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คํานํา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป�
การศึกษา 2556 เป%นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบป� ระหว.างวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดตามตัวบ.งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา องค7ประกอบท่ี 1, 2, 5, 7, 8 
และองค7ประกอบท่ี 9 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร�อมท้ังได�วิเคราะห7          
จุดแข็งและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารายองค7ประกอบไว�ในรายงานฉบับนี้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและข�อ
เสนแนะของผู�มีส.วนได�ส.วนเสีย รวมท้ังภาคีเครือข.าย เป%นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ัวท้ังองค7กร เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค7 เปDาหมายยุทธศาสตร7และพันธกิจอย.างยั่งยืนต.อไป 
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บทสรุปผู?บริหาร 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป�การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงานตามองค7ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเด.น แนวทางส.งเสริมจุดเด.น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก�ไข 
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได�รับผลการตรวจประเมินดังนี้   

ผลการประเมินในภาพรวมตามองค7ประกอบคุณภาพ 9 ด�านและตัวบ.งชี้ท่ีใช�ประเมินคุณภาพ
ตามองค7ประกอบ สกอ. โดยในภาพรวมอยู.ในระดับดีมาก ผลการประเมินคือ 4.8 คะแนน โดยจําแนกเป%น  

- ผลการประเมินจัดอยู.ในระดับดี จํานวน 2 องค7ประกอบ คือ องค7ประกอบท่ี 7.4 และ 
องค7ประกอบ 9.1  

- ผลการประเมินจัดอยู.ในระดับดีมาก จํานวน 8 องค7ประกอบ คือ องค7ประกอบท่ี 1.1, 2.4, 
2.5, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, และ 8.1 
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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$นตึกสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 ถึง ชั้น 3             
เป$นส%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%มงานบริหารงานท่ัวไป 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 
 พ.ศ. 2551  ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได4ย4ายท่ีทําการจากอาคาร 4  ไปยังอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปN เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 จนถึงปOจจุบัน โดยมี
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สํานักงานศูนย7ฯ อยู%ท่ีชั้น 3 ห4อง 35301  มีห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 ขนาด 72 เครื่อง สําหรับ
บริการนักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป  จํานวน  2 ห4อง มีห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 ขนาด 72 เครื่อง 
สําหรับการฝQกอบรม จํานวน 1 ห4อง และมีห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7ขนาด 50 เครื่อง สําหรับการ
เรียนการสอน จํานวน 1 ห4อง 
 พ.ศ. 2555 กลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป ได4ย4ายท่ีทําการจากอาคารบรรณราชนครินทร7           
ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปN เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 จนถึงปOจจุบัน 
โดยมีสํานักงาน อยู%ท่ีชั้น 4 ห4อง 35401 
 
ปรัชญา 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "ให4บริการสารสนเทศ ก4าวสู%เทคโนโลยี 
ส%งเสริมให4เกิดการเรียนรู4 และการพัฒนาท่ียั่งยืน" 
 
วิสัยทัศน' 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป$นแหล%งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด 
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช4ในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือท4องถ่ิน 
 
พันธกิจ 
 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย%างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
 2. ให4บริการสารสนเทศ ส%งเสริมสนับสนุนการศึกษา การค4นคว4าและการวิจัย  
 3. เสริมสร4างความรู4 ทักษะด4านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค7ความรู4สู%สังคม  
 4. สนับสนุนและส%งเสริมการใช4เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การศึกษา การวิจัย 
 
เป+าหมาย 
 1. จัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศให4ครอบคลุมสาขาวิชาท่ีเปTดสอน และ
สอดคล4องกับหลักสูตร รวมท้ังทรัพยากรสารสนเทศท4องถ่ิน 
 2. เน4นการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ7ให4เพียงพอบริการแก%ผู4ใช4 
 3. พัฒนาโปรแกรมห4องสมุดอัตโนมัติ และฐานข4อมูลทางวิชาการ 
 4. สร4างเครือข%าย ความร%วมมือกับแหล%งความรู4อ่ืนเพ่ือเป$นประโยชน7ในการใช4ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 5. ให4บริการสารสนเทศด4วยความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และประหยัด 
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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  ประจําป-การศึกษา 2556 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให4มี
คุณภาพทุกด4าน 

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

การเรียนรู4 
5. ส%งเสริมให4มีการใช4ทรัพยากรสารนิเทศอย%างคุ4มค%า  โดยการจัดฝQกอบรมและแนะนํา

ผู4ใช4บริการ  ให4สามารถสืบค4นข4อมูลสารสนเทศได4อย%างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับความต4องการ
ของผู4ใช4 

6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให4มีความรู4ในด4านต%าง ๆ เช%น เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ความรู4ด4านวิชาชีพ และภาษา เพ่ือเป$นผู4นําทางวิชาชีพและรองรับการปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู%
ยุคดิจิทัลและมีจิตใจพร4อมท่ีจะให4บริการเป$นสําคัญ 

7. จัดให4มีแหล%งข4อมูลท4องถ่ินภาคตะวันออก โดยเฉพาะด4านเกษตร ศิลปวัฒนธรรม 
พุทธศาสนา และสิ่งแวดล4อม 
 
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 งานฝQกอบรม 
1.10 งานประกันคุณภาพ 

2. หอสมุดกลาง   
2.1 งานธุรการและเลขา 
2.2 งานบริการสารสนเทศ 
2.3 งานเทคนิคสารสนเทศ 
2.4 งานวิทยพัฒนา 

3. ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา 
3.1 งานธุรการและเลขา 
3.2 งานผลิตสื่อ 
3.3 งานนวัตกรรมการศึกษา 

4. ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ   
4.1 งานธุรการและเลขา 
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 
งานฝQกอบรม 
งานประกันคุณภาพ 

งานธุรการและเลขา 
งานบริการสารสนเทศ 
งานเทคนิคสารสนเทศ 
งานวิทยพัฒนา 

งานธุรการและเลขา 
งานผลิตสื่อ 
งานนวัตกรรมการศึกษา 

งานธุรการและเลขา 
งานสารสนเทศ 
งานบริการและซ%อมบํารุง 
งานระบบเครือข%าย 

                   ผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                          (นายปฏิคม  ทองจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     หัวหน4าสํานักงานผู4อํานวยการ 
                                         (นางมาลีวัลย7  นิโรจน7) 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน4า 
กลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป 
(นางมาลีวัลย7  นิโรจน7) 

 

หัวหน4า 
หอสมุดกลาง 

(นางสาวบุปผา ภมูิพ้ืนผล) 
 

หัวหน4าศูนย7 
เทคโนโลยีการศึกษา 
(นายสาธิต  ไทสงฆ7) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นางสาวกนกวรรณ  อยู%ไสว) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายสาธิต  ไทยสงฆ7) 

หัวหน4า 
ศูนย7เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(นายณัฐกาญจน7  พ่ึงเกิด) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายณัฐกาญจน7  พ่ึงเกิด) 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

บุคลากรในป-การศึกษา 2556 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประจําหน%วยงานท้ัง 4 งาน ดังนี้ 
  
 กลุ�มงานบริหารงานท่ัวไป 
 1. นางมาลีวัลย7   นิโรจน7  รักษาการหัวหน4ากลุ%มงานบริหารงานท่ัวไป 
 2. นางสาวพรพะวา นิยมวานิช  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3. นางอัญชลี เมืองสูน  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 4. นางปรียาภรณ7 ศิริไสยาสตร7  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 5. นายกองพล เจิมพักตร7  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 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. นางสาวชมจันทร7 ลีลาภรณ7  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 4. นายสุรัตน7 จานทอง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 5. นายนพเดช อยู%พร4อม  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
  
 ศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นายณัฐกาญจน7   พ่ึงเกิด              รักษาการหัวหน4าศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นางสาวรุ%งรัตน7   เชื้อแก4ว         เจ4าหน4าท่ีประจําห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 
 3. นางสาวลัดดา   เชิดชมกลิ่น         นักวิชาการคอมพิวเตอร7 

4. นายปริญญา   ภารดีรุจิรา         นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
5. นายเอกลักษณ7   สุขท้ังโลก         นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
6. นางสาวอาริษา   ศรีเจริญ          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
7. นางสาวอังคณา   วุฒิ          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
8. นางสาวพรพรรณ   ภักดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร7 

 9. นายเอกนรินทร7   สร4อยศรี          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
 10. นายภาณุวง   เมฆไพบูลย7           นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
 11. นายตะวัน   ไพศาลธนกร         นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
 12. นายธีรวุฒ ิ สุทธิประภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
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หอสมุดกลาง 
 1. นางสาวบุปผา   ภูมิพ้ืนผล  รักษาการหัวหน4าหอสมุดกลาง 
 2. นางอาภรณ7 ใจกล4า  บรรณารักษ7ชํานาญการ 
 3. นางเจียมจิต   บวชไธสง  บรรณารักษ7 
 4. นางสาวดาราวรรณ   สุวรรณทา  บรรณารักษ7 
 5. นางอินธิรา   สังคีรี  บรรณารักษ7 
 6. นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา บรรณารักษ7 
 7. นางสาวปริยาภรณ7 ศรีบุษรา  บรรณารักษ7  
 8. นางสาวสุกัญญา สีมีแสง  บรรณารักษ7 
 9. นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 10. นางสาวกรณิกา นามวงศ7  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 11. นางสาววิไลลักษณ7    รักตะสุวรรณ พนักงานท่ัวไป 
 12. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  พนักงานพิมพ7 ส 3  
 13. นางสาวจรรยา วัชชา  ผู4ปฏิบัติงานบริหาร 
 
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. นายปฏิคม ทองจริง  ประธานกรรมการ 
2. นายอํานาจ วงษ7สมิง  กรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ 
3. ผศ.กฤษฎา บุศรา  กรรมการผู4ทรงคุณวุฒิ 
4. นายภาณุวง เมฆไพบูลย7 กรรมการผู4แทนบุคลากร 
5. นางเจียมจิต บวชไธสง  กรรมการผู4แทนบุคลากร 
6. นายณัฐกาญจน7   พ่ึงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางมาลีวัลย7 นิโรจน7  ผู4ช%วยเลขานุการ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ส�วนที่ 2 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข�อมลูองค!ประกอบ  ตัวบ�งช้ี  ดังต�อไปน้ี 
 

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�งช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ!การประเมิน 
     

 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวัลย) นิโรจน) โทรศัพท!  :  3507 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   ว�าท่ีร-อยตรีกองพล เจิมพักตร) โทรศัพท!  :  3514 
 
ผลการดําเนินการ 
 

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

ท่ีสอดคล-องกับนโยบาย 
ของสภาสถาบัน  โดยการ          
มีส�วนร�วมของบุคลากรใน
สถาบัน และได-รับ ความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  
โดยเป>นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล-องกับ
จุดเน-นของกลุ�มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ป@ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 

มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน) 
พันธกิจ และยุทธศาสตร)ของ
สํานักฯ โดยกระบวนการมีส�วน
ร�วมของบุคลากรของสํานักฯ 
และกําหนดเป>นแผนกลยุทธ)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ป@งบประมาณ 2557    
(1.1-1.1, 1.1-1.2) และได-รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ 
นอกจากนี้ได-มีการทบทวนแผน
กลยุทธ) สํานักวิทยบริการฯ 
(1.1-1.3) รวมท้ังมีการรับฟIง
ความคิดเห็นของบุคลากรโดย
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การทบทวนยุทธศาสตร) ปรัชญา 

1.1-1.1 คําสั่ง 048/2556  
เรื่องแต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ 
สํานักวิทยบริการฯ
ป@งบประมาณ 2557  
1.1-1.2 แผนยุทธศาสตร)   
แผนกลยุทธ) พ.ศ. 2555-
2558 
1.1-1.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 
1.1-1.4 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พันธกิจ 

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 



10 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
10 (พ.ศ. 2551-2554) วิสัยทัศน)และกลยุทธ) เพ่ือ

เสริมสร-างภาพลักษณ)ให-องค)กร 
เพ่ือให-เกิดการยอมรับร�วมกัน    
(1.1-1.4) 

