มีการจัดทํารายงานการประชุม 
3. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร) 
4. มีการสรุปผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร) 
5. มีการนําผลการสรุปการตรวจสอบมาดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร) 
 

เกณฑ!การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข-อ 

มีการดําเนินการครบทุกข-อ 

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    อาจารย)สาธิต  ไทยสงฆ) โทรศัพท!  :  080-0941779 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นางสาววิไลลักษณ)  รักตะสุวรรณ โทรศัพท!  :  087-0528532 
         

 
 
ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการจัดทําแนวปฏิบัติการ

เข-าใช-ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)  

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-
จัดทําแนวปฏิบัติการเข-าใช-ห-อง
คอมพิวเตอร)เพ่ือให-เกิด
ประสิทธิภาพพร-อมใช-งาน 
(10.1.2-1.1) 

10.1.2-1.1  แนวปฏิบัติการเข-า
ใช-ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 

���� 2 มีการจัดทํารายงานการ
ประชุม 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-มี
การประชุมบุคลากรเพ่ือ     
วางแผนการปฏิบัติงานและ
กําหนดผู-รับผิดชอบเพ่ือให-การ
ให-บริการห-องคอมพิวเตอร)มี
ประสิทธิภาพสูงสุด (10.1.2-
2.1)  
 

10.1.2-2.1 รายงานการประชุม
บุคลากรของศูนย)เทคโนโลยี
การศึกษา ครั้งท่ี 3/2555   
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 3 มีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร) 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร)เพ่ือให-พร-อม
ใช-งาน (10.1.2-3.1)  

10.1.2-3.1 รายงานการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร) 

���� 4 มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร) 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา
สรุปผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร) (10.1.2-4.1) 

10.1.2-4.1 สรุปแบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร)  

���� 5 มีการนําผลการสรุป    
การตรวจสอบมาดําเนินการ
ซ�อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร) 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการ
นําผลการสรุปการตรวจสอบมา
ดําเนินการซ�อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร)ให-มีสภาพพร-อมใช-
งาน (10.1.2-5.1) 

10.1.2-5.1 รายงานการประชุม
บุคลากรของศูนย)เทคโนโลยี
การศึกษา ครั้งท่ี 1/2556   

 
ผลการประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปEาหมาย 
4 ข-อ 4 4 บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ี 10.1.3 : การพัฒนาบทเรียน E-learning 
ชนิดตัวบ�งช้ี     : ผลผลิต 
 
เกณฑ!มาตรฐาน   
 1.  มีแผน/โครงการอบรมให-ความรู-ในการออกแบบบทเรียน E-learning 
 2.  มีการร�วมมือทางวิชาการกับหน�วยงานภายนอก 
 3.  มีการนําความรู-ท่ีได-ไปผลิตบทเรียน E-learning 
 4.  มีการนําผลการดําเนินงานในข-อท่ี 3 มากําหนดแนวทางในการดําเนินงานในครั้งต�อไป 
 5.  มีการนําผลการพัฒนาความรู-ท่ีได-เผยแพร�สู�สาธารณะชน 
 
เกณฑ!การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข-อ 
มีการดําเนินการครบทุกข-อ 

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    อาจารย)สาธิต  ไทยสงฆ) โทรศัพท!  :  080-0941779 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นายพงษ)นที  ศิลาอาศน) โทรศัพท!  :  089-5207494  
         

 
ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผน/โครงการอบรม

ให-ความรู-ในการ
ออกแบบบทเรียน E-
learning 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการ
ประชุม (10.1.3-1.1) ร�วมกันจัดทํา
แผนการดําเนินงาน (10.1.3-1.2) 
 

10.1.3-1.1 รายงานการประชุม 
บุคลากรศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา 
ครั้งท่ี 3/2555 
10.1.3-1.2 แผนการดําเนินงาน
ศูนย)ฯ 

���� 2 มีการร�วมมือทาง
วิชาการกับหน�วยงาน   
ภายนอก 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาทํา
หนังสือถึงอาจารย)จากคณะต�างๆ 
ในมหาวิทยาลัยเพ่ือสอบถามความ
ประสงค)บันทึก วิดีโอการเรียนการ
สอนป@การศึกษา 2555 (10.1.3-
2.1)   

10.1.3-2.1 หนังสือสอบถามความ
ประสงค)บันทึกวิดีโอการเรียน   
การสอนป@การศึกษา 2555 

���� 3 มีการนําความรู-ท่ีได-ไป
ผลิตบทเรียน           
E-learning 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-จัดทํา
บทเรียน e-Learning (10.1.3-3.1)  

10.1.3-3.1 รายชื่อบทเรียน       
e-Learning 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 มีการนําผลการ

ดําเนินงานในข-อท่ี 3 
มากําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานในครั้ง
ต�อไป 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการนํา
ผลการดําเนินงานในข-อท่ี 3 มา
กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ในครั้งต�อไป 
(10.1.3-4.1) 

10.1.3-4.1 รายงานการประชุม 
บุคลากรของศูนย)เทคโนโลยี     
การศึกษา ครั้งท่ี 1/2556 

���� 5 มีการนําผลการพัฒนา
ความรู-ท่ีได-เผยแพร�สู�
สาธารณะชน 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการ   
นําผลการพัฒนาความรู-ท่ีได-      
เผยแพร�สู�สาธารณะชน  (10.1.3-
5.1) 

10.1.3-5.1 Print Out หน-า
เว็บไซต)บทเรียนบนระบบ  e-
Learning   

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเปEาหมาย 
5 ข-อ 5 5 บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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องค!ประกอบที่  10.2  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.2.1 : มีระบบและกลไกในการให�บริการและให�ความรู�ด�านระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ!มาตรฐาน   :  ระดับ 

 1.  มีนโยบาย  หรือแผนดําเนินงานด-านระบบสารสนเทศ  
 2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหน�วยงานดําเนินงานด-านระบบสารสนเทศ 
 3.  มีการกําหนดข้ันตอน  แนวทางปฏิบัติในการให-บริการระบบสารสนเทศ 
 4.  มีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว- 
 5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานด-านระบบสารสนเทศ 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ  
3 - 4 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
5 ข-อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข-อ 

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  xxx-
xxxxxx    

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวลัดดา  เชดิชมกลิน่ โทรศัพท!  :  xxx-
xxxxxx         

 

ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีนโยบาย  หรือแผน

ดําเนินงานด-านระบบ
สารสนเทศ 

ศูนย)ฯ มีการกําหนดนโยบายด-านสารสนเทศ 
และได-เผยแพร�ในเวบ็ไซต)ของศูนย)ฯ  
(http://www.it-center.rbru.ac.th/) 
(10.2.1-1.1)  และจัดทําแผนดาํเนินงานด-าน
สารสนเทศ (10.2.1-1.3) 

10.2.1-1.1 Print Out หน-า
เว็บไซต)ของศูนย)ฯ 
10.2.1-1.2 แผนการดําเนนิงาน
ประจําป@งบประมาณ 2555 

���� 2 มีคณะกรรมการ  
คณะทํางานหรือหน�วยงาน
ดําเนินงานด-านระบบ
สารสนเทศ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีฝ�ายงานดูแลด-าน
ระบบสารสนเทศ (10.2.1-2.1) และได-จัดทํา 
Job Description ของผู-ดูแลงานด-านระบบ
สารสนเทศ (10.2.1-2.2) 

10.2.1-2.1  โครงสร-างศูนย)ฯ 
10.2.1-2.2  ตัวอย�าง Job 
Description ของผู-ดูแลงาน
ด-านระบบสารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 3 มีการกําหนดข้ันตอน  

แนวทางปฏิบัติในการ
ให-บริการระบบสารสนเทศ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนด     
ข้ันตอน  แนวทางปฏิบัติในการให-บริการ
ระบบสารสนเทศ  และเผยแพร�ทางเว็บไซต)
ข อ ง ศู น ย) ฯ  http://www.it-center.rbru. 
ac.th (10.2.1-3.1) 

10.2.1-3.1  print out ข้ันตอน
การให-บริการระบบสารสนเทศ 

���� 4 มีการดําเนินงานตามแผนที่
วางไว- 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานการให-บริการสารสนเทศตาม
แผนที่วางไว- (10.2.1-4.1) 

10.2.1-4.1 ผลการดําเนนิงาน
ประจําป@งบประมาณ 2555 

���� 5 มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนด 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด (10.2.1-
5.1) 

10.2.1-5.1 ผลการดําเนนิงาน
ประจําป@งบประมาณ 2555 

���� 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพฒันางานด-าน
ระบบสารสนเทศ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชุม
ร�วมกันหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงงานด-าน
ระบบสารสนเทศ (10.2.1-6.1) และจัดทาํ
รายงานสรุปผลการดาํเนินการแก-ไขและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (10.2.1-6.2)    

10.2.1-6.1 รายงานการประชุม
บุคลากรงานสารสนเทศ คร้ังที่ 
3/55 
10.2.1-6.2 รายงานสรุปแก-ไข
และปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ป@งบประมาณ 2555 

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

6 ข�อ 6 5 บรรลุ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.2.2 : มีบริการจัดทําเว็บไซต!ให�หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ระดับ 
 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซต)ให-หน�วยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนย)ฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข้ันตอนและข-อกําหนดในจัดทําเว็บไซต)ของหน�วยงาน 
 3.  มีการเผยแพร�ข้ันตอนและข-อกําหนดในจัดทําเว็บไซต)ของหน�วยงาน 
 4.  หน�วยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนย)ฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต)ของหน�วยงาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู-ใช-เว็บไซต) 
 6. นําผลการสํารวจมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต)   
 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
3 - 4 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
5 ข-อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี 

:    
นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว 

โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี 
:    

นางสาวลัดดา  เชดิชมกลิน่ 
โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนหรือโครงการจัดทํา

เว็บไซต)ให-หน�วยงาน
ระดับคณะ  สํานัก  
ศูนย)ฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

�����	
�����������	
���������

���	���������������������� 2555 (10.2.2-

1.1) ����ก���'�
��	()�*+,�     -./.�0(����

���'����  ����'ก  �����1 2��-��.�(�
��'� 

(10.2.2-1.2) 

 

10.2.2-1.1  แผนดําเนินงาน 
งานสารสนเทศ ประจํ าป@
งบประมาณ 2555 
10.2.2-1.2  โครงการพัฒนา
เว็บไซต)ให-หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

���� 2 มีการกําหนดข้ันตอนและ
ข-อกําหนดในจัดทํา
เว็บไซต)ของหน�วยงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนด 
ข้ันตอน (10.2.2-2.1) และข-อกําหนดใน
จัดทําเว็บไซต)ของหน�วยงาน (10.2.2-2.2) 

10.2.2-2.1  ข-อกําหนดการ
จัดทําเว็บไซต) 
10.2.2-2.2  ข้ันตอนการ
จัดทําเว็บไซต) 

���� 3 มีการเผยแพร�ข้ันตอน
และข-อกําหนดในจัดทํา
เว็บไซต)ของหน�วยงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเผยแพร�
ข้ันตอน และข-อกําหนดในจัดทําเว็บไซต)
ข อ ง ห น� ว ย ง า น ( 1 0 . 2 . 2 -3 . 1 )  ท า ง 
http://www.it-center.rbru.ac.th  

10.2.2-3.1  print out หน-า
เว็บไซต)ของศูนย)ฯ (http://it-
center.rbru.ac.th) 
 

���� 4 หน�วยงานระดับคณะ  ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศได-จัดทําเว็บไซต) 10.2.2-4.1 print out หน-า
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานัก  ศูนย)ฯ  ภายใน
มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต)
ของหน�วยงาน 

ให-หน�วยงานต�าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย 
(10.2.2-4.1)   

เว็บไซต)ของหน�วยงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีศูนย)ฯ พัฒนา 

���� 5 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู-ใช-เว็บไซต) 

ศูนย)เทคโนสารสนเทศมีการประเมินความ 
พึงพอใจการให-บริการจัดทําเว็บไซต) (10.2.2-
5.1) 

10.2.2-5.1  รายงาน
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให-บริการเว็บไซต) 

���� 6 นําผลการสํารวจมา
พัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต)   

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศร�วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุง และได-จัดทํารายงานสรุปแก-ไข   
และปรับปรุงเว็บไซต) (10.2.2-6.1) 