ยุทธศาสตร)และกลยุทธ) 
สํานักวิทยบริการฯ  
ป@งบประมาณ 2557 

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

มีการถ�ายทอดแผนกลยุทธ)
ระดับสํานักฯ ไปสู�ทุกหน�วยงาน
ภายใน โดยมีการจัดโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) กลยุทธ) และ
แผนพัฒนางาน สํานักวิทย
บริการฯ เพ่ือให-บุคลากรทราบ
ถึงวิสัยทัศน) กลยุทธ)และ
เปLาหมายในการดําเนินงานของ
สํานักฯ (1.1-2.1) และมีการ
กําหนดหน�วยงานภายใน
รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ) (1.1-2.2, 1.1-2.3,1.1-
2.4) นอกจากนี้มีการนําแผนกล
ยุทธ)เผยแพร�และสื่อสารให-
บุคลากรได-รับทราบทางเว็บไซต)
ของสํานักฯ (1.1-2.5) 

1.1-2.1 ใบลงชื่อผู-เข-าร�วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน)  
พันธกิจ ยุทธศาสตร)          
และกลยุทธ) สํานักวิทย
บริการฯ 15-17 ต.ค. 56 
1.1-2.2 แผนยุทธศาสตร) 
แผนกลยุทธ) พ.ศ.2555 - 
2558 
1.1-2.3 แผนปฏิบัติการ
ประจําป@งบประมาณ 
2556 
1.1-2.4 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป@
งบประมาณ 2557 
1.1-2.5 เว็บไซต)สํานักวิทย
บริการฯ แสดงการ
เผยแพร�แผนต�างๆ 

���� 3 มีกระบวนการแปลง            
แผนกลยุทธ)เป>น
แผนปฏิบัติการประจําป@
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด-าน
การเรียนการสอน  การ
วิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ)
เป>นแผนปฏิบัติราชการประจําป@ 
2 พันธกิจ คือ พันธกิจด-านการ
เรียนการสอน และพันธกิจด-าน
การบริการวิชาการ โดยได-
แต�งต้ังคณะกรรมการโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ) สํานัก
ฯ ป@งบประมาณ 2557 (1.1-
3.1,1.1-3.2,1.1-3.3) และได-
ดําเนินโครงการทบทวน
ยุทธศาสตร) ปรัชญา วิสัยทัศน)
และกลยุทธ) ในวันท่ี 15-17 
ต.ค.2556 (1.1-3.1,1.1-

1.1-3.1 แผนท่ียุทธศาสตร)
ในแผนกลยุทธ)สํานักฯ 
1.1-3.2 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ) 
สํานักวิทยบริการฯ 
ป@งบประมาณ 2557 
1.1-3.3 คําสั่ง048/2556 
เรื่องแต�งต้ังคณะกรรมการ
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) 
พันธกิจ ยุทธศาสตร) และ
กลยุทธ) สํานักวิทยบริการฯ 
ป@งบประมาณ 2557 
1.1-3.4 รายงานผลการ
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3.2,1.1-3.3,1.1-3.4)  เข-าร�วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ) 
สํานักวิทยบริการฯ 
ป@งบประมาณ 2557 

���� 4 มีตัวบ�งชี้ของแผนกลยุทธ)   
แผนปฏิบัติการประจําป@ 
และค�าเปLาหมายของแต�ละ
ตัวบ�งชี้  เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ)และแผนปฏิบัติการ
ประจําป@ 

มีการจัดทําตัวบ�งชี้และค�า
เปLาหมายของแต�ละตัวบ�งชี้ 
รวมท้ังกําหนดผู-รับผิดชอบ เพ่ือ
ใช-วัดความสําเร็จและติดตาม
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ)
และแผนปฏิบัติการประจําป@ 
(1.1-4.1, 1.1-4.2,1.1-4.3) 

1.1-4.1 แผนยุทธศาสตร)    
แผนกลยุทธ) พ.ศ. 2555 - 
2558 
1.1-4.2 แผนยุทธศาสตร)    
แผนกลยุทธ) พ.ศ.2556 
1.1-4.3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป@ 2556 

���� 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป@
ครบ 4 พันธกิจ 

มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป@ 
2556 เพ่ือใช-เป>นแนวทางการ
ดําเนินงานให-เป>นไปตาม
แผนปฏิบัติการครบท้ัง 4         
พันธกิจ (1.1-5.1) 

1.1-5.1 แผน-ผลการใช-
จ�ายงบประมาณ ประจําป@ 
2556 

���� 6 มีการติดตามผล การ
ดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป@ 
อย�างน-อยป@ละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต�อผู-บริหาร          
เพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป@ 
อย�างน-อย 2 ครั้ง พร-อมท้ังมี
การรายงานผลการดําเนินงาน
ต�อผู-บริหารเพ่ือพิจารณา         
(1.1-6.1) 

1.1-6.1 สรุปผลการ
ปฏิบัติการประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รอบ 6 เดือน) 
1.1-6.2 สรุปผลการ
ปฏิบัติการประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รอบ 12 เดือน) 

���� 7 มีการประเมินผล                
การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้
ของแผนกลยุทธ) อย�างน-อย 
ป@ละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต�อผู-บริหารและสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ)โดยมีการ
เปรียบเทียบผลของตัวบ�งชี้การ
ดําเนินงานกับค�าเปLาหมาย 
(1.1-7.1) และรายงานผลการ
ประเมินต�อคณะกรรมการประจํา 
สํานักวิทยบริการฯ (1.1-7.2) 

1.1-7.1 สรุปผลการ
ปฏิบัติการ ป@งบประมาณ 
พ.ศ.2556 (รอบ12เดือน) 
1.1-7.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ
ครั้งท่ี1/2557 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 8 มีการนําผลการพิจารณา 

ข-อคิดเห็น และ
ข-อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ)และแผนปฏิบัติการ
ประจําป@ 

  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 7 ข-อ 4 บรรลุ 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

 

องค!ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4 :  ระบบการพัฒนาคณาจารย!และบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 2.4) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ!การประเมิน     

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวัลย) นิโรจน) โทรศัพท!  : 3507 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : ว�าท่ีร-อยตรีกองพล เจิมพักตร) โทรศัพท!  : 3504 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนการบริหารและ           

การพัฒนาคณาจารย) 
ท้ังด-านวิชาการ เทคนิค         
การสอนและการวัดผล        
และมีแผนการบริหาร                 
และพัฒนาบุคลากร              
สายสนับสนุนท่ีมี 
การวิเคราะห)ข-อมูล           
เชิงประจักษ) 

สํานักวิทยบริการฯ ดําเนิน
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ) สํานัก
วิทยบริการฯ ในวันท่ี 15-17 ต.ค. 
2556 ซ่ึงได-จัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน และในแผน 
พัฒนาบุคลากร ประกอบไปด-วย 
แผนงานโครงการพัฒนาผู-บริหาร
และบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ 
แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด-านการศึกษาต�อ และแผนการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด-านการ
เข-าสู�ตําแหน�งวิชาการ (2.4-1.1, 
2.4-1.2) 

2.4-1.1 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ) 
ป@งบประมาณ 2557 
2.4-1.2 แผนการพัฒนา
บุคลากร ประจําป@
งบประมาณ 2556 
 

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   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 มีการบริหารและ 

การพัฒนาคณาจารย)
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให-เป>นไปตาม
แผนท่ีกําหนด 

สํานักวิทยบริการฯมีการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให-เป>นไปตามแผนท่ีกําหนด         
(2.4-2.1) โดยจัดทําโครงการ
พัฒนาผู-บริหารและบุคลากร
ประจําสํานักวิทยบริการฯ             
ข้ึน เพ่ือส�งเสริมให-บุคลากรได-รับ
การฝQกอบรม พัฒนาในสายงานท่ี
ตนรับผิดชอบอย�างต�อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ (2.4-2.2, 2.4-2.3) 

2.4-2.1 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร
ป@งบประมาณ 2556 
2.4-2.2 คําสั่งท่ี 
038/2556 เรื่อง         
ให-บุคลากรไปราชการ 
2.4-2.3 คําสั่งท่ี 
1514/2556 เรื่อง        
ให-บุคลากรไปราชการ 

���� 3 มีสวัสดิการเสริมสร-าง
สุขภาพท่ีดี และสร-าง
ขวัญและกําลังใจให-
คณาจารย)และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได-อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      
ได-ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือน
ให-กับพนักงานมหาวิทยาลัย            
(2.4-3.1) นอกจากนี้สํานักวิทย
บริการฯ มีการจัดสภาพแวดล-อมท่ี
เอ้ืออํานวยต�อการทํางาน ส�งผลให-
บุคลากรมีสุขภาวะท่ีดีในการ
ทํางาน (2.4-3.2) สร-างขวัญและ
กําลังใจแก�บุคลากร โดยเม่ือมีบิดา
มารดาของบุคลากรเสียชีวิต สํานัก
วิทยบริการฯ ได-ร�วมเป>นเจ-าภาพ
เพ่ือแสดงความไว-อาลัย และเป>น
กําลังใจแก�บุคลากรด-วย (2.4-3.3) 
และมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค)ส�ง
ท-ายป@เก�าต-อนรับป@ใหม�เป>นประจํา
ทุกป@ (2.4-3.4) 

2.4-3.1 ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี เรื่อง หลักเกณฑ)
และวิธีการกําหนดเงิน
ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย 
2.4-3.2 ภาพถ�าย
บรรยากาศห-องทํางาน
ของสํานักวิทยบริการฯ  
2.4-3.3 บันทึกข-อความ 
เชิญร�วมงานศพมารดา
ของ อ.สาธิต ไทยสงค) 
2.4-3.4 ภาพถ�าย
บรรยากาศงานเลี้ยง
สังสรรค)ส�งท-ายป@เก�า
ต-อนรับป@ใหม� 2557 

���� 4 มีระบบการติดตามให-
คณาจารย)และบุคลากร 
สายสนับสนุนนําความรู- 
และทักษะท่ีได-จาก การ
พัฒนามาใช-ใน การจัด 
การเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู-ของ 
นักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงาน ท่ีเก่ียวข-อง 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ หลังจากท่ี
บุคลากรได-รับการอบรม พัฒนา 
โดยให-บุคลากรจัดทํารายงานผล
การเข-ารับการอบรมพัฒนา ศึกษา
ดูงาน  (2.4-4.1)  

2.4-4.1 การพัฒนา
บุคลากร สรุปผลการเข-า
ร�วมการฝQกอบรม เรื่อง
การใช-งานฐานข-อมูล
อิเล็กทรอนิกส)เพ่ือการ
สืบค-น ประจําป@
งบประมาณ 2557 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 มีการให-ความรู-        

ด-านจรรยาบรรณอาจารย) 
และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแล
ควบคุมให- คณาจารย)และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

สํานักวิทยบริการฯ ได-ให-ความรู-                
ด-านจรรยาบรรณแก�บุคลากร
ประจําสํานัก โดยเผยแพร�ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบัน 
อุดมศึกษา และคู�มือจรรยาบรรณ
แห�งวิชาชีพข-าราชการพนักงาน
ราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน มีหน�วยงานสภา
คณาจารย)และคณะกรรมการ
บริหารบุคคลากรมหาวิทยาลัย 
เป>นผู-ดูแล ควบคุมให-บุคลากร  
สายสนับสนุนถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (2.4-5.1, 2.4-5.2) 

2.4-5.1 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา 
2.4-5.2 Print Out หน-า
เว็บไซด)สํานักฯ แสดงการ
แจ-งประกาศ ก.พ.อ. 
2.4-5.3 คู�มือจรรยาบรรณ
แห�งวิชาชีพข-าราชการ 
พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน 
 

���� 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน 
การบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย)และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

  

���� 7 มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย)
และบุคลากร         
สายสนับสนุน 

  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 5 ข-อ 4 บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.5 : ห�องสมุด อุปกรณ!การศึกษา และสภาพแวดล�อมการเรียนรู� (สกอ. 2.5) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปIจจัยนําเข-า 
 
เกณฑ!การประเมิน     

 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   หัวหน-าศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหน-าศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหน-าหอสมุดกลาง 

โทรศัพท)  :  3519 
โทรศัพท)  :  3503 
โทรศัพท)  :  1108 

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางเจียมจิต  บวชไธสง 
นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว 
นายพงษ)นที  ศิลาอาศน) 

โทรศัพท)  :  1107 
โทรศัพท)  :  3503 
โทรศัพท)  :  3519 

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

จัดบริการเพ่ือให-
นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร)ใช- ในอัตรา
ไม�สูงกว�า 8 FTES ต�อ
เครื่อง 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํา
รายงานจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร)ท่ีให-บริการนักศึกษา
และจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
Mac Address ประจําป@
การศึกษา 2556 ซ่ึงมีเครื่อง
คอมพิวเตอร)ใช-ในอัตรา 2.62 
FTES ต�อเครื่อง (2.5-1.1)   

2.5-1.1 รายงานจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร)ท่ี
ให-บริการนักศึกษาและ
จํานวนนักศึกษา ท่ี
ลงทะเบียน Mac 
Address ประจําป@
การศึกษา 2556 

���� 2 มีบริการห-องสมุดและ 
แหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ผ�าน
ระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) และมีการ
ฝQกอบรมการใช-งาน แก�
นักศึกษาทุกป@การศึกษา 

สํานักวิทยบริการฯ มีบริหาร
ห-องสมุดและแหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ผ�าน
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร) คือ 
ระบบฐานข-อมูลวิทยานพินธ) (2.5-
2.1) ระบบสืบค-นทรัพยากร
สารสนเทศ (2.5-2.2) ระบบฐาน 
ข-อมูลออนไลน) (2.5-2.3) และมีการ
ฝQกอบรมการใช-งานให-กับนักศึกษา
ชั้นป@ที่ 1 (2.5-2.4)  

2.5-2.1 ระบบฐานข-อมูล        
วิทยานพินธ)  
2.5-2.2 ระบบสืบค-น
ทรัพยากรสารสนเทศ  
2.5-2.3 ระบบฐานข-อมูล
ออนไลน) 
2.5-2.4 รายงาน
ประเมินผล การฝQกอบรม
การใช-งานเก่ียวกับบริการ

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 



17 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร)แก�นักศึกษา 
ป@การศึกษา 2556  

���� 3 มีบริการด-านกายภาพ 
ท่ีเหมาะสมต�อการจัด 
การเรียนการสอนและ 
การพัฒนานักศึกษา        
อย�างน-อยในด-าน
ห-องเรียนห-องปฏิบัติการ 
อุปกรณ)การศึกษา และ
จุดเชื่อมต�ออินเตอร)เน็ต 

สํานักวิทยริการฯ มีบริการด-าน
กายภาพท่ีเหมาะสมต�อการ
จัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย�างน-อยในด-าน
ห-องสมุด ห-องปฏิบัติการ อุปกรณ)
การศึกษา (2.5-3.1, 2.5-3.2) 
และจุดติดต้ังอุปกรณ)กระจาย
สัญญาณไร-สาย (2.5-3.3,         
2.5-3.4) 

2.5-3.1 ภาพถ�าย
ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)  
2.5-3.2 ภาพถ�ายมุมอ�าน
หนังสือของห-องสมุด  
2.5-3.3 ภาพถ�ายปLาย
แสดงจุด Wireless zone  
2.5-3.4 รายงานจุดติดต้ัง
อุปกรณ)กระจายสัญญาณ 
ไร-สาย 

���� 4 มีบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป>น          
อ่ืนๆ อย�างน-อยในด-าน
งานทะเบียนนักศึกษา
ผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) การบริการ
อนามัยและการรักษา 
พยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด-านอาหาร 
และสนามกีฬา 

สํานักวิทยบริการฯ มีบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเป>นอ่ืนๆ 
อย�างน-อยในด-านงานทะเบียน
นักศึกษาผ�านระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) (2.5-4.1)          
การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล (2.5-4.2)         
การจัดการหรือจัดบริการด-าน
อาหาร (2.5-4.3) และสนามกีฬา 
(2.5-4.4) 

2.5-4.1 ระบบบริการ
การศึกษา   
2.5.-4.2 ภาพถ�ายการ
ให-บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล  
2.5-4.3 ภาพถ�าย
ร-านอาหาร 
2.5-4.4 ภาพถ�ายสนาม
กีฬา 

���� 5 มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย�าง
น-อย ในเรื่องประปา 
ไฟฟLา ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ)ปLองกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต�างๆ 
โดยเป>นไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข-อง 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ (2.5-5.1) อย�าง
น-อยในเรื่องประปา ไฟฟLา ระบบ
กําจัดของเสีย การจัดการขยะ  
(2.5-5.2) รวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ)ปLองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคาร (2.5-5.3)  

2.5-5.1 ภาพถ�ายกล-อง
วงจรปoดท่ีติดต้ังบริเวณ
อาคาร  
2.5-5.2 ภาพถ�ายระบบ
ประปา, ไฟฟLา,          
การจัดการขยะ  
2.5-5.3 ภาพถ�ายอุปกรณ)     
ดับเพลิงในอาคาร 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 6 มีผลการประเมินคุณภาพ

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

ในป@การศึกษา 2556 สํานักวิทย
บริการฯ มีผลการประเมินคุณภาพ 
ของบริการในข-อ 2-5 ทุกข-อ 
(2.5-6.1) โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจด-านต�างๆ ดังต�อไปนี้ 
- บริการห-องสมุด แหล�งเรียนรู-
ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร)
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.66 
- บริการทางกายภาพท่ีเหมาะสม
ต�อการเรียนการสอน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.77 
- บริการด-านสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป>นอ่ืนๆ มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.75 
- บริการด-านระบบสาธารณูปโภค
และการรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.72
และในป@การศึกษา 2555 ท่ีผ�านมา 
สํานักวิทยบริการฯ มีผลการ
ประเมินคุณภาพของบริการในข-อ 
2-5 ทุกข-อ (2.5-6.1) โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจด-านต�างๆ 
ดังต�อไปนี้ 
- บริการห-องสมุด แหล�งเรียนรู-
ผ�านระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร)
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.76 
- บริการด-านกายภาพท่ีเหมาะสม
ต�อการเรียนการสอน มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.73 
- บริการด-านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.73 
- บริการด-านสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเป>นอ่ืนๆ มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.68 

2.5-6.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต�อการ
ให-บริการสิ่งอํานวย  
ความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนของมหาวิทยาลัย 
ประจําป@การศึกษา 2556 
2.5-6.2 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต�อการ
ให-บริการสิ่งอํานวย  
ความสะดวกท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนของมหาวิทยาลัย 
ประจําป@การศึกษา 2555 
 

 



19 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

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

คุณภาพในข-อ 6 มาใช-            
เป>นข-อมูลในการพัฒนา 
การจัดบริการ ด-าน
กายภาพท่ีสนอง ความ
ต-องการของผู-รับบริการ 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นาํผลการ
ประเมินคุณภาพในด-านต�างๆ ตาม
ข-อ 6 ในป@การศึกษา 2555 มาใช-เป>น
ข-อมูลในการพัฒนา การจัดบริการ
ด-านกายภาพในป@การศึกษา 2556   
โดยนาํผลการประเมินเข-าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั (2.5-7.1) และมีการ
ปรับปรุงการให-บริการให-ดีข้ึน เพื่อ
ตอบสนองความต-องการของ
ผู-รับบริการ ซ่ึงได-แจ-งผลการพฒันา
ปรับปรุงในเอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั (2.5-7.2) และได-แจ-ง 
เป>นมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีให-ทราบ (2.5-7.3)     

2.5-7.1 บันทึกข-อความ
แจ-งเร่ืองเพื่อนําเข-าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
2.5-7.2 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั คร้ังที่ 
6/2557 
2.5-7.3 บันทึกข-อความ
แจ-งมติการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพ
พรรณี คร้ังที่ 6/2557 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 7 ข-อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 

 

องค!ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิดประโยชน!ต�อสังคม  (สกอ. 5.2) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :    นางมาลีวัลย)  นิโรจน) โทรศัพท! : 083-0441028 

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

       นางอาภรณ)  ใจกล-า 
 นางสาวพรพรรณ  ภักดี   
 นางสาวชมจันทร) ลีลาภรณ)  

 
ผลการดําเนินการ 
 

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

ต-องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน�วยงานวิชาชีพ                 
เพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน-น
ของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินการสํารวจความ
ต-องการของชุมชน หรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรือหน�วยงานวิชาชีพ 
(5.2-1.1-1.3) มีการประมวลผล
จัดทําเป>นรายงานสรุปผลการสํารวจ
ความต-องการของชุมชนฯ (5.2-1.4) 
เพ่ือใช-ประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทําแผนบริการวิชาการให-
ตรงตามความต-องการของ
ผู-รับบริการ โดยจะต-องสอดคล-องกับ
ยุทธศาสตร)ของสํานักวิทยบริการฯ 

5.2-1.1 แบบสํารวจความ
ต-องการหลักสูตรโครงการ
บริการวิชาการแก�สังคม       
ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา  
5.2-1.2 แบบสํารวจความ
ต-องการหลักสูตรโครงการ
บริการวิชาการแก�สังคม        
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.2-1.3 แบบสํารวจความ
ต-องการหลักสูตรโครงการ
บริการวิชาการแก�สังคม 
หอสมุดกลาง  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และมหาวิทยาลัยฯ (5.2-1.5-1.6) 5.2-1.4 รายงานสรุปผล

การสํารวจความต-องการ
หลักสูตร โครงการบริการ
วิชาการแก�สังคม ประจําป@
งบประมาณ 2556  
5.2-1.5 แผนบริการ
วิชาการ ป@งบประมาณ 
2556  
5.2-1.6 แผนบริการ
วิชาการ ป@งบประมาณ 
2557  

���� 2 มีความร�วมมือด-าน
บริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู-และ
เสริมสร-างความเข-มแข็ง
ของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน�วยงานวิชาชีพ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการลงนามบันทึก
ข-อตกลงร�วมมือทางวิชาการและ
ให-บริการวิชาการด-านห-องสมุด 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การศึกษา กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2  (5.2-2.1) และเม่ือมีการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการสํานักวิทย
บริการฯ จะจัดส�งหนังสือเชิญ
หน�วยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 เข-าร�วมโครงการบริการวิชาการ 
(5.2-2.2) โดยได-รับความร�วมมือจาก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 
2 ด-วยดีเสมอมา จากใบตอบรับเข-า
ร�วมโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ (5.2-2.3) และรายชื่อ
ผู-เข-าร�วมโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ (5.2-2.4) 

5.2-2.1 บันทึกข-อตกลง
ความร�วมมือทางวิชาการ
และการให-บริการวิชาการ 
ด-านห-องสมุด เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี
การศึกษากับ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาจันทบุรี เขต 2  
5.2-2.2 หนังสือเชิญ
หน�วยงานในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เข-าร�วม
โครงการบริการวิชาการ 
5.2-2.3 ใบตอบรับเข-าร�วม
โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  
5.2-2.4 รายชื่อผู-เข-าร�วม
โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  

���� 3 มีการประเมินประโยชน)
หรือผลกระทบของ               
การให-บริการทาง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการประเมินประโยชน)
หรือผลกระทบของการให-บริการทาง

5.2-3.1 แบบสอบถามความ
พึงพอใจโครงการบริการ
วิชาการแก�สังคม  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
วิชาการต�อสังคม วิชาการต�อสังคม โดยได-จัดทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ
บริการวิชาการแก�สังคมหลักสูตร ๆ 
ตามแผนบริการวิชาการแต�ละ
ป@งบประมาณ (5.2-3.1)  พร-อมท้ังมี
การติดตามผลหลังการฝQกอบรม ตาม
ผลผลิต ผลงานการให-บริการวิชาการ
ในแต�ละหลักสูตร (5.2-3.2)  จัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ (5.2-3.3-
3.6) และมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ
ตามแบบฟอร)มท่ีกองนโยบายและ
แผนกําหนดเป>นภาพรวมราย
ป@งบประมาณ (5.2-3.7)  

5.2-3.2 แบบติดตามผล
หลังการฝQกอบรม ตาม
ผลผลิต ผลงานการ
ให-บริการวิชาการ  
5.2-3.3 สรุปรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
สัปดาห)ห-องสมุด 
5.2-3.4 สรุปรายงานการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนา
ห-องสมุดโรงเรียนและ
แหล�งเรียนรู-ในเขตภาค
ตะวันออก 
5.2-3.5 สรุปรายงานการ
ดําเนินงานโครงการ
ฝQกอบรมด-าน ICT แก�
ชุมชน 
5.2-3.6 สรุปรายงานการ
ดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการเทคโนโลยี
การศึกษา (eDLTV)  
5.2-3.7 สรุปผลการ
ปฏิบัติการ (Action 
Conclusion) ป@งบประมาณ 
2556  (รอบ 12 เดือน) 

���� 4 มีการนําผลการประเมิน   
ในข-อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให-บริการ
ทางวิชาการ 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต�งต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก�สังคม ประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (5.2-4.1) มีการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก�
สังคม ประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําผลการ
ประเมินประโยชน)หรือผลกระทบของ
การให-บริการทางวิชาการต�อสังคม 
ป@งบประมาณ 2556 มาพัฒนาระบบ