10.2.2-6.1 รายงานสรุปแก-ไข
และปรับปรุงเว็บไซต)
มหาวิทยาลยั 
  

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
6 6 5 บรรลุ 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.2.3 : จํานวนโปรแกรมประยุกต!ใช�งานที่ศูนย!ฯ จัดหาและพัฒนาให�กับหน�วยงาน  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ข-อ 
 1.  จํานวนโปรแกรมประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ จัดหาและพัฒนาข้ึน จํานวนไม�น-อยกว�า 5 โปรแกรม 
 2.  จํานวนโปรแกรมประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ จัดหาและพัฒนาข้ึน  จํานวน 6 – 10 โปรแกรม 
 3.  จํานวนโปรแกรมประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ จัดหาและพัฒนาข้ึน  จํานวน 11 – 15 โปรแกรม 
 4.  จํานวนโปรแกรมประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ จัดหาและพัฒนาข้ึน  จํานวน 16 – 20 โปรแกรม 
 5.  จํานวนโปรแกรมประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ จัดหาและพัฒนาข้ึน  จํานวน 21 โปรแกรมข้ึนไป 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม�น-อยกว�า 5 
โปรแกรม 

จํานวน 6 – 10 
โปรแกรม 

จํานวน 11 – 15 
โปรแกรม 

จํานวน 16 – 20 
โปรแกรม 

21  โปรแกรม 
ข้ึนไป 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี 

:    
นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว 

โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี 
:    

นางสาวลัดดา  เชดิชมกลิน่ 
โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 จํานวนโปรแกรม

ประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ 
จัดหาและพัฒนาข้ึน 
จํานวนไม�น-อยกว�า 5 
โปรแกรม 

  

���� 2 จํานวนโปรแกรม
ประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ 
จัดหาและพัฒนาข้ึน  
จํานวน 6 – 10 โปรแกรม 

  

���� 3 จํานวนโปรแกรม
ประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ 
จัดหาและพัฒนาข้ึน  
จํานวน 11 – 15 โปรแกรม 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 จํานวนโปรแกรม

ประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ 
จัดหาและพัฒนาข้ึน  
จํานวน 16 – 20 โปรแกรม 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
โปรแกรมและเว็บไซต) จํานวน 18  
โปรแกรม (10.2.3-4.1) (10.2.3-4.2) 

10.2.3-4.1  รายงานสรุป
โปรแกรมประยุกต)และ
เว็บไซต)ท่ีศูนย)ฯ พัฒนาข้ึน 
10.2.3-4.2  Print out หน-า
เว็บไซต)และหน-าโปรแกรมท่ี
พัฒนา 

���� 5 จํานวนโปรแกรม
ประยุกต)ใช-งานท่ีศูนย)ฯ 
จัดหาและพัฒนาข้ึน  
จํานวน 21 โปรแกรมข้ึนไป 

  

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

13 โปรแกรม 18 โปรแกรม 4 บรรลุ 
 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.2.4 : ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�ใช�งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ข-อ 
 1.  ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจร-อยละ 65 – 70  
 2.  ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจร-อยละ 71 – 75  
 3.  ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจร-อยละ 76 – 80  
 4.  ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจร-อยละ 81 – 85  
 5.  ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  มีระดับความพึงพอใจมากกว�าร-อยละ 86 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร-อยละ 65 –  
ร-อยละ 70 

ร-อยละ 71 –  
ร-อยละ 75 

ร-อยละ 76 –  
ร-อยละ 80 

ร-อยละ 81 –  
ร-อยละ 85 

มากกว�า 
ร-อยละ 86 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี 

:    
นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว 

โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี 
:    

นางสาวลัดดา  เชดิชมกลิน่ 
โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

 

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร  มีระดับ
ความพึงพอใจร-อยละ 65 
– 70 

  

���� 2 ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  มีระดับ
ความพึงพอใจร-อยละ 71 
– 75 

  

���� 3 ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  มีระดับ
ความพึงพอใจร-อยละ 76 
– 80 

ศูนย)ฯ มีการประเมินความพึงพอใจผู-ใช-งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
มหาวิทยาลยั ประกอบไปด-วย 
1.  ความพึงพอใจการให-บริการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส)  ได-ร-อยละ 77.40 
2.  ความพึงพอใจการให-บริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)  ได-ร-อยละ 
82.40 
3.  ความพึงพอใจการให-บริการระบบบริการ

10.2.4-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให-บริการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) (E-DOC)   
10.2.4-4.2 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจของผู-ใช-งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) ประจําป@การศึกษา 2555 
10.2.4-4.3 รายงานประเมินผล
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา (REG)  ได-ร-อยละ 78.40 
  ซ่ึงผลการประเมินความพงึพอใจในภาพรวม
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ได-   
ร-อยละ 79.40 

ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบบริการการศึกษา (REG) 

���� 4 ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  มีระดับ
ความพึงพอใจร-อยละ 81 
– 85 

    

���� 5 ผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  มีระดับ
ความพึงพอใจมากกว�าร-อย
ละ 86 
 

  

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
ร�อยละ 80 ร�อยละ 79.40 3 ไม�บรรล ุ

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.2.5 : มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ระดับ 
 1.  มีแผนงานการให-บริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
 2.  มีระบบและกลไกในการให-บริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  เช�น  มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติและ
บทลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดตามกฎระเบียบข-อปฏิบัติในการเข-าใช-ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)อย�างเป>นลายลักษณ)
อักษร  มีฝ�ายงานรับผิดชอบห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)ชัดเจน   
 3.  มีการดําเนินงานตามแผน 

4.  มีการสํารวจความพึงพอใจของผู-ใช-บริการ  
5.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาวางแผนปรับปรุงการให-บริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นายภาณุวง  เมฆไพบูลย) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนงานการให-บริการ

ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 

ศูนย) เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงาน
ฝ_กอบรมและบริการมีการจัดประชุมเพ่ือ
จัดทําแผนบริหารจัดการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) (10.2.5-1.1)  มีการจัดทํา
แผนงานการให-บริการห-องปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร) (10.2.5-1.2) และกําหนด
หน-าท่ีความรับผิดชอบ (10.2.5-1.3) 

10 . 2 .5 -1 . 1  ร ายงานการ
ประชุ ม งานฝ_กอบรมและ
บริการ ครั้งท่ี2/55 
10 .2 .5 -1 .2  แผนงานการ
ให- บริ กา รห- อ งปฏิบั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร) 
10.2.5-1.3 Job Description 
ของผู-ดูแลห-องปฏิบัติการ 

���� 2 มีระบบและกลไกในการ
ให-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)  เช�น  มี
การกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติและบทลงโทษ  
นักศึกษาท่ีกระทําผิดตาม
กฎระเบียบข-อปฏิบัติใน

ศูนย) เทคโน โลยี ส ารสนเทศโดยงาน
ฝ_กอบรมและบริการมีการประชุมจัดทํา
ร�างข-อปฏิบัติในการเข-าใช-ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) (10.2.5-2.1)  และมีฝ�ายงาน
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) (10.2.5-2.2) 

10.2.5-2.1 รายงานการ
ประชุมบุคลากร งานฝ_กอบรม
และบริการ ครั้งท่ี 4/2552  
วันท่ี  22 มิถุนายน  2552   
10.2.5-2.2  โครงสร-าง    
ฝ�ายงานท่ีรับผิดชอบดูแล 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การเข-าใช-ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)อย�างเป>นลาย
ลักษณ)อักษร  มีฝ�ายงาน
รับผิดชอบห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)ชัดเจน  

���� 3 มีการดําเนินงานตามแผน ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนการให-บริการ
ห-องปฏิบัติการ (10.2.5-3.1)  และได-
จัดทําสรุปจํานวนผู-ใช-บริการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) (10.2.5-3.2) 

10.2.5-3.1  บันทึกการ
อัพเดทไวรัสและการป`ดซ�อม
บํารุงเครื่องคอมฯ ประจําป@
การศึกษา 2555 
10.2.5-3.2 สรุปจํานวนผู-ใช-งาน
ห-องปฏิบัติการฯ 

���� 4 มีการสํารวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงาน
การประเมินผลความพึงพอใจการใช-
บริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
ประจําป@การศึกษา 2554 (10.2.9-4.1) 

10.2.9-4.1  รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ  
การใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) ประจําป@     
การศึกษา 2555 

���� 5 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาวางแผน
ปรับปรุงการให-บริการ
ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชุม
ร�วมกันวางแผนและกําหนดแนวทาง    
ปรับปรุงการให-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)พร-อมท้ังกําหนดผู-รับผิดชอบ 
(10.2.5-5.1) 

10.2.5-5.1 รายงานการ
ประชุมบุคลากรผู-รับผิดชอบ
งานฝ_กอบรมและบริการ ครั้ง
ท่ี 1/56 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

5 ข�อ 5 5 บรรลุ 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.2.6 : ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการห�องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร! 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ข-อ 
 1.  ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  มีระดับความพึงพอใจต�อการให-บริการร-อยละ 65 – 70   
 2.  ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  มีระดับความพึงพอใจต�อการให-บริการร-อยละ 71 – 75    
 3.  ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  มีระดับความพึงพอใจต�อการให-บริการร-อยละ 76 – 80  
 4.  ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  มีระดับความพึงพอใจต�อการให-บริการร-อยละ 81 – 85  
 5.  ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  มีระดับความพึงพอใจต�อการให-บริการมากกว�าร-อยละ 86 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร-อยละ 65 –  
ร-อยละ 70 

ร-อยละ 71 –  
ร-อยละ 75 

ร-อยละ 76 –  
ร-อยละ 80 

ร-อยละ 81 –  
ร-อยละ 85 

มากกว�า 
ร-อยละ 86 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นายภาณุวง  เมฆไพบูลย) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ

คอมพิว เตอร)  มี ระ ดับ
ความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการร-อยละ 65 – 
70   

  

���� 2 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิว เตอร)  มี ระ ดับ
ความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการร-อยละ 71 – 
75    

  

���� 3 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีระดับ
ความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการร-อยละ 76 – 
80  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ

คอมพิว เตอร)  มี ระ ดับ
ความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการร-อยละ 81 – 
85  

  

���� 5 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีระดับ
ความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการมากกว�าร-อยละ 
86 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงาน
การประเมินผลความพึงพอใจการใช-
บริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
ประจําป@การศึกษา 2555  ซ่ึงมีระดับความ
พึงพอใจต�อการให-บริการร-อยละ 87.00 
(10.2.11-4.1) 

10.2.6-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)ประจําป@
การศึกษา 2555 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
ร-อยละ 80 87.00 5 บรรลุ 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 ตัวบ�งช้ีที่ 10.2.7 : มีการขยายและปรับปรุงระบบเครือข�ายให�ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ระดับ 
 1.  มีแผนแม�บทด-าน ICT  หรือแผนการดําเนินงานด-านระบบเครือข�าย   
 2.  มีระเบียบปฏิบัติในการใช-บริการเครือข�ายและบทลงโทษแจ-งให-ทราบท่ัวกัน มีฝ�ายงานรับผิดชอบอย�างชัดเจน 

3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
4.  มีการสํารวจความพึงพอใจการใช-งานเครือข�าย 
5.  มีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข�าย 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ณัฐกาญจน)  พึ่งเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นายปริญญา  ภารดีรุจิรา โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนแม�บทด-าน ICT  

หรือแผนการดําเนินงาน
ด-านระบบเครือข�าย 

ศูนย)ฯ โดยงานเครือข�ายและซ�อมบํารุงได-
จัด ทําแผนการดํา เนินงานด-านระบบ   
เครือข�าย (10.2.7-1.1)   

10.2.7-1.1  แผนดําเนินงาน 
งานเครือข�ายและซ�อมบํารุง  
ป@งบประมาณ 2555 

���� 2 มีระเบียบปฏิบัติในการใช-
บริการเครือข�ายและ
บทลงโทษแจ-งให-ทราบท่ัว
กัน  มีฝ�ายงานรับผิดชอบ 
อย�างชัดเจน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีร�างระเบียบ
ปฏิบัติในการใช-บริการเครือข�าย (10.2.7-
2.1) มีบทลงโทษตามพ.ร.บ.ว�าด-วยการ
กระทําผิดทางคอมพิวเตอร)ซึ่งเผยแพร�ให-
ทราบทางเว็บไซต) (10.2.7-2.2)  มีฝ�ายงาน
ระบบเครือข�ายและซ�อมบํารุงรับผิดชอบ 
(10.2.7-2.3) 

10.2.7-2.1  (ร�าง) ระเบียบ
ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช- บ ริ ก า ร     
เครือข�าย 
10.2.7-2.2 Print out     
หน-าเว็บของศูนย)ฯ 
10.2.7-2.3  โครงสร-างงาน
ระบบเครือข�ายและซ�อมบํารุง 

���� 3 มีการดําเนินงานตามแผน ศูนย) เทคโน โลยี ส ารสนเทศโดยงาน
เครื อข� ายและซ�อมบํารุ ง มีการจัด ทํา
รายงานผลการดําเนินโครงการด-านระบบ
เครือข�ายตามแผนท่ีตั้งไว- (10.2.7-3.1) 

10.2.7-3.1  รายงานผลการ
ดําเนินงาน งานเครือข�าย 
และซ�อมบํารุง ประจําป@
งบประมาณ 2555 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 มีการสํารวจความพึง

พอใจการใช-งานเครือข�าย 
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจต�อการให-บริการ
เครือข�าย (10.2.7-4.1) 

10.2.7-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ   
ต�อการให-บริการเครือข�าย     
ป@งบประมาณ 2555 

���� 5 มีการนําผลการสํารวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ม า
ปรับปรุง พัฒนาระบบ
เครือข�าย 
 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศโดยงาน
เครือข�ายและซ�อมได-จัดทํารายงานสรุป
การปรับปรุงแก-ไขงานระบบเครือข�าย 
(10.2.7-5.1) 

10.2.7-5.1 รายงานสรุปการ
ปรับปรุงแก-ไขงานระบบ  
เครือข�าย 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
5 ข�อ 5 5 บรรลุ 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.2.8 : มีระบบและกลไกในการรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน   :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเนินงานในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศไว-เป>น ลายลักษณ)
อักษร  

2.  มีคณะทํางาน  หรือผู-รับผิดชอบชัดเจน 
3.  มีการดําเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว- 
4.  มีการประเมินแผนการดําเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว- 
5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 
ข-อ 

มีการดําเนินการ      
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ณัฐกาญจน)  พึ่งเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นายปริญญา  ภารดีรุจิรา โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 

 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการ กําหนดนโยบาย

หรือแผนดําเนินงานใน
การรักษาความม่ันคงของ
ระบบสารสนเทศไว-เป>น
ลายลักษณ)อักษร  

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทํา
นโยบาย ซ่ึงประกาศไว- ท่ี เว็บไซต) ศูนย)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (10.2.8-1.1) และ
แผนดําเนินงาน  ในการรักษาความม่ันคง
ของระบบสารสนเทศไว-เป>นลายลักษณ)
อักษร (10.2.8-1.2) 
 

10.2.8-1.1  Print Out หน-า
เว็บไซต)ศูนย)ฯ   
10.2.8-1.2  แผนปฏิบัติการ
ระบบความม่ันคงของระบบ
สารสนเทศ 

���� 2 มีคณะทํางาน หรือ
ผู-รับผิดชอบชัดเจน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร-าง 
ฝ�ายงานท่ีรับผิดชอบดูแลอย�างชัดเจน    
ซ่ึงประกาศไว-ท่ีหน-าเว็บไซต)ของศูนย)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (10.2.8-2.1)    
และมี Job Description ของผู-ดูแล 
(10.2.15-2.2) 

10.2.8-2.1  Print Out หน-า
เว็บไซต)ศูนย)เทคโนโลยี      
สารสนเทศ 
10.2.8-2.2 Job Description 
ของผู-ดูแลระบบ 

���� 3 มีการดําเนินงานตามแผน
ท่ีตั้งไว- 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานตรวจสอบความ

10.2.8-3.1  รายงานสรุปผล
ปฏิบัติการระบบความม่ันคง
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ม่ันคงระบบสารสนเทศ (10.2.8-3.1) ระบบสารสนเทศ ประจําป@

งบประมาณ 2555  
���� 4 มีการประเมินแผนการ

ดําเนินงานตามแผนท่ีตั้ง
ไว- 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ประเมินผลดําเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว-และ
ได-จัดทําสรุปผลการปฏิบัติการระบบความ
ม่ันคงระบบสารสนเทศ (10.2.8-4.1) 

10.2.8-4.1  สรุปผลการ
ปฏิบัติการระบบความม่ันคง
ของระบบสารสนเทศ 
ป@งบประมาณ 2555  

���� 5 มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศโดยงาน    
เครือข�ายและซ�อมบํารุงมีการประชุมเพ่ือ
หาแนวทางปรับปรุงการให-บริการ 
(10.2.8-5.1)  และได-จัดทํารายงานสรุป
การปรับปรุงแก-ไขการรักษาความม่ันคง 
(10.2.8-5.2) 

10.2.8-5.1 รายงานการ
ประชุมงานเครือข�ายฯ ครั้งท่ี 
3/55 
10.2.8-5.2 รายงานสรุป   
การปรับปรุงแก-ไขงานระบบ
เครือข�าย 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
5  5 5 บรรลุ 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.2.9 : มีระบบในการบริการซ�อมครุภัณฑ!คอมพิวเตอร!ให�หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน   :   
 1.  มีการกําหนดนโยบาย  และโครงการการบริการซ�อมบํารุงครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ให-หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข-อปฏิบัติ  หรือระเบียบในการให-บริการซ�อมบํารุงครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ให-หน�วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 3.  มีหลักฐานการดําเนินงาน 
 4.  มีประเมินความพึงพอใจผู-ใช-บริการ    
 5.  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงการให-บริการ 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 
ข-อ 

มีการดําเนินการ      
2 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
3 ข-อ 

มีการดําเนินการ      
4 ข-อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ณัฐกาญจน)  พึ่งเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นายปริญญา  ภารดีรุจิรา โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการกําหนดนโยบาย  

และโครงการการบริการ
ซ�อมบํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร)ให-       
หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนด
นโยบาย (10.2.9-1.1)  และจัดทําโครงการ
การบริการซ�อมบํารุงครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)
ให-หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย (10.2.9-
1.2) 

10.2.9-1.1  นโยบายการ
บริการซ�อมบํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร) 
10.2.9-1.2  โครงการ
ให-บริการซ�อมบํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร) 

���� 2 มีการกําหนดข-อปฏิบัติ  
หรือระเบียบในการ
ให-บริการซ�อมบํารุง
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ให-
หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ศูนย)เทคโนโลยีได-จัดทําข-อปฏิบัติ  หรือ
ระเบียบในการให-บริการซ�อมบํารุง        
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ให-หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (10.2.9-2.1) 

10.2.9-2.1  ข-อปฏิบัติการ
ให-บริการซ�อมบํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร) 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

���� 3 มีหลักฐานการดําเนินงาน ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีรายงานการ
ดําเนินงานการซ�อมบํารุงเป>นรายเดือน 
(10.2.9-3.1) 

10.2.9-3.1  รายงานสรุป 
การซ�อมบํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร) 

���� 4 มีประเมินความพึงพอใจ
ผู-ใช-บริการ    

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีรายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจการให-บริการ
ซ�อมบํารุงครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) (10.2.9-
4.1) 

10.2.9-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ  
การให-บริการซ�อมบํารุง       
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)          
ป@งบประมาณ 2555 

���� 5 มีการนําผลการประเมิน
มาพัฒนา ปรับปรุงการ
ให-บริการ 

  

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
5 4 4 ไม�บรรล ุ

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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องค!ประกอบที่  10.3   การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุดกลาง 
 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.1 : กระบวนการในการดําเนินการตั้งแต�รับทรัพยากรสารสนเทศ และนําออก         
ให�บริการ (วัน : รายการ)  

ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ!มาตรฐาน  
 1.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/รายการ นําออกให-บริการเป>นเวลามากกว�า 16 วัน  

 2.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/รายการ นําออกให-บริการเป>นเวลา 14-16 วัน 
 3.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/รายการ นําออกให-บริการเป>นเวลา 11-13 วัน  
 4.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/รายการ นําออกให-บริการเป>นเวลา 8-10 วัน 
 5.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/รายการ นําออกให-บริการเป>นเวลาน-อยกว�าหรือเท�ากับ 7 วัน 

 

เกณฑ!การประเมิน   

 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กระบวนการ

ดําเนินงานมากกว�า 
16 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน                         
14 - 16 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 
11 - 13 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 
8 - 10 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน       

น-อยกว�าหรือเท�ากับ 
7 วัน 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นางสาวบุปผา  ภูมิพืน้ผล โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
       นางสาวปริยาภรณ)  ศรีบุษรา 
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ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/

รายการ นําออกให-บริการ      
เป>นเวลามากกว�า 16 วัน 

หอสมุดกลางมีผลการดําเนินงานในการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต�รับ
ท รัพยากรส า รสน เทศและนํ า ออก
ให-บริการ มีเวลาเฉลี่ยเท�ากับ 7 วัน/เล�ม 
หรือ รายการ ตามเกณฑ)หอสมุดกลาง 
(10.3.1-1.1) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน
ดังนี้   
1) การลงทะเบียนรับทรัพยากรฯ           
     จํานวน 1 วัน  
2)  คัดแยกและจัดเตรียมทรัพยากรฯ  
     จํานวน 2 วัน 
3)  วิเคราะห)เนื้อหาทรัพยากรฯ  
     จํานวน  7 เล�ม/วัน 
4)  ลงรายการทรัพยากรฯ  
     จํานวน  7 เล�ม/วัน 
5)  บันทึกเลขทะเบยีนทรัพยากรฯ  
     จํานวน  7 เล�ม/วัน 
6)  จัดเตรียมทรัพยากรฯ  
     จํานวน 1 วัน   
 

10.3.1-1.1  Flow Chart 
แผนผังแสดงกระบวนงาน
เทคนิคสารสนเทศ 

10.3.1-1.2  ใบเบิกวัสดุ
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพ
พรรณี ใบเบิกที่ 551-020-14-
0226 

10.3.1-1.3 Print-Out หน-า
การลงข-อมูลรายการ Marc 
เพื่อแสดงข-อมูลหนังสือที่ออก
ให-บริการ 

   

���� 2 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/
รายการ นําออกให-บริการ 
เป>นเวลา 14-16 วัน 

���� 3 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/
รายการ นําออกให-บริการ 
เป>นเวลา 11-13 

���� 4 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/
รายการ นําออกให-บริการ 
เป>นเวลา 8-10 วัน 

���� 5 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/
รายการ นําออกให-บริการ 
เป>นเวลาน-อยกว�าหรือเท�ากับ       
7 วัน 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

7 วัน/เล�ม หรือ รายการ   7 วัน/เล�ม หรือ รายการ   5  คะแนน บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ีที่  10.3.2 :  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร!  ระบบเครือข�าย  และการเข�าถึง     
ระบบฐานข�อมูลที่หอสมดุกลางให�บริการ    

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ!มาตรฐาน  

1.  มีการบํารุงรักษา  หรือปรับปรุงสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร)อยู�ในสภาพพร-อมใช-งาน 
 2.  ระบบเครือข�ายมีเสถียรภาพ (Network  Stability)  และมีระบบความปลอดภัย 

 3.  มีระบบความปลอดภัยของข-อมูลและสารสนเทศ 
 4.  การเข-าถึงสารสนเทศในระบบฐานข-อมูลมีความรวดเร็ว 
 5.  มีระบบให-ความช�วยเหลือแก�ผู-ใช-บริการ เช�น คู�มือการใช- หรือ Online Help System 
 6.  มีบุคลากรของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
 7.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู-ใช- และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
 

 เกณฑ!การประเมิน     

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางเจียมจิต  บวชไธสง โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
 นายธีรวฒุิ  สุทธปิระภา 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการบํารุงรักษา  หรือ

ปรับปรุงสมรรถนะเครื่อง
คอมพิวเตอร)อยู�ในสภาพ
พร-อมใช-งาน 

เจ-าหน-าที่หอสมุดกลางมีการตรวจสอบ  
และบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร)ให-)อยู�
ในสภาพพร-อมใช-งาน (10.3.2-1.1) โดย
ผู-รับผิดชอบดูแลระบบฝ�ายสารสนเทศ
หอสมุดกลาง  (10.3.2-1.2) เช�น การ
ปรับปรุงสมรรถนะระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) ในกรณีมีปKญหา             
ไม�สามารถใช-งานได-  หรือบํารุงรักษาให-มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยแจ-งที่เจ-าหน-าที่
ปฏิบัติงานฝ�ายสารสนเทศหอสมุดกลาง 

10.3.2-1.1 ขอบข�ายงาน               
วิทยพัฒนา ในคู�มือประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ  (หน-า 21)  
10.3.2-1.2 ใบกําหนดหน-าที่งาน 
(Job Description Form) 
10.3.2-1.3 แบบฟอร)มแจ-งซ�อม/
ติดตั้ ง  เค ร่ืองคอมพิวเตอร)และ
อุปกรณ)ต�อพ�วง  
 
10.3.2-1.4 เอกสารขอส�งงาน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ        

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ             

2 - 3     ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5   ข-อ 
มีการดําเนินการ                 

6  ข-อ 
มีการดําเนินการ 
เท�ากับ  7  ข-อ 



80 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
(10.3.2-1.3) อีกทั้งยัง มีการปรับปรุง
สมรรถนะของคอมพิวเตอร)ในระบบเครือ      
ข�ายให-เหมาะสมกับสภาพ การใช-งาน โดย
การดูแลรักษาระบบห-องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS ของบริษัท Book Promotion & 
Service co., LTD. ทุก ๆ 3 เดือน 
(10.3.2-1.4) 

บํ า รุ ง รั ก ษ า โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ
ห-องสมุดอัตโนมัติ  VTLS 
 