5.2-4.1 คําสั่งสํานักวิทย
บริการฯ ท่ี 027/2555 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก�สังคม 
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
สั่ง ณ วันท่ี 27 กันยายน 
2555 
5.2.4.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก�สังคม ประจํา
สํานักวิทยบริการและ
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และกลไกหรือกิจกรรมการให-บริการ
ทางวิชาการ ในป@งบประมาณ 2557        
ต�อ (5.2-4.2) จัดทําตารางสรุปผล
การประเมินประโยชน)หรือผลกระทบ
ของการให-บริการวิชาการท่ีนํามา
พัฒนาปรับปรุง ป@งบประมาณ 2557 
(5.2-4.3) และได-มีการชี้แจงข-อมูล
การประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต�อคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงานฯ ระดับ
มหาวิทยาลัย (5.2-4.4) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 
1/2556 วันท่ี 7 ธันวาคม 
2556 
5.2-4.3 ตารางสรุปผลการ
ประเมินประโยชน)หรือ
ผลกระทบของการ
ให-บริการวิชาการท่ีนํามา
พัฒนาปรับปรุง 
ป@งบประมาณ 2557 
5.2-4.4 บันทึกข-อความ ท่ี 
สวบ.056/2557 เรื่อง ชี้แจง
ข-อมูลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันท่ี 24 
กุมภาพันธ) 2557 

���� 5 มีการพัฒนาความรู-ท่ีได-
จากการให-บริการทาง
วิชาการและถ�ายทอด
ความรู-สู�บุคลากร      
ภายในสถาบันและ
เผยแพร�สู�สาธารณชน 

  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

4 ข-อ 4 ข-อ 4  บรรลุ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

องค!ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.1 : ภาวะผู�นําของสภาสถาบันและผู�บริหารทุกระดับของสถาบัน  (สกอ. 7.1) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :   นางมาลีวัลย) นิโรจน) โทรศัพท!  :  3507 
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  3514 
 
ผลการดําเนินการ 
 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 สภาสถาบันปฏิบัติ

หน-าท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดครบถ-วนและมี
การประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ)ท่ี
กําหนดล�วงหน-า 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได-เสนอแต�งต้ัง
คณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการฯ (7.1-1.1)  และได-มีการ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
จํานวน 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2557 โดยคณะ
กรรมการฯ ได-มีการพิจารณา
ทบทวนแผนงานประจําป@ 2557 
และติดตามผลและให-คําแนะนํา
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ 
ประจําป@งบประมาณ 2557 
(รอบ 6 เดือน) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  (Cross Check) 
ประจําป@การศึกษา 2556  
พร-อมท้ังร�วมกันกําหนดนโยบาย

7.1-1.1 คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีท่ี 0331/2557 เรื่อง
แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
7.1-1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ครั้งท่ี 
1/2557 
7.1-1.3 สรุปผลแบบ
ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ 



25 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประกันคุณภาพ (7.1-1.2) และ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการฯ ได-จัดทําแบบประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ)ท่ีกําหนด 
(7.1-1.3)  

���� 2 ผู-บริหารมีวิสัยทัศน)
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และ
สามารถถ�ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ       
มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ) มีการ
นําข-อมูลสารสนเทศ
เป>นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

ผู-บริหารสํานักวิทยบริการฯ มี
วิสัยทัศน) กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานโดยให-บุคลากรมีส�วน
ร�วมในการจัดทําแผนกลยุทธ) 
การกําหนดนโยบาย และจัดทํา
วิสัยทัศน) พันธกิจ โดยผู-บริหารฯ 
ได-เข-าร�วมวางแผนกลยุทธ)ใน
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) พันธ
กิจ ยุทธศาสตร) กลยุทธ)และ
แผนพัฒนางาน ป@งบประมาณ 
2557 และสามารถถ�ายทอดงาน
ตามแผนกลยุทธ)และแผนปฏิบัติ
การด-านต�างๆ ไปยังผู-บริหาร
ระดับรองผู-อํานวยการ หัวหน-า
สํานักงาน หัวหน-างาน และ
บุคลากรทุกคน (7.1-2.1, 7.1-
2.2, 7.1-2.3, 7.1-2.4, 7.1-2.5)  
มีการใช-ระบบฐานข-อมูล
สารสนเทศ อาทิ ฐานข-อมูล
บุคลากร  สถิตินักศึกษาในการใช-
บริการของสํานักฯ สถิติจํานวน
ทรัพยากรของสํานักฯ เพ่ือช�วย
ในการตัดสินใจสั่งซ้ือในแต�ละ
หมวดหมู� ระบบ MIS เพ่ือช�วยใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักฯ 
ให-มีประสิทธิภาพ (7.1-2.6,   
7.1-2.7, 7.1-2.8, 7.1-2.9) 

7.1-2.1 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) กลยุทธ)และ
แผนพัฒนางาน 
ป@งบประมาณ 2557 
7.1-2.2 ใบลงชื่อผู-เข-าร�วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) 
พันธกิจ ยุทธศาสตร) กล
ยุทธ)และแผนพัฒนางาน 
ป@งบประมาณ 2557 
7.1-2.3 เว็บไซต) 
http://arc@rbru.ac.th 
7.1-2.4 บอร)ด
ประชาสัมพันธ)สํานักวิทย
บริการฯ 
7.1-2.5 คําสั่งท่ี 048/2556 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการทบทวน
วิสัยทัศน) พันธกิจ 
ยุทธศาสตร) และกลยุทธ) 
สํานักวิทยบริการฯ 
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2557 
7.1-2.6 ระบบงบประมาณ 
(MIS) 
7.1-2.7 ระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ VTLS เก่ียวกับ
จํานวนทรัพยากรท้ังหมด 
7.1-2.8 สถิติการให-บริการ
หอสมุดกลางป@ 2556          
(สารสํานักวิทยบริการและ
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนธันวาคม 
2556) 
7.1-2.9 สถิติการให-บริการ
หอสมุดกลางป@ 2557        
(สารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ) 
2557) 

���� 3 ผู-บริหารมีการกํากับ 
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงาน
ของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน 

ผู-บริหารสํานักฯ มีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย โดย
มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป@ รายงานผลการติดตาม
ความก-าวหน-าโครงการ (7.1-3.1, 
7.1-3.2) นอกจากนี้ยังมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานในการ
ประชุมบุคลากร และได-รายงาน
ผลการใช-จ�ายงบประมาณ 
ประจําป@งบประมาณ 2556 ใน
การประชุมบุคลากรประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ครั้งท่ี 4/2556 
เพ่ือให-บุคลากรของสํานักวิทย
บริการฯ ได-รับทราบ (7.1-3.3) 

7.1-3.1 รายงานประจําป@
สํานักวิทยบริการฯ ป@ 2556 
7.1-3.2 สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการ (Action 
Conclusion)ประจําป@
งบประมาณ 2556 
7.1-3.3 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 4/2556 
 

���� 4 ผู-บริหารสนับสนุนให-
บุคลากรในสถาบันมี
ส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการ ให-อํานาจ        
ในการตัดสินใจแก�
บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

ผู-บริหารสํานักฯ มีการสนับสนุน
ให-บุคลากรมีส�วนร�วมในการ
บริหารจัดการ และให-อํานาจใน
การตัดสินใจแก�บุคลากรตาม
ความเหมาะสมตามลําดับ ต้ังแต�
รองผู-อํานวยการ หัวหน-า
สํานักงาน หัวหน-าหน�วยงาน เช�น 
รองผู-อํานวยการฯ สามารถลง
นามความเห็นผู-บังคับบัญชาใน
การลาป{วย ลากิจ หรือลา
พักผ�อนของบุคลากรและ

7.1-4.1 คําสั่งท่ี 
0142/2556เรื่อง แต�งต้ัง
รองผู-อํานวยการรักษา
ราชการแทนผู-อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1-4.2 คําสั่งท่ี 
2074/2556 เรื่อง แต�งต้ัง
รองผู-อํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ  
7.1-4.3 คําสั่งท่ี 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
นําเสนอต�อผู-อํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ (7.1-4.1, 7.1-4.2, 
7.1-4.3, 7.1-4.4) ตลอดจน
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน ซ่ึงอยู�
ในรูปแบบคณะกรรมการ
คณะทํางาน ผู-รับผิดชอบ อาทิ
เช�น แต�งต้ังคณะกรรมการความ
เสี่ยงและควบคุมภายในประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการประชุมเพ่ือ
ดําเนินงานในส�วนท่ีตนเอง
รับผิดชอบให-สําเร็จลุล�วง (7.1-
4.5, 7.1-4.6)  

2209/2556 เรื่อง แต�งต้ัง
หัวหน-าหอสมุดกลาง 
7.1-4.4 แบบใบลาพักผ�อน
ประจําป@ ของ นางอินธิรา 
สังคีรี วันท่ี 12-14,15 
พฤษภาคม 2557 
7.1-4.5 คําสั่งท่ี 006/2557
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.1-4.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการความเสี่ยง
และควบคุมภายในประจํา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 
1/2557 

���� 5 ผู-บริหารถ�ายทอด
ความรู-และส�งเสริม
พัฒนาผู-ร�วมงาน เพ่ือให-
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค)ของสถาบัน 
เต็มตามศักยภาพ 

ผู-บริหารของสํานักฯ ได-มีการ
ถ�ายทอดความรู-จากการเข-าร�วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข�ายประกันคุณภาพสํานัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ัวประเทศ ให-แก�บุคลากร
รับทราบเพ่ือนําไปเป>นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและด-านการ
ประกันคุณภาพต�อไป (7.1-5.1, 
7.1-5.2) และสนับสนุน ส�งเสริม
และพัฒนาบุคลากรสํานักฯ ให-
เข-าอบรม และสัมมนาท้ัง
ภายนอก (7.1-5.3, 7.1-5.4) 
และภายในมหาวิทยาลัย (7.1-
5.5, 7.1-5.6)  

7.1-5.1 รายงานผลการไป
ราชการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเครือข�ายประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎท่ัว
ประเทศ ระหว�างวันท่ี 23-
26 มีนาคม 2557 
7.1-5.2 บันทึกข-อความ       
ท่ี 019/2557 เรื่อง             
ขอถ�ายทอดความรู-การไป
ราชการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเครือข�ายประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ         
ท่ัวประเทศ ระหว�างวันท่ี 
23-26 มีนาคม 2557 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7.1-5.3 คําสั่งท่ี 038/2556 
เรื่อง ให-บุคลากรไปราชการ 
7.1-5.4 คําสั่งท่ี 
1514/2556 เรื่อง ให-
ผู-บริหารและบุคลากรไป
ราชการ 
7.1-5.5 บันทึกข-อความ 
เรื่อง ขอความร�วมมือส�ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนเข-าร�วมอบรม
ภาษาอังกฤษ  
7.1-5.6 print out การส�ง
รายชื่อเข-าร�วมอบรม และ
ใบลงชื่อเข-าร�วมอบรม 

���� 6 ผู-บริหารบริหารงาน             
ด-วยหลักธรรมาภิบาล   
โดยคํานึงถึงประโยชน)          
ของสถาบันและผู-มีส�วน
ได-ส�วนเสีย 

ผู-บริหารสํานักฯ บริหารงานด-วย
หลักธรรมาธิบาล ตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีได-ออกระเบียบว�า
ด-วยการสร-างระบบบริหาร
กิจการบ-านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ท่ีต-องนําหลักว�าด-วย
การบริหารกิจการบ-านเมืองและ
สังคมท่ีดี “ธรรมาภิบาล” มา
บูรณาการในการจัดการ โดย
คํานึงถึงประโยชน)ของสํานักดังนี้ 
6.1 หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ได-แก� 
      ผู-บริหารสํานักฯ ได-กําหนด
นโยบาย แผนยุทธศาสตร) และ
แผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนด
ตัวชี้วัดและเปLาหมาย โดยมีการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุง
อย�างต�อเนื่อง (7.1-6.1, 7.1-6.2) 
6.2 หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได-แก� 