���� 2 ระบบเครือข�ายมี
เสถียรภาพ (Network  
Stability)  และมีระบบ
ความปลอดภัย 

มีการติดตั้งระบบเครือข�ายที่มีเสถียรภาพ 
โดยการให-บริการเครือข�าย 2 เส-นทาง คือ   
เส-นทางสํารองหลัก ของ สกอ. และ 
เส-นทางสํารอง ของ TOT ด-วยความเร็ว 4 
Mbps ซ่ึงทางบริษัททีโอที ได-ดําเนินการ
ติดตั้ง ตั้งแต�เดือนกันยายน 2552 จึงทํา
ให-สามารถใช-งานได-ตลอด (10.3.2-2.1) 
และมีระบบความปลอดภัย โดยติดตั้ง
โปรแกรม Antivirus Avira เพื่อปGองกัน
ไวรัส ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร)  (10.3.2-2.2)  
ตลอดจนมีบุคลากรที่ รับผิดชอบดูแล
ร ะ บ บ โ ด ย ต ร ง  ห า ก ร ะ บ บ ขั ด ข- อ ง 
เจ-าหน-าที่สามารถแก-ไขและตรวจสอบได-
อย�างรวดเร็ว โดยทําหน-าที่สํารองข-อมูลใน
กรณีไฟฟGาดับ ทั้งภายในเคร่ือง Server 
และกา รดึ ง ข- อ มู ล ออกมา เ ก็บ ไ ว- ยั ง
ฐานข-อมูลสํารอง  (10.3.2-2.3) 

10.3.2-2.1 บันทึกข-อความที่ 
102/2552 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 
2552 เร่ือง พิจารณาลงนาม 
10.3.2-2.2 Print-Out หน-า
รายการแสดงถึงระบบความ
ปลอดภัย โดยการติดตั้งโปรแกรม 
Antivirus  avast  เพื่อปGองกัน
ไวรัส ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร) 
10.3.2-2.3 flowchart งานสาํรอง
ข-อมูล 
 

���� 3 มีระบบความปลอดภัย
ของข-อมูลและสารสนเทศ 

หอสมุดกลางมีบุคลากรที่ทําหน-าที่รักษา
ระบบความปลอดภัยของข - อมูลและ
สารสนเทศ (10.3.2-3.1)  โดยทําหน-าที่ 
update ข-อมูลให-เป>นปKจจุบัน พร-อมทั้งได-
สํารองข-อมูลลงเคร่ือง Server จากนั้นได-
นําข-อมูลจากเคร่ือง Server มาจัดเก็บลง
ในฐานข-อมูลสํารอง  (10.3.2-3.2)อีกทั้ง
ยังมีระบบปGองกันไวรัส โดยการติดตั้ ง
โปรแกรม Antuvirus avast  ที่เคร่ือง
คอมพิวเตอร) (10.3.2-3.3) ตลอดจนมี
ประตูควบคุมการเข-าออก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของทรัพยากรสารนิเทศ 
(10.3.2-3.4) 

1 0 . 3 . 2 -3 . 1  แ บบ บั น ทึ ก ก า ร
ปฏิบัติงานประจําวัน ของบุคลากร
ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
หอสมุดกลาง  สํานักวิทยบริการฯ 
10.3.2-3.2  บันทึกสถิติ   
Bib  Item Patron Tapel  
10.3.2-3.3 Print-Out  หน-า
รายการแสดงถึงระบบความ
ปลอดภัย โดยการติดตั้งโปรแกรม 
Antivirus  avast  เพื่อปGองกัน
ไวรัส  ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร) 
10.3.2-3.4 ภาพถ�ายประตูควบคุม
การเข-าออก 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 การเข-าถึงสารสนเทศใน

ระบบฐานข-อมูลมีความ
รวดเร็ว 

หอสมุดกลางมีการเข-าถึงสารสนเทศใน
ระบบเครือข�ายที่มีความรวดเร็ว โดยวัด
จ ากกา รสํ า ร ว จความพึ งพอ ใจขอ ง
ผู- ใช-บริการฐานข-อมูล จากระบบการ
สืบค-นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)  
และระบบฐานข-อมูลดรรชนีวารสาร      
มีความเฉลี่ย 4.52 อยู�ในระดับมากที่สุด  
(10.3.2-4.1)       

10.3.2-4.1 รายงานการประเมินผล
การสํารวจความพงึพอใจของ
ผู-ใช-บริการด-านการใช-บริการ  
(หน-า  4) 
  
 

���� 5 มีระบบให-ความช�วยเหลือ
แก�ผู -ใช-บริการ เช�น คู�มือ
ก า ร ใ ช -  ห รื อ  Online 
Help System 

มีระบบให-ความช�วยเหลือแก�ผู -ใช-บริการ  
โดยคู � มือแนะนําบริการห-องสมุด เช�น          
การสืบค-นทรัพยากรฯ  (10.3.2-5.1) หรือ 
บอร)ดแนะนําการสืบค-น (10.3.2-5.2) 
และฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ออนไลน) 
เช�น คู�มือการใช-ฐานข-อมูล หน-าเว็บไซต)  
( 1 0 .3. 2 -5 . 3 )  แ ผ� น พั บ คู� มื อ ก า ร ใ ช-
ฐานข-อมูล (10.3.2-5.4) 

10.3.2-5.1 คู�มือการให-บริการ
สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏรําไพพรรณ ี
10.3.2-5.2 ภาพถ�ายบอร)ดแนะนํา
การสืบค-น 
10.3.2-5.3 Print-Out  หน-า
เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.t
h/ แสดงสถานะคู�มือการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)
ออนไลน)   
10.3.2-5.4 แผ�นพับ “คู�มือการใช-
ฐานข-อมูล” 

���� 6 มีบุคลากรของหน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ
โดยตรง 

หอสมุดกลางมีการแบ�งขอบข�ายงาน 
(10.3.2-6.1)  โดยมีบุคลากรรับผิดชอบ
ดูแลระบบโดยตรง  (10.3.2-6.2)    
 

10.3.2-6.1 ขอบข�ายงานวทิย
พัฒนา ในคู�มือประกันคุณภาพของ
สํานักฯ (หน-า 21) 
10.3.2-6.2  ใบกําหนดหน-าทีง่าน 
(Job Description) ของนายธีรวุฒิ 
สุทธิประภา  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 7 มีการประเมินความพึง

พอใจของผู-ใช- และนําผล
การประเมินมาปรับปรุง 

หอสมุดกลางมีการประเมินความพึงพอใจ 
โดยการสํารวจความพึงพอใจในการใช-
บ ริ ก า ร ฐ า น ข- อ มู ล เ พื่ อ ก า ร สื บ ค- น          
(10.3.2-7.1) และมีการนําผลการประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู- ใ ช- ฐ า น ข- อ มู ล 
(ฐานข-อมูลสืบค-นทรัพยากรสารสนเทศ 
(Web Opac) มาปรับปรุงและเพิ่มเติม
การให-บริการระบบห-องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS โดยแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการ หอสมุดกลาง  สํานักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําป@การศึกษา 255 ซ่ึงมีข-อเสนอแนะ
จากผู- ใช-บ ริการห-องส มุด เ ร่ือง  การ
ปรับปรุงระบบการสืบค-นหนังสือ เพราะไม�
สามารถสืบค-นจากภายนอกได- (10.3.2-
7.2) จากปKญหาที่เกิดข้ึนในการใช-งาน 
และจากการตอบแบบสํารวจดังกล�าว  
ทางหอสมุดกลางได-มีการปรับปรุงระบบ
โดยการย-ายเคร่ืองคอมพิวเตอร)แม�ข�ายไป
อยู� ใ นก า รดู แล ขอ ง ศู นย) เ ทค โน โลยี
สารสนเทศ 10.3.2-7.3 และขอให-มีการ
เป`ดพอร)ทที่ใช-ในการเข-าถึงฐานข-อมูล 
เ พื่ อ ใ ห- ส า ม า ร ถ สื บ ค- น ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศจากภายนอกได-   

10.3.2-7.1 แบบสํารวจความพึง
พอใจในการใช-บริการฐานข-อมูล
เพื่อการสืบค-น  
10.3.2-7.2 แบบสํารวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการ หอสมุดกลาง 
สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัย
ราช ภัฏ รํ า ไพพรรณี  ป ระจํ าป@
การศึกษา 2555 (ข-อเสนอแนะใน
การปรับปรุง) 
10.3.2-7.3 บันทึกข-อความ        
ที่  011/2556 เ ร่ื อง  ขอความ
อ นุ เ ค ร า ะ ห) พื้ น ที่ ตั้ ง เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร)แม�ข�ายระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ VTLS  
 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
7 ข-อ   7 ข-อ   5  คะแนน บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- …………………………………………………………
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.3 : ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต�อจํานวนผู�ใช�บริการที่มีสิทธิ์ยมื 
(รายการ : คน)   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน  
 1.  ปริมาณการยืมเฉลี่ย 1-10 รายการ  ต�อสมาชิกหนึ่งคน   

 2.  ปริมาณการยืม 11-20 รายการ  ต�อสมาชิกหนึ่งคน 
 3.  ปริมาณการยืม 21-30 รายการ  ต�อสมาชิกหนึ่งคน 
  4.  ปริมาณการยืม 31-40 รายการ  ต�อสมาชิกหนึ่งคน 
 5.  มากกว�าหรือเท�ากับ 41 รายการ  ต�อสมาชิกหนึ่งคน 
  
 

 เกณฑ!การประเมิน     

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี  :   อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวจรรยา  วัชชา โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นางสาวชมจันทร)  ลีลาภรณ) 
 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ปริมาณการยืมเฉลี่ย  

1-10 รายการ  ต�อสมาชิก
หนึ่งคน 

ห อ ส มุ ด ก ล า ง  สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรณณี มีระบบ
ห-องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยให-บริการ 
ยืม – คืน ใน Circulation เพื่อให-บริการ
สารสนเทศต�าง ๆ แก�สมาชิกผู- มีสิทธิ์ยืม 
ได-แก� อาจารย) บุคลากร และนักศึกษา 
โดยในรอบป@การศึกษา 2555 หอสมุดกลางมี
สมาชิ กผู- มี สิ ท ธิ์ ยื ม  จํ า นวน  2 ,173 คน
(10.3.3-1.1) และมีปริมาณการให-ยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  25,738 
รายการ (10.3.3-1.2) ดังนั้นจึงมีปริมาณการ
ยืมเท�ากับ 11.01  รายการ: คน ตามเกณฑ)
หอสมุดกลาง (10.3.3-1.2) 

10.3.3-1.1 รายการสมาชิกที่มี
สิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวน  2,173  คน   
10.3.3-1.2 สถิติรายการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ                
ตั้งแต� 1 มิถุนายน 2555 -                    
31  พฤษภาคม 2556               
จํานวน  25,738  รายการ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปริมาณการยืม   1-

10 รายการ 
ปริมาณการยืม                                           
11-20 รายการ 

ปริมาณการยืม                                           
21-30 รายการ 

ปริมาณการยืม                                           
31-40 รายการ 

มากกว�าหรือเท�ากับ 
41 รายการ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 ปริมาณการยืม 11-20 

รายการ  ต�อสมาชิกหนึง่คน 
สูตรคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 
���� 3 ปริมาณการยืม 21-30 

รายการ  ต�อสมาชิกหนึง่คน 

���� 4 ปริมาณการยืม 31-40 
รายการ  ต�อสมาชิกหนึง่คน 
 

���� 5 มากกว�าหรือเท�ากับ    
41 รายการ  ต�อสมาชิก 
หนึ่งคน 
 

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

25  รายการ: คน 11.84  รายการ : คน 2 คะแนน ไม�บรรล ุ

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 ปริมาณการให�ยืมทรัพยากรฯ    =   25,738    =11.84 

สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรฯ       2,173 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

  

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.4 : ร�อยละของปริมาณการใช�ฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส!ท่ีเพ่ิมข้ึน   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน  
 1. ร-อยละของปริมาณการใช-ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ีเพ่ิมข้ึนน-อยกว�าร-อยละ 1 
 2. ร-อยละของปริมาณการใช-ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ีเพ่ิมข้ึนร-อยละ 1.00 - 2.99 
 3. ร-อยละของปริมาณการใช-ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ีเพ่ิมข้ึนร-อยละ 3.00 - 4.99 
 4. ร-อยละของปริมาณการใช-ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ีเพ่ิมข้ึนร-อยละ 5.00 - 6.99 
 5. ร-อยละของปริมาณการใช-ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ีเพ่ิมข้ึน มากกว�าหรือเท�ากับ ร-อยละ 7 
 

เกณฑ!การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น-อยกว�าร-อยละ 1 ร-อยละ                  

1.00 - 2.99 
ร-อยละ                      

3.00 - 4.99 
ร-อยละ                       

5.00 - 6.99 
มากกว�าหรือเท�ากับ

ร-อยละ 7 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางอาภรณ)  ใจกล-า โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
        

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ร-อยละของปริมาณการใช-

ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่
เพิ่มข้ึนน-อยกว�าร-อยละ 1 

หอส มุ ดกลาง  มี ผู- ใช- บ ริ การฐานข- อ มู ล
อิ เล็กทรอนิกส)   ประกอบด- วย  อาจารย) 
บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราขภัฏ
รํ า ไ พพรรณี   ร วม ถึ งบุ ค คลภายนอ ก            
คิดเป>นร-อยละของปริมาณการใช-ฐาน 
ข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่ลดลง เท�ากับร-อยละ    
5.16 ตามเกณฑ)หอสมุดกลาง             
(10.3.4-1.1),  (10.3.4-1.2) 
 
   

10.3.4-1.1  สรุปตารางร-อยละ
ของปริมาณการใช-ฐานข-อมูล
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส) ที่ เ พิ่ ม ข้ึ น          
ป@ 2555 

10.3.4-1.2  หนังสือรับ
ภายนอก  ที ่ ศธ 0575/ว 321  
เร่ือง  การสนับสนนุการ
ให-บริการฐานข-อมูล
อิเล็กทรอนิกส)เพื่อการสืบค-น 
(Reference Database) 
ประจําป@งบประมาณ 2556 
(เพิ่มเติม) 

���� 2 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่
เพิ่มข้ึนร-อยละ          
1.00 - 2.99 

���� 3 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่
เพิ่มข้ึนร-อยละ          
3.00 - 4.99 
 

���� 4 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่
เพิ่มข้ึนร-อยละ             
5.00 - 6.99 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 ร-อยละของปริมาณการใช -

ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ที่
เพิ่มข้ึน มากกว�าหรือ
เท�ากับ ร-อยละ 7 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
ร-อยละ 4 ลดลงร-อยละ 5.16 1 คะแนน ไม�บรรล ุ

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.5 : จํานวนการให�บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service)         
(ให�คะแนนตามจํานวนข�อ)  (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต   
เกณฑ!มาตรฐาน  

 1.  การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว  จํานวน  2 บริการ 
 2.  การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว จํานวน  3 บริการ 
 3.  การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว จํานวน  4 บริการ 
 4.  การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว จํานวน  5 บริการ 
 5.  การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว จํานวนมากกว�าหรือเท�ากับ 6 บริการ 

 

เกณฑ!การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวน                      
2 บริการ 

จํานวน                   
3 บริการ 

จํานวน                                
4 บริการ 

จํานวน                         
5 บริการ 

จํานวนมากกว�าหรือ
เท�ากับ 6 บริการ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวเก้ือกูล  พัฒนธัญญา โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นางสาวฉวีวรรณ  รัตนมิตร 
 นางอัญชลี  เมืองสูน 
 นางสาวบุปผา  ภูมิพืน้ผล 
  

 

 
ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จใน

ข้ันตอนเดียว จํานวน        
2 บริการ 

หอส มุดกลาง มีผลการดํ า เนิ น งานการ
ให-บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
(One Stop Service) จํานวน 6 บริการ  
ตามเกณฑ)หอสมุดกลาง  ดังนี้  

1. บริการชําระค�าปรับ  
แบบเดิม สมาชิกต-องชําระค�าปรับที่ฝ�าย
การเงิน ของมหาวิทยาลัย (10.3.5-1.1) 
แบบใหม�  สมาชิกสามารถชําระค�าปรับ
ได-ที่ฝ�ายการเงิน ของสํานักวิทยบริการฯ 
ที่ เ ค า น) เ ต อ ร) บ ริ ก า ร ยื ม -คื น  ชั้ น 1   
(10.3.5-1.2)   

 
 
10.3.5-1.1 Workflow รายการ
ค�าปรับแบบเดิม 
10.3.5-1.2 Workflow รายการ
ค�าปรับแบบใหม� 
10.3.5-2.1 Workflow table            
งานบริการยืมต�อทรัพยากร
สารสนเทศ (แบบเดิม) 
10.3.5-2.2 Workflow table            
งานบริการยืมต�อทรัพยากร

���� 2 การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในข้ันตอนเดียว จํานวน    
3 บริการ 

���� 3 การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในข้ันตอนเดียว จํานวน    
4 บริการ 
 

���� 4 การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จ
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ในข้ันตอนเดียว จํานวน    
5 บริการ 

2.  บริการยืมต�อทรัพยากรสารสนเทศ 
    แบบเดิม  สมาชิกต-องนาํทรัพยากรฯ ที่
ต-องการยืมต�อ มาติดต�อเจ-าหน-าที่ ยืม-คืน 
(10.3.5-2.1) 
    แบบใหม� สมาชิกสามารถยืมต�อได- ด-วย
ตนเอง (10.3.5-2.2)  ผ�านเว็บไซต)  

http://rbl.rbru.ac.th/cgi-   
bin/gw/chameleon    
3. บริการถ�ายเอกสาร   

    แบบเดิม  ผู-ใช-บริการยืมหนงัสือเพื่อ  
นําไปถ�ายเอกสารภายนอกห-องสมุด
(10.3.1.5- 3.1) 
    แบบใหม�  ผู-ใช-บริการสามารถนํา 00000
หนังสือมาถ�ายเอกสารได-ด-วยตนเองภายใน
ห-องสมุด ณ บริเวณ ชั้น 2 (10.3.5-3.2) 

4. บริการจองหนังสือ  
    แบบเดิม สมาชิกติดต�อขอใช-บริการ 
(10.3.5-4.1) จองกับเจ-าหน-าทีบ่ริการยืม-คืน 
    แบบใหม� สมาชิกสามารถใช-บริการ 
    จองได-ด-วยตนเองผ�านเว็บไซต) (10.3.5-
4.2)   

5. งานประชาสัมพันธ)  
แบบเดิม เจ-าหน-าที่ประชาสัมพนัธ)ข-อมูล   
โดยการนาํเอกสารไปแจกหรือ
ประชาสัมพนัธ)ตามหน�วยงาน (10.3.5-5.1) 

    แบบใหม� เจ-าหน-าทีป่ระชาสมัพันธ)  ข-อมูล  
โดยการส�งเอกสารผ�านระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) (e-doc)  (10.3.5-5.2) 

6. งานให-บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร) 
    แบบเดิม  ผู-ใช-บริการลงชื่อผู-เข-าใช-ในสมุด
และแสดงบัตรประชาชนต�อ เจ- าหน- าที่ 
จากนั้น เจ- าหน-าที่ เป>นผู- ดํ า เนินงานตาม 
ข้ันตอนการให-บริการ (10.3.5-6.1) 
    แบบใหม� ผู-ใช-บริการลงข-อมูลการเข-าใช-
บริการด-วยโปรแกรมการเข-าใช-งานห-อง 
อินเตอร)เน็ตและกําหนดหมายเลขเคร่ืองด-วย
ตนเอง  (10.3.5-6.2) 

สารสนเทศ (แบบใหม�) 
10.3.5-3.1 Workflow table            
งานบริการถ�ายเอกสาร (แบบเดิม) 
10.3.5-3.2 Workflow table            
งานบริการถ�ายเอกสาร              
(แบบใหม�) 
10.3.5-4.1 Workflow table            
งานบริการจองหนังสือ (แบบเดมิ) 
10.3.5-4.2 Workflow table            
งานบริการจองหนังสือ (แบบใหม�) 
10.3.5-5.1 Workflow table            
งานประชาสัมพนัธ) (แบบเดิม) 
10.3.5-5.2 Workflow table            
งานประชาสัมพนัธ) (แบบใหม�) 
10.3.5-6.1 Workflow table            
งานให-บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร) 
(แบบเดิม)  
10.3.5-6.2 Workflow table            
งานให-บริการคอมพิวเตอร)    
(แบบใหม�) 
 
 

���� 5 การให-บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในข้ันตอนเดียวจํานวน
มากกว�าหรือเท�ากับ        
6 บริการ   
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

จํานวน 6 บริการ จํานวน 6 บริการ 5 คะแนน   บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.6 : จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน  

 1.  จํานวนบริการเชิงรุก 1 - 2 บริการ 
 2.  จํานวนบริการเชิงรุก 3 - 4  บริการ  
 3.  จํานวนบริการเชิงรุก 5 - 6  บริการ 
 4.  จํานวนบริการเชิงรุก 7 - 8  บริการ 
 5.  จํานวนบริการเชิงรุก มากกว�าหรือเท�ากับ 9 บริการ 

 

เกณฑ!การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวน 1 - 2 บริการ จํานวน 3 - 4 บริการ จํานวน 5 - 6 บริการ จํานวน 7 - 8 บริการ จํานวนมากกว�าหรือ
เท�ากับ 9 บริการ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางอินธิรา  สังคีรี โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นายกองพล  เจิมพักตร) 
 นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง  

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 จํานวนบริการเชิงรุก 

1 - 2 บริการ 
ในป@การศึกษา 2555 หอสมุดกลางดาํเนิน
กิจกรรมและบริการเชิงรุก เพื่อให-ผู-ใช-บริการ
มีความสะดวกในการรับบริการ หรือรับ
ข�าวสารที่เป>นประโยชน) โดยดําเนินการทั้งใน
และนอกสถานที่ รวมทั้งการให-บริการผ�าน
ระบบเครือข�ายอินเทอร)เน็ตจํานวนทั้งสิน้ 9 
บริการ ได-แก�  

1.   ฐานข-อมูล ebrary (ฐานข-อมูล
หนังสือ e-book) (10.3.6-1.1)   

2.   แจ-งรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม�ประจําเดือน  ที่หน-าเว็บไซต)
สํานักวิทยบริการฯ  (10.3.6-1.2) 

3.   โทรแจ-งรายการค-างส�งหนงัสือ/
ค�าปรับ  ทุกสปัดาห) (10.3.6-1.3) 

4.   โครงการอบรมการให-บริการผ�าน
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร)         
(10.3.6-1.4) 

 

10.3.6-1.1 Print-Out  หน-า
เว็บไซต) แสดงรายการ
ฐานข-อมูล ebrary เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.th/
index1.html 
10.3.6-1.2 Print-Out  หน-า
เว็บไซต) การสืบค-นของสํานักวิทย
บริการฯ
http://www.aritc.rbru.ac.th/  
แสดงข-อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม�ประจําเดือน 
10.3.6-1.3 เอกสารบันทึก
รายการติดตามหนงัสือค-างส�ง
หนังสือ 
10.3.6-1.4 โครงการอบรมการ
ให-บริการผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร)   
10.3.6-1.5 บันทึกข-อความ        

���� 2 จํานวนบริการเชิงรุก 
3 - 4  บริการ 

���� 3 จํานวนบริการเชิงรุก 
5 - 6  บริการ 

���� 4 จํานวนบริการเชิงรุก 
7 - 8  บริการ 

���� 5 จํานวนบริการเชิงรุก
มากกว�าหรือเท�ากับ  
9 บริการในการปฏิบัติงาน
จริง 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5.   การขยายเวลาปฏิบัติงานการ

ให-บริการนอกเวลาราชการ เวลา 
16.30 - 19.00 น. (10.3.6-1.5) 

6.   มีฐานข-อมูลระบบห-องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS  ประกอบด-วย 

- ระบบการจอง   
- ระบบแจ-งรายการยืม / 

รายการยืมต�อด-วยตนเอง 
- ระบบแจ-งรายการค-างส�ง

ทรัพยากรฯ / ค-างส�ง
ค�าปรับ โดยเข-าหน-า
เว็บไซต)ของหอสมุดกลาง  
http://www.library.rbr
u.ac.th/  (10.3.6-1.6)   

7.   แจ-งสมาชิกค-างส�งหนังสือ/ค-างชําระ
ค�าปรับ  ผ�านหน-าเว็บไซต)ของสาํนัก
วิทยบริการฯ   
http://www.aritc.rbru.ac.th/ne
ws_all.php (10.3.6-1.7) 

8.   โครงการส�งเสริมการอ�าน               
(10.3.6-1.8), (10.3.6-1.9) 

9.  บริการระบบอินเตอร)เน็ตไร-สาย Wifi 
(10.3.6-1.10) 

ขออนุญาตเปลีย่นเวลาปฏิบัตงิาน
ประจาํเดือนกันยายน  2555 
10.3.6-1.6 หน-าเว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.t
h/index1.html แสดง
ฐานข-อมูลระบบห-องสมุด
อัตโนมัต ิ
10.3.6-1.7  Print-Out  หน-า
เว็บไซต)
http://www.library.rbru.ac
.th/index1.html          
แสดงสถานะสมาชิกค-างส�ง
หนังสือและค-างค�าปรับ 
10.3.6-1.8  โครงการส�งเสริม
การอ�าน 
10.3.6-1.9 สรุปผลโครงการ
ส�งเสริมการอ�าน 
10.3.6-1.10 ภาพถ�ายบริการ
ระบบอินเตอร)เน็ตไร-สาย Wifi 