7.1-6.1 สรุปผลการ
ปฏิบัติการ (Action 
Conclusion) 
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2556 
(รอบ 12 เดือน) 
7.1-6.2 สรุปผลการ
ปฏิบัติการ (Action 
Conclusion) 
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2557 
(รอบ 6 เดือน) 
7.1-6.3 บันทึกข-อความท่ี  
สวบ. 094/2556 เรื่อง ขอ
ส�งรายงานการใช-จ�าย
งบประมาณไตรมาส 
3/2556 
7.1-6.4 บันทึกข-อความท่ี  
สวบ. 149/2556 เรื่อง ขอ
ส�งรายงานการใช-จ�าย
งบประมาณ ไตรมาส 
4/2556 
7.1-6.5  รายงานการ
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     ผู-บริหารมีการติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหารงานตาม
แผนการใช-จ�ายงบประมาณโดย
ให-รายงานการใช-จ�าย
งบประมาณเป>นไตรมาส (7.1-
6.3, 7.1-6.4) และได-มีการ
ติดตามผลการใช-จ�ายงบประมาณ 
ประจําป@ 2556  และรายงาน
ติดตามผลการดําเนินโครงการ 
ในการประชุมบุคลากรประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 
4/2556  (7.1-6.5) 
6.3 หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) ได-แก� 
     - ผู-บริหารสํานักฯ ให-ความ
อนุเคราะห)ในการการใช-
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)แก�
หน�วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตามคําร-องขอ (7.1-
6.6, 7.1-6.7) 
     - ผู-บริหารสํานักฯ ได-ให-
ความอนุเคราะห)แก�หน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยในการให-
บุคลากรท่ีมีความรู-ความสามารถ
เป>นวิทยากรตามคําร-องขอ (7.1-
6.8, 7.1-6.9) 
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ได-แก� 
     - ผู-บริหารสํานักฯ เป>น
ผู-อนุมัติการสั่งซ้ือวัสดุครุภัณฑ)
ของสํานักวิทยบริการฯ อย�าง
ถูกต-อง และพร-อมรับการ
ตรวจสอบรายการวัสดุครุภัณฑ)ท่ี
ได-จัดซ้ือ (7.1-6.10, 7.1-6.11, 
7.1-6.12) 

ประชุมบุคลากรประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 
4/2556 วันท่ี 18 ตุลาคม 
2556 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 
และ 5.3) 
7.1-6.6 บันทึกข-อความ          
ท่ี คอม 027/2557 เรื่อง 
ขออนุญาตใช-ห-อง 35411 
7.1-6.7 หนังสือสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ท่ี ศธ 
04247/1608 ลงวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2557 เรื่อง         
ขอใช-ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 
7.1-6.8 บันทึกข-อความ
คณะวิทยาการจัดการ ท่ี คจ 
146/2557 ลงวันท่ี 21 
มีนาคม 2557 เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะห)วิทยากร 
7.1-6.9 บันทึกข-อความ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร)
ฯ ท่ี คอม 023/2557 ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2557 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป>น
วิทยากร 
7.1-6.10 คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ท่ี 2230/2556  
เรื่องมอบอํานาจให-รอง
อธิการบดี คณบดี และ
ผู-อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
ให-ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี 
7.1-6.11 บันทึกข-อความ 
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6.5 หลักความโปร�งใส 
(Transparency) ได-แก� 
     - มีการบริหารงานแบบมี
ส�วนร�วมโดยให-บุคลากรเป>น
คณะกรรมการต�างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติงาน (7.1-6.13) 
     - มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ 
การเงิน (7.1-6.14) 
     - มีช�องทางสําหรับ
ติดต�อสื่อสารและรับเรื่อง
ร-องเรียน เช�น ทางโทรศัพท), 
ความคิดเห็นบนเว็บไซต), สาย
ตรงผู-อํานวยการฯ (4.1-6.15) 
     - มีคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อ
สัญญาจ-าง เพ่ือให-เป>นไปด-วย
ความโปร�งใส ยุติธรรม (7.1-
6.16) 
6.6 หลักการมีส�วนร�วม 
(Participation) ได-แก� 
     - มีการให-บุคลากรของสํานัก
ฯ มีส�วนร�วมในการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน) วัตถุประสงค)
ของสํานักฯ (7.1-6.17,7.1-6.18) 
6.7 หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ได-แก� 
     - มีการมอบหมายและ
อํานาจหน-าท่ีแก�รองผู-อํานวยการ
ได-ปฏิบัติหน-าท่ี (7.1-6.19,7.1-
6.20) 
     - มีการมอบหมายให-
บุคลากรได-เป>นคณะกรรมการใน
รูปแบบต�างๆ (7.1-6.21) 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of 

เลขท่ี 0200571100007 
เรื่องการขอเบิกเงิน (3,400 
บาท) 
7.1-6.12 บันทึกข-อความ 
เลขท่ี 0200571100004 
เรื่องการขอเบิกเงิน 
(49,800 บาท) 
7.1-6.13 คําสั่งท่ี 
046/2556 เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
วัสดุและครุภัณฑ) 
ป@งบประมาณ 2556 ประจํา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1-6.14 รายงานการ
ประชุมบุคลากรประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 
4/2556 
7.1-6.15 Print our 
เว็บไซต)สายตรง
ผู-อํานวยการ 
7.1-6.16 คําสั่งท่ี 
1608/2556  เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือต�อ
สัญญาจ-างบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยของ
สํานักวิทยบริการฯ 
7.1-6.17 ใบลงชื่อผู-เข-าร�วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) 
พันธกิจ ยุทธศาสตร) กล
ยุทธ)และแผนพัฒนางาน 
ป@งบประมาณ 2557 
7.1-6.18 ภาพถ�ายกิจกรรม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน) 
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Law) ได-แก� 
     - ผู-บริหารฯ ได-ประกาศ
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ 
เพ่ือเป>นแนวปฏิบัติด-านพัฒนา
การศึกษาให-มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
โดยให-มีความสอดคล-องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 แก-ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(7.1-6.22) 
6.9 หลักความเสมอภาค 
(Equity) ได-แก� 
     - ผู-บริหารมีการจัดส�ง
บุคลากรในทุกหน�วยงานให-ไป
เข-าร�วมอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน (7.1-
6.23) 
6.10 หลักมุ�งเน-นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) ได-แก� 
     ผู-บริหารสํานักฯ จะใช-กลไก
ของคณะกรรมการชุดต�างๆ ใน
การดําเนินงานของสํานักฯ ให-
เป>นไปตามฉันทามติของส�วนรวม 
(7.1-6.24) 

พันธกิจ ยุทธศาสตร)            
กลยุทธ)และแผนพัฒนางาน 
ป@งบประมาณ 2557 
7.1-6.19 คําสั่งท่ี 
0142/2556เรื่อง แต�งต้ัง
รองผู-อํานวยการรักษา
ราชการแทนผู-อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1-6.20 คําสั่งท่ี 
2074/2556 เรื่อง แต�งต้ัง
รองผู-อํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ 
7.1-6.21 คําสั่งท่ี 
908/2556 เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาห-องสมุด
โรงเรียนและแหล�งเรียนรู-ใน
เขตภาคตะวันออก 
7.1-6.22 ประกาศ นโยบาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ประกาศ ณ 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2557) 
7.1-6.23 คําสั่งท่ี 
1514/2556 เรื่อง ให-
ผู-บริหารและบุคลากรไป
ราชการ 
7.1-6.24 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2556 
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���� 7 สภาสถาบันประเมินผล

การบริหารงานของ
สถาบันและผู-บริหารนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย�างเป>นรูปธรรม 

มีการประเมินการบริหารของ
ผู-อํานวยการสํานักฯ โดยมี
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เป>นผู-ประเมิน โดย
บุคลากรของสํานักฯ มีส�วนร�วม
ในการประเมิน (7.1-7.1) เพ่ือ
ส�งผลให-นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย�าง
เป>นรูปธรรม โดยผลรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของผู-อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ ประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มี
ข-อเสนอแนะ (7.1-7.2) คือ 1. 
ควรมีแผนยุทธศาสตร) ผู-บริหารท่ี
มีวิสัยทัศน) ความรู-ความชํานาญ
ด-านเทคโนโลยีอย�างชัดเจน 
(ผู-อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
ได-จัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทย
บริการฯ ให-มีความสอดคล-องกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 
(7.1-7.3) 2. ควรมีแผนพัฒนา
บุคลากรอย�างชัดเจน (ผู-บริหาร
ได-นําเรื่องวาระแผนการพัฒนา
บุคลากรเข-าท่ีประชุมบุคลากร
ประจําสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือ
วางแผนการศึกษาต�อของ
บุคลากรอย�างชัดเจน (7.1-7.2) 
3. ควรมีระบบจ�ายค�าตอบแทน
เจ-าหน-าท่ีผู-เชี่ยวชาญเพ่ือสร-าง
แรงจูงใจ (ในข-อเสนอแนะนี้ เป>น
อํานาจหน-าท่ีของผู-บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเป>นผู-ให-ความ
เห็นชอบ) 

7.1-7.1 ผลการประเมินผล
งานของผู-อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2556    
ได-คะแนน 4.10 ระดับดี    
(7.1-7.1) 
7.1-7.2 บันทึกข-อความ           
ท่ี นส 379/2556 เรื่อง ผล
การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําป@งบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
7.1-7.3 แผนพัฒนาสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี โดย 
อาจารย)ปฏิคม ทองจริง 
7.1-7.4 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 4/2556 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 7 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู�  (สกอ. 7.2) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :   นางมาลีวัลย) นิโรจน) โทรศัพท!  :  3507 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  3514 

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

ความรู-และเปLาหมาย  
ของการจัดการความรู- 
ท่ีสอดคล-องกับ  แผนกล
ยุทธ)ของสถาบันอย�าง
น-อยครอบคลุม พันธกิจ
ด-านการผลิตบัณฑิตและ
ด-านการวิจัย 

สํานักฯ มีการกําหนดประเด็น
ความรู-และเปLาหมายของการ
จัดการความรู-ท่ีสอดคล-องกับแผน
กลยุทธ)ของสํานักฯ (7.2-1.1) โดย
คณะกรรมการจัดการความรู- (7.2-
1.2) ได-พิจารณาร�วมกันและเห็น
ควรให-มีการจัดโครงการจัดการ
ความรู-ในหัวข-อ “การให-บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ” (7.2-1.3)  

7.2-1.1 แผนการจัดการ
ความรู- ป@งบประมาณ 
2557 
7.2-1.2 คําสั่งท่ี 
001/2555 เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู-ฯ ประจําสํานักวิทย
บริการฯ 
7.2-1.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู- ครั้งท่ี 
1/2557 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 กําหนดบุคลากร

กลุ�มเปLาหมายท่ีจะ
พัฒนาความรู-และทักษะ                
ด-านการผลิตบัณฑิตและ           
ด-านการวิจัยอย�าง
ชัดเจนตามประเด็น
ความรู-ท่ีกําหนดในข-อ 1 

สํานักฯ มีการกําหนดบุคลากร 
กลุ�มเปLาหมายท่ีจะพัฒนาทักษะ
ความรู-เก่ียวกับการบริการท่ีดีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพองค)กร โดย
วิเคราะห)ตามโครงสร-างการ
บริหารงานของสํานักฯ และภาระ
งานของบุคลากรทุกตําแหน�งท่ี
เก่ียวข-องกับประเด็นความรู-
ดังกล�าว ซ่ึงได-กําหนด
กลุ�มเปLาหมาย คือ บุคลากร
ประจําสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 
30 คน (7.2-2.2) และมอบหมาย
หน-าท่ีให-กรรมการจัดการความรู-
รับผิดชอบโครงการจัดการความรู- 
“การให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” (7.2-2.1, , 7.2-2.3) 

7.2-2.1 แผนการจัดการ
ความรู-ของสํานักฯ 
ประจําป@งบประมาณ 
2557 
7.2-2.2  โครงการจัดการ
ความรู- “ให-บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ” 
7.2-2.3 คําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
โครงการจัดการความรู- 
“การให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
 

���� 3 มีการแบ�งปIนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู-               
จากความรู- ทักษะของ              
ผู-มีประสบการณ)ตรง                 
(tacit knowledge)             
เพ่ือค-นหาแนวปฏิบัติท่ีดี
ตามประเด็นความรู-                   
ท่ีกําหนดในข-อ 1 และ
เผยแพร�ไปสู�บุคลากร
กลุ�มเปLาหมายท่ีกําหนด 

มีการแบ�งปIนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู-จากความรู- ทักษะของผู-มี
ประสบการณ)ตรง เพ่ือค-นหาแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู-เรื่อง 
“การให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” และเผยแพร�ไปสู�
บุคลากรกลุ�มเปLาหมาย โดยได-มี
การเผยแพร�สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการจัดการความรู- 
เรื่อง “ให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” (7.2-3.1, 7.2-3.2, 
7.2-3.3) 