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
จํานวน 9 บริการ จํานวน 10  บริการ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.7  : ร�อยละของผู�ใช�บริการที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู�สารสนเทศและการ
เรียนรู�  ตลอดชีวิต    

ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน  

 1.  น-อยกว�าร-อยละ 45 
 2.  ร-อยละ 46 – 60 
 3.  ร-อยละ 61 – 75 
 4.  ร-อยละ 76 – 90 
 5. มากกว�าร-อยละ 90 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น-อยกว�า ร-อยละ 45 ร-อยละ 46 - 60 ร-อยละ 61 - 75 ร-อยละ 76 - 90 มากกว�า ร-อยละ 90 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางอาภรณ)  ใจกล-า โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นางเจียมจิต  บวชไธสง 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 น-อยกว�าร-อยละ 45 หอสมุดกลาง จัดให-มีบริการส�งเสริมการ

เรียนรู-สารสนเทศแก�ผู-ใช-บริการ ได-แก�  
โครงการสัปดาห)ห-องสมุด                 
(10.3.7-1.1)  โดยกําหนดค�าเปGาหมาย
ผู-เข-าร�วมโครงการ ไม�ต่ํากว�า จํานวน 300 คน 
และมีผู-เข-าร�วมกิจกรรม จํานวน  516 คน 
คิดเป>นร-อยละของผู-ใช-บริการที่เข-าร�วม
กิจกรรมส�งเสริมการรู-สารสนเทศและการ
เรียนรู-ตลอด ร-อยละ 100  (10.3.7-1.2)                                                     
 
 

10.3.7-1.1 โครงการสัปดาห)
ห-องสมุด  ประจําป@ 2555 
10.3.7-1.2 รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการสปัดาห)
ห-องสมุด  

���� 2 ร-อยละ 46 – 60 

���� 3 ร-อยละ 61 – 75 

���� 4 ร-อยละ 76 – 90 
���� 5 มากกว�าร-อยละ 90 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
ร-อยละ  80 ร-อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่ 10.3.8 : ความพร�อมและความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ!มาตรฐาน  

 1.  มีทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน  60,000 - 70,000   เล�ม 
 2.  มีทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน  70,001 - 80,000  เล�ม 
 3.  มีทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน  80,001 - 90,000  เล�ม 
 4.  มีทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน  90,001 - 100,000  เล�ม 
 5.  มีทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน  100,001  เล�มข้ึนไป 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีหนังสือจํานวน                   
60,000 - 70,000  

เล�ม 

มีหนังสือจํานวน                    
70,001 - 80,000 

เล�ม 

มีหนังสือจํานวน                    
80,001 - 90,000  

เล�ม 

มีหนังสือจํานวน                    
90,001 - 100,000 

เล�ม 

มีหนังสือจํานวน                                     

100,001   เล�มข้ึนไป 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)ยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวปริยาภรณ)  ศรีบุษรา โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีทรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวน  60,000 - 70,000  
เล�ม 

หอส มุดกลาง  มีความพร-อมและความ
พอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศสิ่งพิมพ)ที่
ให-บริการ จํานวนทั้งสิ้น 120,061 รายการ  
(ณ วันที่ 19 เมษายน 2556) (10.3.8-1.1)  
ตามเกณฑ)หอสมุดกลาง 

10.3.8-1.1 สถิติรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน
ฐานข-อมูล ห-องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS โดยจัดเก็บสถิติ         
ลงบนฐานข-อมูล ณ วันที่                 
19 เมษายน 2556 

 
���� 2 มีทรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวน  70,001 - 80,000 
เล�ม 

���� 3 มีทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวน  80,001 - 90,000 
เล�ม 

���� 4 มีทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวน  90,001 - 
100,000  เล�ม 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีทรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวน  100,001  เล�ม 
ข้ึนไป 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
มากกว�า 100,001 เล�ม 

ข้ึนไป 
120,061 เล�ม 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 
 

ตัวบ�งช้ีที่  10.3.9 :  การบริการฐานข-อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)  
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปKจจัยนําเข-า 

 1.   มีบริการฐานข-อมูล 1-2  ฐาน 
 2.   มีบริการฐานข-อมูล 3-4  ฐาน 
 3.   มีบริการฐานข-อมูล 5-6  ฐาน 
 4.   มีบริการฐานข-อมูล 7-8  ฐาน 
 5.   มีบริการฐานข-อมูลมากกว�าหรือเท�ากับ  9  ฐาน 
  

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการบริการ
ฐานข-อมูล 
1-2  ฐาน 

มีการบริการ
ฐานข-อมูล 
3-4 ฐาน 

มีการบริการ
ฐานข-อมูล 
5-6 ฐาน 

มีการบริการ
ฐานข-อมูล 
7-8 ฐาน 

มีบริการฐานข-อมูล 
มากกว�าหรือเท�ากับ               

9 ฐาน 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นายยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางเจียมจิต  บวชไธสง โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
 
ผลการดําเนินการ 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีบริการฐานข-อมูล  

1-2  ฐาน 
หอสมุดกลาง มีการให-บริการฐานข-อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน  13  ฐาน 
ได-แก�  
1.ฐานข-อมูลสืบค-น Opac (10.3.9-1.1) 
จํานวน 1 ฐาน  
2. ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส) ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน  11  ฐาน 
(10.3.9-1.2)  
3. ฐานข-อมูล ebrary จํานวน 1 ฐาน 
สําหรับให-บริการ (10.3.9-1.3)   

10.3.9-1.1  Print-Out          
หน-าเว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.
th/index1.html แสดง
ฐานข-อมูลระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ ฐานข-อมูลสืบค-น 
Opac           
10.3.9-1.2 Print-Out หน-า
เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.th
/index1.html แสดงรายการ
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ออนไลน)  
จํานวน 11 ฐาน  

���� 2 มีบริการฐานข-อมูล  
3-4  ฐาน 

���� 3 มีบริการฐานข-อมูล  
5-6  ฐาน 

���� 4 มีบริการฐานข-อมูล  
7-8  ฐาน 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีบริการฐานข-อมูลมากกว�า

หรือเท�ากับ   
9 ฐาน 

10.3.9-1.3  Print-Out หน-า
เว็บไซต) แสดงรายการฐานข-อมูล 
ebrary 
http://www.library.rbru.ac.th
/index1.html  

 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
อย�างน-อย  9  ฐาน   จํานวน 13  ฐาน 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- …………………………………………………………   

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.3.10 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ!มาตรฐาน  

 1.  มีการกําหนดนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.  มีการสํารวจความต-องการใช-ทรัพยากรสารสนเทศจากหลักสูตร หรือสมาชิกผู-ใช-บริการ 
 3.  มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 4.  มีการรายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 5.  มีการซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  
 6.  มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
 7.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ        
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ             
2-3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข-อ 

มีการดําเนินการ                 
6  ข-อ 

มีการดําเนินการ
เท�ากับ  7  ข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นายยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางเจียมจิต  บวชไธสง โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นายธนดล   สอนสา 
 
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการกําหนดนโยบายการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  
 
 

มี คณะกรรมการจั ดทํ าน โ ยบายจั ดหา
ทรัพยากรฯ (10.3.10-1.1) โดยมีการประชุม 
(10.3.10-1.2), (10.3.10-1.3) ร�วมกันเพื่อ
จัดทํา(ร�าง) นโยบายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ  (10.3.10-1.4) ของหอสมุดกลาง 
เพื่อใช- เป>นเกณฑ)ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

10.3.10-1.1 คําสั่งที่ 
046/2554 เร่ือง แต�งตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา (ร�าง) 
นโยบายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ                   
10.3.10-1.2 รายงานการ
ประชุมบุคลากรประจํา
หอสมุดกลาง คร้ังที่ 5/2554 
10.3.10-1.3 รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร ป ร ะ จํ า
หอสมุดกลาง คร้ังที่ 1/2555 
10.3.10-1.4 (ร�าง) นโยบายใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 มีการสํารวจความต-องการ

ใช-ทรัพยากรสารสนเทศ
จากหลักสูตร หรือสมาชิก
ผู-ใช-บริการ 

มีการสํารวจความต-องการใช-ทรัพยากร
สารสนเทศจากหลักสูตร  โดยหอสมุดกลาง
ได-จัดทําบันทึกข-อความ  เพื่อส�งให-ทางคณะ
ช� ว ยพิ จ า รณาหนั ง สื อที่ ต- อ งกา รจั ด ซ้ื อ  
(10.3.10-2.1)  หรือแจ-งกับเจ-าหน-าที่โดยตรง  
เจ-าหน-าที่จะนําแบบฟอร)มแนะนําหนังสือเข-า
สํานักวิทยบริการฯ ให-กับผู-ใช-บริการเพื่อทํา
การกรอกข- อ มูล  เพื่ อจะ ได- ดํ า เนิ นการ
ตรวจสอบ และจัด ซ้ือ ตามความจําเป>น  
(10.3.10-2.2) 

10.3.10-2.1 บันทึกข-อความ                    
ที่ สวบ. ว 016/2556  เร่ือง  การ
แนะนํ ารายชื่ อหนั งสื อ เพื่ อ
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ซ้ื อ / จั ด ห า         
เข-าหอสมุดกลาง      
1 0 .3. 1 0 -2 . 2  แ บ บ ฟ อ ร) ม
แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม� หอสมุดกลาง สํานักวิทย
บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

���� 3 มีแผนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

มี กา รจั ดทํ า แผนการจั ดหาท รัพยากร
สารสนเทศ (10.3.10-3.1)  
 

10.3.10-3.1 แผนการจัดหา
ท รัพยากรสารสน เทศของ
หอสมุดกลาง ป@งบประมาณ 
2556 

���� 4 มีการรายงานผลการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

มีการรายง านผลการจั ดหาท รัพยากร
สารสนเทศ ซ่ึงได-รวมรวมข-อมูลเพื่อสรุปผล
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยนํา
ข-อมูลเผยแพร�ในรายงานประจําป@ 2555  
ของสํานักฯ 

10.3.10-4.1 รายงานผลการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
ในรายประจําป@  2555 โดย
เผยแพร�ลงเว็บไซต)ของสํานัก
วิทยบริการฯ (หน-า 62-65) 

���� 5 มีการซ�อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

งานเทคนิคสารสนเทศ ฝ� ายซ�อมบํ า รุ ง
ทรัพยากรสารสนเทศ ได-ดําเนินการซ�อมแซม
บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โดยฝ�าย
บริการทรัพยากรสารสนเทศ (วารสารและ
สิ่งพิมพ)ต�อเนื่อง) บันทึกรายการข-อมูลลงใน
ใบนําส�งซ�อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ  
เพื่อให-ฝ�ายซ�อมบํารุงดําเนินการ เช�น            
ซ�อมบํารุงวารสาร ซ�อมบํารุงหนังสือเก�า  
และซ�อมบํารุงหนังสือใหม�  (10.3.10-5.1), 
(10.3.10-5.2)   

10.3.10-5.1 รายการวารสาร
นําส�งห-องซ�อม 
10.3.10-5.2 รายการวารสาร
เย็บเล�ม 

���� 6 มีการประเมินทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 

มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงเป>น
กระบวนการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ
ว�า ได-มีการเลือกและจัดหาตรงกับความ
ต-องการของผู-ใช- มีคุณภาพหรือข-อบกพร�อง
หรือไม� เพื่อนําไปเป>นข-อมูลในการปรับปรุง
ต�อไป โดยวิธีการคือ  

1. ประเมินโดยประมวลผลจากสถิติ
ก า ร ใ ช- ฐ า น ข- อ มู ล  ebrary  
(10.3.10-6.1) 

2. การเก็บสถิติจากการใช-บริการ 

10.3.10-6.1 สถิติการใช-
ฐานข-อมูล ebrary) 
10.3.10-6.2  Print-Out  หน-า
เว็บไซต)  
http://rbl.rbru.ac.th/virtua
_rpt/circulation.html     
โดยเลือกประเภทของ  Top 
Title List  แสดงสถิติรายชื่อ
หนังสือที่ผู-ใช-บริการยืมมาก
ที่สุด 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ด-านหนังสือที่มีผู-ใช-บริการมาก   
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได-จากทาง
เว็บไซต)  
http://rbl.rbru.ac.th/virtua_rp
t/circulation.html  โดยเลือก
ประเภทของ Top Title List  
(10.3.10-6.2) ระบบจะ
ประมวลผลสถิต ิ

3.  ประเมินโดยแบบสาํรวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการด-านการใช-
บริการ  (10.3.10-6.3), (10.3.10-
6.4) 

10.3.10-6.3 แบบสํารวจความ
พึงพอใจของผู-ใช-บริการด-าน
การใช-บริการ    
10.3.10-6.4 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการด-านการใช-บริการ 
 
 
 

���� 7 มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง 
 
 