7.2-3.1 สรุปรายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
จัดการความรู- เรื่อง 
“ให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
7.2-3.2 ภาพถ�าย
บรรยากาศกิจกรรม KM  
7.2-3.3 Print Out หน-า
เว็บไซต)ท่ีมีการเผยแพร�
สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการจัดการ
ความรู- เรื่อง “ให-บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ” 

���� 4 มีการรวบรวมความรู-            
ตามประเด็นความรู-                 
ท่ีกําหนดในข-อ 1 ท้ัง               
ท่ีมีอยู�ในตัวบุคคลและ
แหล�งเรียนรู-อ่ืนๆ ท่ีเป>น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา

สํานักฯ มีการรวบรวมความรู-เรื่อง 
“การให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” ซ่ึงเป>นแนวปฏิบัติท่ีดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย�างเป>น
ระบบและเผยแพร�เป>นลายลักษณ)
อักษร โดยหลังการอบรม ได-มีการ

7.2-4.1 คู�มือการ
ปฏิบัติการ “การให-บริหาร
ทรัพยากรสารสนเทศ” 
7.2-4.2 Print Out  หน-า
เว็บไซต)สํานักฯ ท่ีมีการ
เผยแพร�คู�มือการ



36 
 

รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
และจัดเก็บอย�างเป>น
ระบบโดยเผยแพร�
ออกมาเป>นลายลักษณ)
อักษร (explicit 
knowledge) 

จัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน เรื่อง 
“การให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” (7.2-4.1) อีกท้ังยัง
เผยแพร�ในเว็บไซต)ของสํานักฯ อีก
ด-วย (7.2-4.2) 

ปฏิบัติการ เรื่อง         
“การให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” 

���� 5 มีการนําความรู-ท่ีได-จาก
การจัดการความรู-ใน     
ป@การศึกษาปIจจุบันหรือ            
ป@การศึกษาท่ีผ�านมา   
ท่ีเป>นลายลักษณ)อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู- ทักษะ
ของผู-มีประสบการณ)ตรง 
(tacit knowledge) ท่ี
เป>นแนวปฏิบัติท่ีดีมา
ปรับใช- ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

สํานักฯ ได-มีการจัดทําเว็บเพจ 
อุทยานแห�งการเรียนรู- ในหัวข-อ 
กลวิธีการสืบค-นสารสนเทศ
ฐานข-อมูล e-brary , วิธีดาวน)
โหลดฐานข-อมูล e-brary, กลวิธี
การสืบค-นสารสนเทศฐานข-อมูล 
IG Library และวิธีการดาวน)โหลด
ฐานข-อมูล IG Library เพ่ือเป>น
การร�วมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดทําโครงการจัดการ
ความรู- “ให-บริการทรัพยากร
สารสนเทศ” (7.2-5.1, 7.2-5.2) 

7.2-5.1 Print Out 
เว็บไซต)สํานักวิทยบริการฯ 
“ร�วมแสดงความคิดเห็น
การจัดทํา KM” 
7.2-5.2 ตัวอย�าง Print 
Out เว็บเพจหน-า 
“อุทยานแห�งการเรียนรู- 
หัวข-อ “การยืมต�อ
ทรัพยากรสารสนเทศด-วย
ตนเอง โดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

4 ข-อ 5 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.3  : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :   รองผู-อํานวยการฝ{ายสารสนเทศ โทรศัพท!  :   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน) เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  3503 

 
ผลการดําเนินการ 
 

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

(Information System 
Plan) 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ (7.3-1.1) เพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ และคณะ
กรรมได-จัดทําแผนระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี พ.ศ. 2554-2558 (7.3-1.2) 

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

���� 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยอย�าง
น-อยต-องครอบคลุม  
การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงินและสามารถ
นําไปใช-ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตาม พันธกิจของ
สถาบัน โดยมีศูนย)ข-อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู-บริหาร (7.3-2.1) ซ่ึงสามารถ
นําไปใช-ในดําเนินงานด-านประกัน
คุณภาพได-ดังนี้ ด-านการจัดการ
เรียนการสอนสามารถนําไปใช-ใน
องค)ประกอบท่ี 2 ด-านการวิจัย

7.3-2.1 ศูนย)ข-อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู-บริหาร 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สามารถนําไปใช-ในองค)ประกอบท่ี 
4 ด-านบริหารจัดการสามารถ
นําไปใช-ในองค)ประกอบท่ี 7 และ
ด-านการเงินสามารถไปใช-ในใน
องค)ประกอบท่ี 8 

���� 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู-ใช-ระบบ
สารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมิน
ความพึงพอใจต�อการใช-บริการ
ระบบศูนย)ข-อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผู-บริหาร (7.3-3.1) 
มีการประเมินความพึงพอใจการให-
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) (7.3-3.2) และประเมินความ
พึงพอใจการให-ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) (e-Document) 
(7.3-3.3) ซ่ึงผู-ประเมินเป>นอาจารย) 
บุคลากรผู-ใช-ระบบฯ  และมีการ
ประเมินความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบบริการการศึกษา (REG) 
(7.3-3.4) ซ่ึงผู-ประเมินเป>นอาจารย) 
นักศึกษาผู-ใช-ระบบฯ  
  

7.3-3.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ต�อการใช-บริการระบบศูนย)
ข-อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผู-บริหาร  
7.3-3.2 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให-บริการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) 
7.3-3.3 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให-บริการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส) (e-
Document) 
7.3-3.4 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให-บริการระบบบริการ
การศึกษา (REG)  

���� 4 มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู-ใช-ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นําผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู-ใช-
ระบบฯ มาทําการ ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงาน มีการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement plan) 
ระบบศูนย)ข-อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผู-บริหาร (7.3-4.1) 
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และระบบบริการการศึกษา 
(7.3.4.2)  มีรายงานผลการ

7.3-4.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) 
ระบบศูนย)ข-อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู-บริหาร 
7.3-4.2 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและระบบบริการ
การศึกษา  
7.3-4.3 รายงานผลการ
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินงานปรับปรุงแก-ไขระบบ
ศูนย)ข-อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผู-บริหาร (7.3-4.3)  
 

ดําเนินงานปรับปรุงแก-ไข
ระบบศูนย) ข-อมูลฯ 
 

���� 5 มีการส�งข-อมูลผ�าน
ระบบเครือข�ายของ
หน�วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข-องตามท่ีกําหนด 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นาํส�งข-อมูลเข-า
ระบบนําส�งข-อมูลเข-าคลังข-อมูล
อุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
(7.3-5.1) 

7.3-5.1 Print Out ระบบ
นําส�งข-อมูลเข-าคลังข-อมูล
อุดมศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

4 ข-อ 5 ข-อ 5 ข-อ บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเส่ียง  (สกอ. 7.4) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :   นางมาลีวัลย) นิโรจน) โทรศัพท!  :  3507 

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวพรพะวา นิยมวานิช โทรศัพท!  :  3514 

 
ผลการดําเนินการ 
 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการแต�งต้ัง

คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมี
ผู-บริหารระดับสูงและ
ตัวแทน ท่ีรับผิดชอบ
พันธกิจหลักของ
สถาบันร�วมเป>น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

สํานักวิทยบริการฯ ได-มีคําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในประจําสํานักวิทย
บริการฯ (7.4-1.1) โดยมีการระบุ
หน-าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงฯ 
อย�างชัดเจน มีการประชุมของ
คณะทํางานวิเคราะห)จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให-ได-มาซ่ึง 
การบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ 
(7.4-1.2) 

7.4-1.1 คําสั่งท่ี 006/2557 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําสํานัก
วิทยบริการฯ 
7.4-1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 

���� 2 มีการวิเคราะห)และ
ระบุความเสี่ยง และ
ปIจจัย ท่ีก�อให-เกิด
ความเสี่ยง อย�างน-อย 
3 ด-าน ตามบริบทของ
สถาบัน 

มีการวิเคราะห)และระบุความเสี่ยง
และปIจจัยท่ีก�อให-เกิดความเสี่ยง 3 
ด-าน ตามบริบทของสํานักฯ          
(7.4-2.1, 7.4-2.2) ดังนี้ 
     1. ความเสี่ยงด-านทรัพยากร 
ได-แก� งานบริการด-านระบบ
เครือข�าย 
     2. ความเสี่ยงจากเหตุการณ)

7.4-2.1 แผนบริหารความ
เสี่ยงป@งบประมาณ 2557 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ภายนอก ได-แก� งานวิเคราะห)
วางแผนระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร) 
     3. อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 
ได-แก� งานซ�อมบํารุง 

���� 3 มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของ
ความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยง  
ท่ีได-จากการวิเคราะห)         
ในข-อ 2 

มีการประชุมเพ่ือประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีได-จาก
วิเคราะห)ในข-อ 2 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้งท่ี 1/2556 (7.4-3.1, 7.4-3.2) 

7.4-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสํานักวิทยบริการฯ  
ครั้งท่ี 1/2557 
7.4-3.2 แผนบริหารความ
เสี่ยงป@ งบประมาณ 2557 

���� 4 มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับ 
ความเสี่ยงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
มีระดับความเสี่ยงสูง ตามแผน
บริหารความเสี่ยง และดําเนินการ
ตามแผน (7.4-4.1) 

7.4-4.1 แผนบริหารความ
เสี่ยงป@งบประมาณ 2557 
 

���� 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
และรายงานต�อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา
อย�างน-อยป@ละ 1 ครั้ง 

มีการประชุมเพ่ือติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
โดยมีการนําแผนบริหารความเสี่ยง
เข-าท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณา
อย�างน-อยป@ละ 1 ครั้ง  
 

7.4-5.1  รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน 
ประจําป@งบประมาณ 2557 
7.4-5.2  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ครั้งท่ี 1/2557 

���� 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข-อเสนอแนะ จาก  
สภาสถาบันไปใช-           
ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห)ความเสี่ยง 
ในรอบป@ถัดไป 

สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงตาม
ข-อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ  โดยจะนํา
ข-อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ มาจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงป@ 2558 ต�อไป (7.5-6.1)  

 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 5 ข-อ 4 บรรลุ 
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องค!ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :   นางมาลีวัลย)  นิโรจน) โทรศัพท!  :  3507 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวัลย)  นิโรจน)  

โทรศัพท!  :  3514        นางอัญชลี  เมืองสูน 
 
ผลการดําเนินการ 
 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีแผนกลยุทธ)ทาง

การเงิน ท่ีสอดคล-องกับ
แผนกลยุทธ)ของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการฯ มีแผนกลยุทธ)
ทางการเงินท่ีสอดคล-องกับแผน
กลยุทธ)ของมหาวิทยาลัย (8.1-
1.1-1.3) 

8.1-1.1 แผนกลยุทธ)ทาง
การเงิน ประจําป@
งบประมาณ 2555 - 2558 
8.1-1.2 แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน 
ป@งบประมาณ 2555 
(งบประมาณแผ�นดินและ 
งบรายได-) 
8.1-1.3 แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน 
ป@งบประมาณ 2556 
(งบประมาณแผ�นดินและ 
งบรายได-) 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 มีแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางด-าน
การเงิน หลักเกณฑ)การ
จัดสรร และการวาง
แผนการใช-เงินอย�างมี
ประสิทธิภาพ โปร�งใส 
ตรวจสอบได- 

สํานักวิทยบริการฯ ได-จัดทําแผน
กลยุทธ)ทางการเงินโดยมีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางการเงิน
หลักเกณฑ)การจัดสรรและการวาง
แผนการใช-เงินอย�างมีประสิทธิภาพ 
โปร�งใส ตรวจสอบได- (8.1-2.1) 

8.1-2.1 แผนกลยุทธ)ทาง
การเงิน พ.ศ. 2555 -2558  

���� 3 มีงบประมาณประจําป@ 
ท่ีสอดคล-องกับ
แผนปฏิบัติการในแต�ละ
พันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ มีงบประมาณ
ตามแผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล-องกับ
แผนปฏิบัติงานในแต�ละพันธกิจ 
สํานักวิทยบริการฯมีพันธกิจ    
ด-านการบริการวิชาการ จํานวน 
640,000 บาท (8.1-3.1) และการ
พัฒนาสํานักฯ และบุคลากรตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร (8.1-3.2) 