หอสมุดกลาง  ได-นําผลสรุปความพึงพอใจ 
ของผู-ใช-บริการ ด-านทรัพยากรสารสนเทศ  
มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงในประเด็นที่ มี
ค�าเฉลี่ยน-อยกว�าประเด็นอ่ืน คือ ทรัพยากร
สารสน เทศมีความทันส มัย  ซ่ึ ง มีระดับ          
ความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย 
3.83  ทั้งนี้หอสมุดกลางได-นําข-อมูลดังกล�าว
เข-าที่ประชุม (10.3.10-7.1)  เพื่อปรับปรุง
การ ให-บ ริการดั งกล� าว  โดยการจั ดหา
ทรัพยากรสารสนเทศแต�ละคร้ังควรดูป@ที่พิมพ)
ไ ม� น- อ ย ก ว� า  5  ป@  ( ย- อ น ห ลั ง )            
(10.3.10-7.2), (10.3.10-7.3) ส�วนการ
ประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
ฐานข-อมูล OPAC จากแบบประเมินพบว�า 
ความพึงพอใจด-านกระบวนการและข้ันตอน
ในการสืบค-นชัดเจน มีค�าเฉลี่ยน-อยกว�าด-าน
อ่ืน คือมีระดับความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก 
มีค�าเฉลี่ย 3.81 ปรับปรุงโดยการดําเนินการ
จัดทําข-อมูลแนะนําวิธีการสืบค-นลงบน
เว็บไซต)หอสมุดกลาง เพ่ือให-ผู-ใช-บริการ
ทราบถึงข้ันตอนการสืบค-นท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  
(10.3.10-7.4)  

10.3.10-7.1  รายงานการ
ประชุมบุคลากรประจํา
หอสมุดกลาง  คร้ังที่ 1/2556   
10.3.10-7.2 ใบตรวจรับพัสดุ 
เ ล ขที่  0 2 00561100043        
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556  
10.3.10-7.3 Print-Out 
รายการหนังสือ                        
New Book List  
 
10.3.10-7.4 Print – Out  
หน-าเว็บไซต)  
http://www.library.rbru.ac.
th/index1.html                       
แสดงข-อมูลวิดีโอแนะนําการ
สืบค-น OPAC 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
ระดับ 7   7 ข-อ   5 คะแนน บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- …………………………………………………………                
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีที่  10.3.11 : ส�งเสริมการให�บริการทรัพยากรสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ   
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปKจจัยนําเข-า 

เกณฑ!มาตรฐาน  
 1.  มีบริการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกแก�ผู-ใช-บริการตามคําขอ 
 2.  มีบริการฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)  และ E-book ท่ีห-องสมุดเป>นผู-จัดหา 
 3.  จัดให-มีบริการยืม-คืน  โดยกําหนดระเบียบเพ่ือให-ผู-ใช-บริการอย�างเสมอภาคตามสิทธิท่ีควรได-รับ 
 4.  ผู-ใช-สามารถตรวจสอบการยืม – คืน การจองหนังสือ  และสืบค-นทรัพยากรสารสนเทศผ�านระบบ

ห-องสมุดอัตโนมัติได-ด-วยตนเอง 
 5.  บริการให-คําแนะนําผ�านอินเทอร)เน็ต  โทรศัพท)  หรือช�องทางอ่ืน  
 6.  จัดให-มีการปฐมนิเทศนักศึกษา  การสอน  หรือร�วมสอนและการค-นคว-าทรัพยากรสารสนเทศ  

ตลอดจนช�วยค-นคว-าและให-คําปรึกษาทางวิชาการ 
 7.  มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ  ด-านการบริการผู-ใช-บริการ  ด-านการสื่อสาร ด-านสถานท่ีและ

สิ่งแวดล-อม  และด-านพัฒนาส�งเสริมการบริการชุมชน   
 
 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ        
1 ข-อ 

มีการดําเนินการ             
2-3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข-อ 

มีการดําเนินการ                 
6  ข-อ 

มีการดําเนินการ
เท�ากับ  7  ข-อ 

 
 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นายยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางเจียมจิต  บวชไธสง โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
 นางอินธิรา  สังคีรี 

       นางสาวจรรยา  วัชชา 
 นางสาวชมจันทร)  ลีลาภรณ)  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีบริการจัดหาทรัพยากร

จากภายนอกแก�
ผู-ใช-บริการตามคําขอ 

หอสมุดกลางมีการดําเนนิการจดัซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศจากภายนอก ตามคํา
ขอของผู-ใช-บริการ (10.3.11-1.1),   
(10.3.11-1.2) 

10.3.11-1.1 แบบฟอร)มแนะนาํ
หนังสือและโสตทัศนปูกรณ) 
10.3.11-1.2  ใบตรวจรับพัสด ุ

���� 2 มีบริการฐานข-อมูล
อิเล็กทรอนิกส)        
และ E-book ท่ีห-องสมุด 
เป>นผู-จัดหา 

 

หอสมุดกลางมีการดําเนนิการจดัหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส)  (10.3.11-2.1) และ E-book 
(10.3.11-2.2) เพื่อให-บริการแก�ผู-ใช-บริการ
แก�ผู-ใช-บริการ  

10.3.11-2.1 Print-Out หน-า
เว็บไซต)
http://www.library.rbru.ac.t
h/index1.html แสดงรายการ
ฐานข-อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส)  
10.3.11-2.2 Print-Out หน-า
เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.t
h/index1.html แสดงรายการ
ฐานข-อมูล E-book 

���� 3 จัดให-มีบริการยืม-คืน  
โดยกําหนดระเบียบ
เพ่ือให-ผู-ใช-บริการอย�าง
เสมอภาคตามสิทธิท่ีควร
ได-รับ 
  

 

หอสมุดกลางมีการให-บริการยืม-คืน  โดย
กําหนดระเบียบการให-บริการไว-ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ว�าด-วยการ
ใช-และให-บริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 (10.3.11-
3.1)  คู�มือการให-บริการ สํานักวิทยบริการฯ  
(เวลาเป`ดทําการ) (10.3.11-3.2) และที่หน-า
เว็บไซต)หอสมุดกลาง (10.3.11-3.3) เพื่อให-
ผู-ใช-บริการได-รับการบริการอย�างสมํ่าเสมอ 
 

1 0 .3. 1 1 -3 . 1  ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ว�าด-วยการใช-และให-บริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2549 
10.3.11-3.2 คู�มือการให-บริการ 
สํานักวิทยบริการฯ (เวลาเป`ด
ทําการ) 
1 0 .3. 1 1 -3 . 3  Print-Out 
เ ว็ บ ไ ซ ต) ห อ ส มุ ด ก ล า ง                    
แสดงสถานะร ะ เ บี ย บ ก า ร
ให-บริการ  

���� 4 ผู-ใช-สามารถตรวจสอบ
การยืม – คืน การจอง
หนังสือ  และสืบค-น
ทรัพยากรสารสนเทศ
ผ�านระบบห-องสมุด
อัตโนมัติได-ด-วยตนเอง 

มีระบบตรวจสอบข-อมูลการยืม-คืน หนังสือได-
ด-วยตนเองผู-ใช-บริการสามารถเข-าไปตรวจสอบ
ข-อมูลได-ที ่http://rbl.rbru.ac.th/cgi-  
bin/gw/chameleon   (10.3.11-3.1)        
เลือกการเข-าสู�ระบบของสมาชิก พร-อมใส�รหัส
สมาชิก และรหัสผ�าน ระบบจะประมวลข-อมูล
สมาชิก  พร-อมทั้งแจ-งสถานะของสมาชิก 

10.3.11-4.1 Print - Out หน-า
เว็บไซต)  
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-
bin/gw/chameleon แสดง
ระบบตรวจสอบข-อมูลการยืม-
คืน หนังสือได-ด-วยตนเอง 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 บริการให-คําแนะนําผ�าน

อินเทอร)เน็ต โทรศัพท)  
หรือช�องทางอ่ืน 
 
 
 

มีบริการให-คําแนะนําผ�านทางอินเทอร)เน็ต  
เช�น หน-าเว็บแฟนเพจ facebook ของ
หอสมุดกลาง  (10.3.11-5.1)  และการตอบ
คําถามผ�านทางโทรศัพท) (10.3.11-5.2)  
รวมถึงการให-คําแนะนําโดยการบริการตอบ
คําถาม ณ บริเวณเคาน)เตอร)ตอบคําถามและ
ค-นค-น  (10.3.11-5.3)  
 

 

10.3.11-5.1 Print-Out            
หน-าแฟนเพจ facebook          
ของหอสมุดกลาง 
https://www.facebook.com
/library.rbru 
10.3.11-5.2  แบบฟอร)มบริการ
ตอบคําถามทางโทรศัพท) 
10.3.11-5.3  แบบฟอร)มบริการ
ต อ บ คํ า ถ า ม แ ล ะ ค- น คื น
สารสนเทศ 

���� 6 จัดให-มีการปฐมนิเทศ
นักศึกษา  การสอน  
หรือร�วมสอนและการ
ค-นคว-าทรัพยากร
สารสนเทศ  ตลอดจน
ช�วยค-นคว-าและให-
คําปรึกษาทางวิชาการ 

หอสมุดกลางเข-าร�วมการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม�  โดยมีบันทึกข-อความของมหาวิทยาลัย
เชิญร�วมกิจกรรมค�ายชมพู-เขียว (10.3.11-
6.1) เพื่อให-ความรู- หรือแนวปฏิบัติในการเข-า
ใช-ห-องสมุดสําหรับนักศึกษา   ทั้งนี้ได-จัดทํา
โครงการอบรมการให-บริการผ�านระบบ
เครือข�ายคอมพิวเตอร)  ซ่ึงหอสมุดกลางได-ให-
ค ว า ม รู- เ ก่ี ย ว กั บก า รสื บ ค- น ฐ านข- อ มู ล
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง 
(Web  OPAC) (10.3.11-6.2)  เพื่อให-
นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ค- น ค ว- า ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศได-อย�างถูกต-อง  รวดเร็ว  และ
สร-างความเข-าใจในการใช-ฐานข-อมูล 

10.3.11-6.1 บันทึกข-อความ    
ที่  อ น ศ  0 4 4 / 2 5 5 6  เ ร่ื อ ง   
ขออนุญาตเรียนเชิญเจ-าหน-าที่
เป>นวิทยากร  
10.3.11-6.2  ภาพถ�ายการ
โครงการอบรมการให-บริการ
ผ� า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข� า ย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร)  ( ก า ร สื บ ค- น
ฐานข-อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ข อ ง ห อ ส มุ ด ก ล า ง  Web  
OPAC) 

���� 7 มีการพัฒนาคุณภาพ      
การบริการ ด-านการ
บริการผู-ใช-บริการ     
ด-านการสื่อสาร       
ด-านภาพการบริการ  
ด-านการบริการ
ผู-ใช-บริการ ด-านการ
สื่อสาร ด-านสถานท่ีและ
สิ่งแวดล-อม  และด-าน
พัฒนาส�งเสริมการบริการ
ชุมชน        

หอสมุดกลางมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ด-านต�าง ๆ เช�น  
 ด� า น ก า ร บ ริ ก า ร ผู� ใ ช� บ ริ ก า ร  
หอสมุดกลางได-ขยายเวลาในการให-บริการ  
ให-กับนักศึกษาก�อนสอบ ตั้งแต�เวลา 16.30-
19.00  น. (10.3.11-7.1)  รวมถึงบุคลากรได-
เข-าร�วมการอบรมโครงการการจัดการความรู-          
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวข-อ “การบริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
องค)กร”  ซ่ึงสามารถนําความรู-ที่ได-รับมา
ป ร ะ ยุ ก ต) ใ ช- ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด-            
(10.3.11-7.2) 

10.3.11-7.1 บันทึกข-อความที่ 
017/2555 เร่ือง ขออนุญาต
เปลี่ยนเวลาปฏิบัติงาน
ประจําเดือนกันยายน 2555  
10.3.11-7.2 รายชื่อผู-เข-ารับ
การอบรมโครงการการจัดการ
ความรู- สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ หัวข-อ 
“การบริการที่ดี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค)กร”    
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
   ด�านการสื่ อสาร   การจัดทําบอร)ดเพื่ อ

ประชาสัมพันธ)  ให-กับผู-ใช-บริการได-รับทราบ
ข-อมูลข�าวสาร  (10.3.11-7.3)  และช�องทาง
การเผยแพร�ทางสื่อโทรทัศน) (10.3.11-7.4)  
รวมถึงการประชาสัมพันธ)ผ�านทางเสียง        
ตามสาย  (10.3.11-7.5) 

10.3.11-7.3 ภาพถ�ายบอร)ด
ประชาสัมพันธ) 
10.3.11-7.4  ภาพถ�ายโทรทัศน)
เพื่อการสื่อสาร 
10 .3 .11-7 .5 ภาพถ�ายการ
ประชาสัมพันธ)เสียงตามสาย 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด�านสถานที่และสิ่งแวดล�อม   มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน)บริเวณพื้นที่การให-บริการวารสาร  
บริเวณ  ชั้น 1  (10.3.11-7.6) 