8.1-3.1 แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน 
ป@งบประมาณ 2556 
(งบประมาณแผ�นดินและ 
งบรายได-) 
8.1-3.2 แผนพัฒนา
บุคลากร ประจําป@
งบประมาณ 2556 

���� 4 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย�างเป>น
ระบบ และรายงานต�อ
สภาสถาบันอย�างน-อย             
ป@ละ 2 ครั้ง 

สํานักวิทยบริการฯ มีรายงานการ
ใช-งบประมาณรายจ�ายประจําป@
งบประมาณ เป>นรายไตรมาส ต�อ
มหาวิทยาลัยอย�างเป>นระบบ และ
เม่ือสิ้นสุดป@งบประมาณ                     
มีการรายงานผลการใช-จ�าย
งบประมาณประจําป@ประมาณต�อ
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
(8.1-4.1 – 8.1-4.4)  

8.1-4.1 บันทึกข-อความ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ          
ท่ี สวบ.010/2556 ลงวันท่ี 
15 มกราคม 2556 เรื่อง 
ขอส�งรายงานการใช-
งบประมาณรายจ�าย
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 
2556ไตรมาสท่ี 1 
8.1-4.2 บันทึกข-อความ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ            
ท่ี สวบ.049/2556 ลงวันท่ี 
4 เมษายน 2556 เรื่อง        
ขอส�งรายงานการใช-
งบประมาณรายจ�าย
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 
2556 ไตรมาสท่ี 2 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
8.1-4.3 บันทึกข-อความ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ         
ท่ี สวบ.049/2556 ลงวันท่ี 
11 กรกฎาคม 2556 เรื่อง 
ขอส�งรายงานการใช-
งบประมาณรายจ�าย
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 
2556 ไตรมาสท่ี 3 
8.1-4.4 บันทึกข-อความ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี 
สวบ.149/2556 ลงวันท่ี 3 
ตุลาคม 2556 เรื่อง ขอส�ง
รายงานการใช-งบประมาณ
รายจ�ายประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2556           
ไตรมาสท่ี 4 

���� 5 มีการนําข-อมูลทาง
การเงินไปใช-ในการ
วิเคราะห)ค�าใช-จ�าย และ
วิเคราะห)สถานะทาง
การเงินและความม่ันคง
ของสถาบันอย�าง
ต�อเนื่อง 

สํานักวิทยบริการฯ ได-นําข-อมูล 
ทางการเงินมาวิเคราะห)ค�าใช-จ�าย 
สถานะทางการเงิน และความ
ม่ันคง เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ)          
ทางการเงินระหว�างป@ 2555-2558 
(8.1-5.1) และเปรียบเทียบผลการ
ใช-จ�ายงบประมาณรายจ�าย
ประจําป@ ระหว�างป@ 2555-2556 
(8.2-5.1, 8.1-5.2) 

8.1-5.1 แผนกลยุทธ)ทาง
การเงินประจําป@
งบประมาณ 2555-2558 
8.2-5.2 กราฟการ
เปรียบเทียบผลการใช-จ�าย
งบประมาณรายจ�าย
ประจําป@ ระหว�างป@ 2555-
2556  
 

���� 6 มีหน�วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก            
ทําหน-าท่ีตรวจ ติดตาม 
การใช-เงินให-เป>นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ)            
ท่ีสถาบันกําหนด 

สํานักวิทยบริการฯ ได-ดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�า
ด-วยการตรวจสอบภายในของส�วน
ราชการ พ.ศ. 2551 (8.1-6.1) 

8.1-6.1 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด-วย
การตรวจสอบภายในของ
ส�วนราชการ พ.ศ. 2551 

���� 7 ผู-บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช-เงิน ให-

ผู-บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีการ
ติดตามผลการใช-เงินให-เป>นไปตาม

8.1-7.1 ระบบฐานข-อมูล
แสดงข-อมูลทางด-านการเงิน
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เป>นไปตามเปLาหมาย 
และนําข-อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช-               
ในการวางแผนและ               
การตัดสินใจ 

เปLาหมาย และใช-ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดใจช�วย (8.1-7.1, 8.1-7.2) 
เพ่ือตรวจสอบสถานะทางการเงิน
ของสํานักเพ่ือใช-เป>นข-อมูลในการ
ตัดสินใจจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณรายจ�ายประจําป@
งบประมาณ 2557 (8.1-7.3 - 
8.1-7.7) 

และงบประมาณ 
8.1-7.2 ระบบศูนย)ข-อมูล
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู-บริหาร  
8.1-7.3 แผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติงาน 
ป@งบประมาณ 2556 
(งบประมาณแผ�นดินและงบ
รายได-) 
8.1-7.4 รายงานการประชุม
คณะกรมการบริหารสํานัก
วิทย บริการฯ ครั้งท่ี 
3/2555 วันท่ี 29 ตุลาคม 
2555 
8.1-7.5 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 1/2556 
วันท่ี 27 กุมภาพันธ) 2556 
8.1-7.6 รายงานการประชุม           
บุคลกรประจําสํานักฯ ครั้ง
ท่ี 2/2556 วันท่ี 16 
พฤษภาคม 2556 
8.1-7.7 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักฯ ครั้ง
ท่ี 3/2556 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2556 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 7 ข-อ 7 บรรลุ 
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องค!ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวัลย)  นิโรจน) โทรศัพท!  :  3507 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางมาลีวัลย)  นิโรจน)  

โทรศัพท!  :  3503        นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว 
นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข 

 
ผลการดําเนินการ 
 

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

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ท่ีเหมาะสมและ
สอดคล-องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบัน ต้ังแต�ระดับ
ภาควิชาหรือหน�วยงาน
เทียบเท�า และ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

สํานักฯ ได-ดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร 
PDCA ท่ีเหมาะสมและสอดคล-องกับ
พันธกิจ โดยใช-ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ยึดตามองค))ประกอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ 
อุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป>นหลัก และได-จัดทําคู�มือ
การประกันคุณภาพ (9.1-1.1) ของ
สํานักฯ เพ่ือเป>นแนวทางในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีการแต�งต้ัง

9.1-1.1 คู�มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา          
ป@การศึกษา 2556  
9.1-1.2 คําสั่ง 002/2555 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ  
9.1-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจํา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ        
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (9.1-1.2) และผู-
กํากับดูแล ผู-จัดเก็บข-อมูลรายตัว
บ�งชี้ (9.1-1.3) ของสํานักฯ เพ่ือ
ดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ (9.1-1.4) 

ท่ี 1/2557 
9.1-1.4 ปฏิทินการ
ดําเนินงาน 

���� 2 มีการกําหนดนโยบาย
และให-ความสําคัญ
เรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรม -
การระดับนโยบายและ
ผู-บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได-ให-ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ได-กําหนดนโยบายเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให-ผู-บริหาร 
บุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึง
ความสําคัญพร-อมท้ังรับทราบและ
เข-าใจในทิศทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-2.1) 
มีการแต�งต้ังผู-บริหาร บุคลากรทุก
ท�านเป>นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ (9.1-2.2) และมีการ
ประชุมแจ-งผลการประเมินในแต�ละ
รอบป@การศึกษา พร-อมร�วมกัน
กําหนดผู-ดูแลตัวบ�งชี้ และกําหนดค�า
เปLาหมายในแต�ละป@การศึกษา           
(9.1-2.3) มีการจัดทําเว็บไซต)งาน
ประกันคุณภาพเพ่ือประชาสัมพันธ)
ท้ังบุคคลภายในและภายนอกสํานัก
วิทยบริการฯ ได-รับทราบโดยท่ัวกัน 
(9.1-2.4) 

9.1-2.1 นโยบายการ
ประกันคุณภาพของสํานักฯ  
9.1-2.2 คําสั่ง 002/2555 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.1-2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจํา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ         
ท่ี 1/2557 
9.1-2.4 หน-าเว็บไซต)ของ
สํานักฯ  
 

���� 3 มีการกําหนดตัวบ�งชี้    
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ)               
ของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการกําหนดองค)ประกอบ
ท่ี 10 และสร-างตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมตาม
ภาระงานของแต�ละหน�วยงานในสังกัด
ของสํานักวิทยบริการฯ และอัตลักษณ)
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (9.1-3.1) 

9.1-3.1 คู�มือประกัน
คุณภาพการศึกษา          
ป@การศึกษา 2556 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 มีการดําเนินงาน                    

ด-านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ-วน 
ประกอบด-วย  
1) การควบคุม  
ติดตาม การดําเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงาน
ประจําป@ท่ีเป>นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอ
ต�อสภาสถาบันและ
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลาโดยเป>น
รายงานท่ีมีข-อมูล
ครบถ-วนตามท่ี
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน  
CHE QA Online และ  
3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงาน
ด-านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ-วน ประกอบด-วย  
- มีการควบคุมติดตามงานตามแผน
และมีการประเมินคุณภาพ (9.1-4.1, 
9.1-4.2)  
- มีการจัดทํารายงานประจําป@ท่ีเป>น
รายงานการประเมินคุณภาพ ซ่ึงมี
การนําเสนอมหาวิทยาลัย และ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา และมี
การ online ตามกําหนดใน CHE 
QA online (9.1-4.3) พร-อมท้ัง
เผยแพร�สู�สาธารณะทางเว็บไซต)) 
ของสํานักวิทยบริการฯ (9.1-4.4) 
และได-นําผลการประเมินคุณภาพมา
ทําการปรับปรุงคุณภาพ (9.1-4.5) 
  

9.1-4.1 คําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ป@การศึกษา 2555 
9.1-4.2 รายงานการ
ประเมินตนเองของสํานัก
วิทยบริการฯ ป@การศึกษา 
2555  
9.1-4.3 ข-อมูลใน CHE QA  
online ของสํานักวิทย
บริการฯ  
9.1-4.4 เว็บไซต)ของสํานัก
วิทยบริการฯ  
9.1-4.5 แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement 
Plan) สํานักวิทยบริการฯ  
ป@การศึกษา 2556 

���� 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มาปรับปรุงการทํางาน 
และส�งผลให-มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ�งชี้ของแผน     
กลยุทธ)ทุกตัวบ�งชี้ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการ
ประเมินและข-อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในแต�ละรอบป@
การศึกษามาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) 
สํานักวิทยบริการฯ ป@การศึกษา 
2556 (9.1-5.1) มีการกําหนดผู-ดูแล

9.1-5.1 แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement 
Plan) สํานักวิทยบริการฯ  
ป@การศึกษา 2556 
9.1-5.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจํา
สํานักวิทยบริการและ
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ตัวบ�งชี้ และกําหนดค�าเปLาหมายใน
แต�ละป@การศึกษา (9.1 – 5.2) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ        
ท่ี 1/2557 

���� 6 มีระบบสารสนเทศ        
ท่ีให-ข-อมูลสนับสนุน 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบ
ท้ัง 9 องค)ประกอบ
คุณภาพ 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบ
สารสนเทศให-ข-อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทุกองค)ประกอบ ดังนี้  
1. ระบบสืบค-นทรัพยากรสารสนเทศ 
(Opac) (9.1-6.1) องค)ประกอบท่ี  
2, 7 
2. ระบบการเข-าใช-บริการ
อินเทอร)เน็ต (9.1-6.2) องค)ประกอบ
ท่ี 7 
3. ฐานข-อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส) 
(E-book) (9.1-6.3) องค)ประกอบท่ี 
2, 7  
4. ระบบฐานข-อมูลบุคลากร         
(9.1-6.4) องค)ประกอบท่ี 2, 7  
5. ระบบไร-สาย (9.1-6.5) 
องค)ประกอบท่ี 2, 7  
6. ระบบบริการการศึกษา (9.1-6.6)  
องค)ประกอบท่ี 2  
7. ระบบริการวิชาการ (9.1-6.7)  
องค)ประกอบท่ี 5  
8. ระบบฐานข-อมูลวิจัย (9.1-6.8)  
องค)ประกอบท่ี 2, 7  
9. ระบบฐานข-อมูลวิทยานิพนธ) 
(9.1-6.9) องค)ประกอบท่ี 2, 7  
10. ระบบการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศห-องสมุด (VTLS Virtual) 
(9.1-9.10) องค)ประกอบท่ี 7  
11. ระบบลงรายการยืม-คืน      
(9.1-9.11) องค)ประกอบท่ี 7  
12. ระบบบริหารงาน (9.1-6.12) 
เช�น ข-อมูลเก่ียวกับนักศึกษา, ข-อมูล
บุคลากร, ข-อมูลประกันคุณภาพ, 