           ด�านพัฒนาส1งเสริมการบริการชุมชน   
โดยการจัดทาํห-องสมุดโรงเรียนเพื่อเตรียม
ความพร-อมในการรับเสด็จสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชดาํเนินทางเยี่ยมและติดตามการ
ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริฯ   
ให-กับโรงเรียนบ-านน้ําแดง จังหวัดจันทบุรี
(10.3.11-7.7)   
หอสมุดกลาง จัดทาํแบบสํารวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการ จํานวน 4 ด-าน 
(10.3.11-7.8)  ได-แก�  
1. ด-านกระบวนการ/ข้ันตอนการให-บริการ 
(ด-านทรัพยากรสารสนเทศ) 
2. ด-านเจ-าหน-าที่ให-บริการ 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก 

10.3.11-7.6 ภาพถ�ายการ
ปรับปรุงภูมิทัศน)งานบริการ   
วารสาร  ชั้น 1  
10.3.11-7.7  คําสั่งไปราชการ 
ที่ 030/2555 เร่ือง ให-บุคลากร
ไปราชการ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2555 
10.3.11-7.8  รายงานการ
ประเมินความพงึพอใจของ
ผู-ใช-บริการด-านการใช-บริการ 
ประจําป@การศึกษา  2555                
  
 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 
5  ข-อ 7 ข-อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- …………………………………………………………         
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ีที่  10.3.12 :  บุคลากรมีความรู�ความชํานาญเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าที ่ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปKจจัยนําเข-า 
เกณฑ!มาตรฐาน  

 1.  ผู-บริหารหอสมุดกลาง  ควรมีวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาโทและควรมีความรู-พ้ืนฐานทางบรรณารักษศาสตร)
และสารสนเทศศาสตร)  และจะต-องมีประสบการณ)ในการบริหารงานไม�น-อยกว�า 5 ป@ หรือให-เป>นไปตาม  พ.ร.บ.    
ของมหาวิทยาลัย 

 2.  ผู-ปฏิบัติงานในระดับหัวหน-าฝ�าย  ควรมีวุฒิอย�างตํ่าปริญญาโท  และมีพ้ืนฐานความรู-ในสาขาท่ี
ปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรี  กับมีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุดอย�างน-อย  2 ป@ หรือเป>นผู-ท่ีมีวุฒิไม�ตํ่า
กว�าปริญญาตรีและมีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุด  ไม�น-อยกว�า 3 ป@ 

 3.  บุคลากรผู-ปฏิบัติงานทุกระดับของหอสมุดกลาง มีพ้ืนฐานความรู-ในสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงาน ในแต�ละงาน
ไม�น-อยกว�า 1 คน หรือมีประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุด  ไม�น-อยกว�า  3 ป@ 

 4.  บุคลากรทุกระดับของหอสมุดกลาง ควรมีวุฒิอย�างตํ่าปริญญาตรี หรือในระดับอัตราส�วนของวุฒิ
ปริญญาตรี ร-อยละ  90  ของบุคลากรท้ังหมดของหอสมุดกลาง 

 5.  บุคลากรทุกระดับของหอสมุดกลาง  ควรมีโอกาสได-รับการศึกษาฝ_กอบรม  และเข-าร�วมการประชุมสัมมนา 
ท้ังภายในหรือระหว�างประเทศ  รวมท้ังได-รับการพัฒนาในรูปแบบต�าง ๆ ไม�ต่ํากว�า  2 ครั้ง/ป@ 

เกณฑ!การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ข-อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข-อ 

มีการดําเนินการ 
3  ข-อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข-อ 

มีกาดําเนินการ 
ครบทุกข-อ 

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นายยุทธนา  พรรคอนันต) โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

        
 

ผลการดําเนินการ 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ผู-บริหารหอสมุดกลาง  

ควรมีวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญา
โทและควรมีความรู-พืน้ฐาน
ทางบรรณารักษศาสตร)
และสารสนเทศศาสตร)  
และจะต-องมีประสบการณ)
ในการบริหารงานไม�น-อย
กว�า 5 ป@  หรือให-เป>นไป
ตาม พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลยั 

ในช�วงป@การศึกษา 2555  หอสมุดกลางมีผู-บริหาร 
ท่ีมีวุฒิ ไม�ต่ํากว�าปริญญาโท และมีความรู-พ้ืนฐาน
ทางบรรณารักษศาสตร)และสารสนเทศศาสตร)  
(10.3.14-1.1), (10.3.14-1.2) และมีประสบการณ)
ในการบริหารงานไม�น-อยกว�า 5 ป@ หรือให-เป>นไป
ตาม พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัย (10.3.14-1.3) 

10.3.12-1.1  แบบฟอร)มสรุป
ข-อมูลผู-บ ริหารหอสมุดกลาง 
ประจําป@การศึกษา 2555 
10.3.12-1.2 บันทึก/ คําสั่ ง
แต�งตั้งหัวหน-าหอสมุดกลาง 
10.3.12-1.3  พรบ. ระเบียบ
ข- า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และแก-ไขเพิ่มเติมฯ   
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 ผู- ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ร ะ ดั บ

หัวหน- าฝ� าย   ควรมีวุฒิ
อย�างต่ําปริญญาโท  และมี
พื้นฐานความรู-ในสาขาที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม� ต่ํ า ก ว� า
ป ริ ญ ญ า ต รี  กั บ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ) ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานห-องสมุดอย�าง
น-อย  2 ป@  หรือเป>นผู-ที่มี
วุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี
และมีประสบการณ)ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ห- อ ง ส มุ ด  
ไม�น-อยกว�า 3 ป@ 

หอสมุดกลางแบ�งส�วนงานออกเป>น   
4 งาน แต�ละงานมีคุณสมบัติของผู-ปฏิบตัิงานใน
ระดับหัวหน-าฝ�ายดังนี้   
1. งานบริการสารสนเทศ มีพื้นฐานความรู-ใน
สาขาที่ปฏิบัติงานไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี กับมี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุด 14  ป@  
2. งานวิทยพัฒนา  มีพื้นฐานความรู-ในสาขาที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม� ต่ํ า ก ว� า ป ริ ญ ญ า ต รี  กั บ มี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุด 5 ป@  
3. งานเทคนิคสารสนเทศมีพื้นฐานความรู-ใน
สาขาที่ปฏิบัติงานไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี กับมี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุด 19  ป@  
4. งานบริหารจัดการ มีพื้นฐานความรู-ในสาขา
ที่ ป ฏิบั ติ ง าน ไม� ต่ํ า ก ว� า ป ริญญาต รี  กับ มี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงานห-องสมุด 14 ป@ 
(10.3.12-2.1),  (10.3.12-2.2) 

10.3.12-2.1 สรุปข-อมูล
บุคลากรประจาํหอสมุดกลาง  
ประจําป@ 2555    
10.3.12-2.2 คําสั่งแต�งตั้ง
หัวหน-างาน ที่ 1596/2552 
  
 

���� 3 บุคลากรผู-ปฏิบัติงานทุก
ระดับของหอสมุดกลาง   
มี พื้ น ฐ า น ค ว า ม รู- ใ น
สาขาวิชาที่ปฏิบัติงาน ใน
แต�ละงานไม�น-อยกว�า 1 
คน หรือมีประสบการณ)ใน
การปฏิบัติงานห-องสมุด           
ไม�น-อยกว�า  3 ป@ 

บุคลากรผู-ปฏิบัติงานทุกระดับของหอสมุดกลาง 
มีพื้นฐานความรู-ในสาขาวชิาที่ปฏิบัติงาน ในแต�
ละงานไม�น-อยกว�า 1 คน  (10.3.1.12-3.1) 
(10.3.12-3.2)  หรือมีประสบการณ)ในการ
ปฏิบัติงานห-องสมุด ไม�น-อยกว�า 3 ป@  
(10.3.12-3.3) 
 

10.3.12-3.1  โครงสร-างองค)กร
หอสมุดกลาง จากเว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.t
h/HR.html 
10.3.12-3.2  คําสั่งแต�งตั้ง
หัวหน-างาน ที่ 1596/2552 
10.3.12-3.3  สรุปข-อมูล
บุคลากรประจาํหอสมุดกลาง  
ประจําป@ 2555    

���� 4 บุ คล ากรทุ ก ระดั บของ
หอสมุดกลาง ควรมีวุฒิ
อย�างต่ําปริญญาตรี หรือใน
ระดับอัตราส�วนของวุฒิ
ปริญญาตรี ร-อยละ  90  
ของบุคลากรทั้งหมดของ
หอสมุดกลาง   

บุคลากรทุกระดับของหอสมุดกลาง จํานวน 14 
คน มีวุฒิอย�างต่ําปริญญาตรี หรือในระดับ
อัตราส�วนของวุฒิปริญญาตรี ร-อยละ  92.85 
ของบุ ค ล ากรทั้ ง หมดของหอส มุดกลา ง        
โดยแบ�งเป>นระดับ การศึกษาดังนี้ (10.3.12-4.1)   
ระดบัปริญญาโท    จาํนวน   1 คน 
ระดบัปริญญาตรี จํานวน 12 คน 
ระดบัปวช.  จํานวน   1 คน 

1 0 . 3 . 1 2 -4 . 1  ส รุ ป ข- อ มู ล
บุคลากรประจําหอสมุดกลาง 
ประจําป@ 2555  ที่จบการศึกษา 
โดยมีความ รู- ในสาขาวิชาที่
ปฏิบัติงาน                  
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 

 

5 บุ คลากรทุ กระดั บของ
หอสมุดกลาง  ควรมีโอกาส
ได- รับการศึกษาฝ_กอบรม  
แ ล ะ เ ข- า ร� ว ม ก า ร
ประชุมสัมมนาทั้งภายใน
ห รื อ ร ะ ห ว� า ง ป ร ะ เ ท ศ  
รวมทั้งได-รับการพัฒนาใน
รูปแบบต�าง ๆ ไม�ต่ํ ากว�า  
2  คร้ัง/ป@ 

  

 
 

การประเมินตนเอง 
เปEาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปEาหมาย 

4 ข-อ 4 ข-อ 4 คะแนน บรรลุ 

 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ส�วนท่ี  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตาราง ส1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน  : กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน&นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 

 

เป)าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป)าหมาย 

(/ = บรรลุ, 
x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ� 
สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เช�น เหตุผลของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ีระบุใน 
SAR) 

ตัว
ตั้ง 

ตัวหาร ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 6 ข%อ   8 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 5 ข%อ   7 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 2.5 6 ข%อ   6 ข%อ � 4 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 5.2 4 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.1 6 ข%อ   7 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.2 4 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.3 4 ข%อ    5 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 7.4 4 ข%อ   6 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 5 ข%อ   7 ข%อ � 5 คะแนน   

ตัวบ�งชี้ท่ี 9.1 5 ข%อ   8 ข%อ � 4 คะแนน   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ�งชี้ของ
ทุกองค.ประกอบ 

    4.8 
คะแนน 
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อัตลักษณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีและองค�ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 

 

เป)าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป)าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ� 
สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เช�น เหตุผลของ
การประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ีระบุใน 
SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.1.1 3 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.1.2 4 ข%อ   4 ข%อ � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.1.3 5 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.1 6 ข%อ   6 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.2 6 ข%อ   6 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.3 13 โปรแกรม   18 โปรแกรม � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.4 ร%อยละ 80   ร%อยละ 
79.40 

� 3 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.5 5 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.6 ร%อยละ 80   ร%อยละ 87 � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.7 5 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.8 5 ข%อ   5 ข%อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.2.9 5 ข%อ   4 ข%อ � 4 คะแนน  
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ตัวบ�งช้ีคุณภาพ 
 

เป)าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป)าหมาย 

(/ = บรรลุ , 
x = ไม�
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ� 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผลของ

การประเมิน 
ท่ีต�างจากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.1 7 วัน/เล�ม 
หรือรายการ 

  7 วัน/เล�ม หรือ 
รายการ   

� 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.2 7 ข%อ   7 ข%อ   � 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.3  25 รายการ : 
คน 

  11.84  
รายการ : คน 

� 
 

2 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.4 ร%อยละ 4   ร%อยละ 5.16 � 1 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.5 6 บริการ   จํานวน 6 
บริการ 

� 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.6 9 บริการ   จํานวน 10  
บริการ 

� 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.7 ร%อยละ 80   ร%อยละ 100 � 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.8 มากว�า 
100,000 
รายการ 

  120,061  
เล�ม 

� 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.9 อย�างน%อย 
9 ฐาน 

  จํานวน 13  
ฐาน 

� 5  คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.10 7 ข%อ    7 ข%อ   � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.11 5 ข%อ    7 ข%อ   � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.12 4 ข%อ   4  ข%อ   � 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ�งชี้ของ
ทุกองค.ประกอบ 

    4.45 
คะแนน 
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ภาคผนวก 
 

 