9.1-6.1 ระบบสืบค-น
ทรัพยากรสารสนเทศ  
9.1-6.2 ระบบยืนยันตัวตน  
9.1-6.3 ฐานข-อมูลออนไลน)  
9.1-6.4 ฐานข-อมูลบุคลากร  
9.1-6.5 ระบบเครือข�ายไร-สาย
9.1-6.6 ระบบบริการ
การศึกษา  
9.1-6.7 ระบบบริการ
วิชาการ  
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)สํานัก
วิทยบริการฯ  
9.1-6.13 ระบบการเงิน 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
การจัดการความรู- องค)ประกอบท่ี 1, 
7, 9  
13. ระบบการเงิน (9.1-9.13) 
องค)ประกอบท่ี 8 

���� 7 มีส�วนร�วมของผู-มีส�วน
ได-ส�วนเสีย ในการ
ประกัน คุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู-ใช-บัณฑิต 
และผู-ใช-บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได-แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีผู-มีส�วนได-ส�วนเสีย
ในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะผู-ใช-บริการตามพันธกิจ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิเช�น นักศึกษา
ผู-ใช-บริการ นายกองค)การนักศึกษา
ภาคปกติ, ภาคพิเศษ, พนักงาน
เจ-าหน-าท่ี เป>นต-น ร�วมเป>น
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 
(9.1-7.1) และนักศึกษา ผู-ใช-บริการ
มีส�วนร�วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด-านการบริการ เช�น 
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)        
(9.1-7.3- 9.1-7.4) 

9.1-7.1 คําสั่ง 002/2555 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.1-7.2 สรุปแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการสํานักวิทย
บริการฯ ป@การศึกษา 2556  
9.1-7.3 แบบประเมินความ
พึงพอใจห-องปฏิบัติ 
9.1-7.4 แบบรายงานผล
ความพึงพอใจต�อการ
บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 

���� 8 มีเครือข�ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว�าง
สถาบันและมีกิจกรรม
ร�วมกัน 

สํานักวิทยบริการฯ มีเครือข�ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว�างสํานัก    
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ัวประเทศ เป>นประจําทุกป@        
(9.1-8.1) สําหรับเครือข�ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว�างสํานัก 
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ัวประเทศ ก็จะมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ)งานประกัน
คุณภาพต�อกัน (9.1-8.2) 
 

9.1-8.1 บันทึกข-อตกลง
ความร�วมมือทางด-านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-8.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเครือข�าย
ประกันคุณภาพสํานัก       
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏท่ัวประเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ

งานวิจัยด-านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน�วยงาน
พัฒนาข้ึนและเผยแพร�
ให-หน�วยงานอ่ืน
สามารถนําไปใช-
ประโยชน) 

  

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 8 ข-อ 4 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

 

องค!ประกอบที่  10  อัตลกัษณ!และการให�บริการตามภารกิจ 
 
องค!ประกอบที่  10.1   การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย!เทคโนโลยีการศึกษา 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 10.1.1 : การเรียนการสอนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส! (E-learning) 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี :  กระบวนการ 
 
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)เทคโนโลยีการศึกษามี
นโยบายการพัฒนาการศักยภาพ
ระบบ (E-learning) (10.1.1-1.1) 

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

���� 2 มีแนวปฏิบัติหรือคู�มือ
ในการจัดทําบทเรียน 
E-learning 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-มีการ
จัดทําคู�มือการใช-งานระบบ E-
Learning  เพ่ือให-ผู-ใช-สามารถ
ศึกษาด-วยตนเองได- (10.1.1-2.1) 

10.1.1-2.1 คู�มือการใช-งาน
ระบบ Atutor และ Moodle  

���� 3 มีการดําเนินงานตาม
นโยบาย 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษาได-มีการ
สํารวจการใช-งานระบบ E-
learning (10.1.1-3.1)  
และได-ดําเนินงานดูแลจัดการ
ข-อมูลในระบบ (10.1.1-3.2) 

10.1.1-3.1 บันทึกข-อความท่ี 
สวบ.ว 139/2556 เรื่องทําการ
สํารวจรายวิชาใน Atutor 
10.1.1-3.2 Print out หน-า
เว็บไซต) Moodle และ Atutor 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

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

พึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการ 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามีการ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช-
งานระบบ E-learning (10.1.1-
4.1) และได-จัดทํารายงานสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ 
(10.1.1-4.2) 

10.1.1-4.1 แบบประเมินความ
พึงพอใจการใช-งานระบบ e-
learning 
10.1.1.-4.2 สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจโครงการการ
เรียนการสอนผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส) (E-learning) 

���� 5 มีการนําผลการ
ประเมินมาแก-ไข
ปรับปรุง 

  

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 4 ข-อ 4 ไม�บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 

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

 

ตัวบ�งช้ี 10.1.2 :  จํานวนผลงานวีดิทัศน!ประชาสัมพันธ!ท่ีผลิตได� 
 
ชนิดตัวบ�งช้ี :  ผลผลิต 
 

เกณฑ!การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ผลิตวีดิทัศน)  
1-2 เรื่อง 

ผลิตวีดิทัศน)  
3-4 เรื่อง 

ผลิตวีดิทัศน)  
5-6 เรื่อง 

ผลิตวีดิทัศน)  
7-8 เรื่อง 

ผลิตวีดิทัศน)  
9-10 เรื่อง 

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

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นายพงษ)นที  ศิลาอาศน) โทรศัพท!  :  084-3523024 

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

ประชาสัมพันธ) จํานวน 1-2 
เรื่อง 

  

���� 2 มีการผลิตวีดิทัศน)
ประชาสัมพันธ) จํานวน 3-4 
เรื่อง 

  

���� 3 มีการผลิตวีดิทัศน)
ประชาสัมพันธ) จํานวน 5-6 
เรื่อง 

  

���� 4 มีการผลิตวีดีทัศน)
ประชาสัมพันธ) จํานวน    
7-8 เรื่อง 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษา
ได-มีการผลิตวีดิทัศน)
ประชาสัมพันธ) จํานวน 8 
เรื่อง (10.1.2-4.1) และได-
มีการเผยแพร�สู�สาธารณะ
ชน (10.1.2-4.2) 

10.1.2-4.1 รายงานสรุปผล
งานผลิตวีดิทัศน) ศูนย)
เทคโนโลยีการศึกษา 
ประจําป@การศึกษา 2556 
10.1.2-4.2 Print Out หน-า
เว็บไซต)วีดิทัศน)ประชาสัมพันธ) 

���� 5 มีการผลิตวีดิทัศน)
ประชาสัมพันธ) จํานวน 9-
10 เรื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 เรื่อง 8 เรื่อง 4 บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ี 10.1.3 : จํานวนผลงานส่ือการเรียนการสอน (VOD) ท่ีผลิตได� 
 
ชนิดตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ!การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการผลิตสื่อ 
1-2 รายวิชา 

มีการผลิตสื่อ 
3-4 รายวิชา 

มีการผลิตสื่อ 
5-6 รายวิชา 

มีการผลิตสื่อ   
7-8 รายวิชา 

มีการผลิตสื่อ 
9-10 รายวิชา 

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

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นายนพเดช  อยู�พร-อม โทรศัพท!  :  084-3523024  

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

การสอน จํานวน 1-2 
รายวิชา 

  

���� 2 มีการผลิตสื่อการเรียน
การสอน จํานวน 3-4 
รายวิชา 

  

���� 3 มีการผลิตสื่อการเรียน
การสอน จํานวน 5-6 
รายวิชา 

  

���� 4 มีการผลิตสื่อการเรียน
การสอน จํานวน 7-8 
รายวิชา 

  

���� 5 มีการผลิตสื่อการเรียน
การสอน จํานวน 9-10 
รายวิชา 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามี
การผลิตสื่อการเรียนการ
สอนจํานวน 10 รายวิชา 
(10.1.3-5.1, 10.1.3-5.2) 

10.1.3-5.1 แบบแจ-งความ
ประสงค)บันทึกวีดิโอสื่อการเรียน
การสอน 
10.1.3-5.2 วีดิโอการเรียนการสอน 
http://www.vod.rbru.ac.th/ 
couse.php 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

10 รายวิชา 10 รายวิชา 5 บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ี 10.1.4 : จํานวนผลงานกราฟSกท่ีผลิตได� 
 
ชนิดตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ!การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผลิตงานกราฟoก

จํานวน 1-8 
ชิ้นงาน 

ผลิตงานกราฟoก
จํานวน 9-16 

ชิ้นงาน 

ผลิตงานกราฟoก
จํานวน 17-24

ชิ้นงาน 

ผลิตงานกราฟoก
จํานวน 25-32

ชิ้นงาน 

ผลิตงานกราฟoก
จํานวน 33-40 

ชิ้นงาน 
 
 
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 มีการผลิตงานกราฟoก  

จํานวน 1-8 ชิ้นงาน 
  

���� 2 มีการผลิตงานกราฟoก  
จํานวน 9-16 ชิ้นงาน 

  

���� 3 มีการผลิตงานกราฟoก  
จํานวน 17-24 ชิ้นงาน 

  

���� 4 มีการผลิตงานกราฟoก  
จํานวน 25-32 ชิ้นงาน 

  

���� 5 มีการผลิตงานกราฟoก  
จํานวน 33-40 ชิ้นงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีการศึกษามี
การผลิตงานกราฟoกให-กับ
หน�วยงานต�างๆ จํานวน          
35 ชิ้นงาน (10.1.4-5.1) 

10.1.4-5.1 รายงานสรุปผลงาน
กราฟoก ศูนย)เทคโนโลยี
การศึกษาประจําป@การศึกษา 
2556  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

30 ชื้นงาน 35 ชิ้นงาน 5 บรรลุ 
 
 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

องค!ประกอบที่  10.2  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย!เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  10.2.1 : มีระบบและกลไกในการให�บริการด�านระบบสารสนเทศ 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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!  :  3503 

   
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น โทรศัพท!  :  3523 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ผลการดําเนินการ 
 

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

ดําเนินงานด-านระบบ
สารสนเทศ 

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

10.2.1-1.1 Print Out หน-า
เว็บไซต)ของศูนย)ฯ 
10.2.1-1.2 แผนการ
ดําเนินงานประจําป@
งบประมาณ 2556 

���� 2 มีคณะกรรมการ        
คณะทํางานหรือ
หน�วยงานดําเนินงาน
ด-านระบบ    
สารสนเทศ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีฝ{ายงาน
ดูแลด-านระบบสารสนเทศ (10.2.1-2.1) 
และได-จัดทํา Job Description ของ
ผู-ดูแลงานด-านระบบสารสนเทศ 
(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 

���� 3 มีการกําหนดข้ันตอน    
แนวทางปฏิบัติใน
การให-บริการระบบ
สารสนเทศ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนด     
ข้ันตอน  แนวทางปฏิบัติในการ
ให-บริการระบบสารสนเทศ  และ
เผยแพร�ทางเว็บไซต)ของศูนย)ฯ 
http://www.it-center.rbru. ac.th 
(10.2.1-3.1) 

10.2.1-3.1  print out 
ข้ันตอนการให-บริการระบบ
สารสนเทศ 

���� 4 มีการดําเนินงานตาม
แผนท่ีวางไว- 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานการให-บริการ
สารสนเทศตามแผนท่ีวางไว- (10.2.1-4.1) 

10.2.1-4.1 ผลการ
ดําเนินงานประจําป@
งบประมาณ 2556 

���� 5 มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนท่ี
กําหนด 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน           
ท่ีกําหนด (10.2.1-5.1) 

10.2.1-5.1 ผลการ
ดําเนินงานประจําป@
งบประมาณ 2556 

���� 6 มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนางานด-านระบบ
สารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 5 ข-อ 4 ไม�บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.2.2 : มีบริการจัดทําเว็บไซต!ให�หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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!  :  3503 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น โทรศัพท!  :  3523 

        
 
ผลการดําเนินการ 
 

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

จัดทําเว็บไซต)ให-
หน�วยงานระดับคณะ  
สํานัก  ศูนย)ฯ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนงาน
ดําเนินงานประจําป@งบประมาณ 
2556 (10.2.2-1.1) โครงการจัดทํา
เว็บไซต)  ให-หน�วยงานระดับคณะ  
สํานัก  ศูนย)ฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
(10.2.2-1.2) 

10.2.2-1.1  แผนดําเนินงาน 
งานสารสนเทศ ประจําป@
งบประมาณ 2556 
10.2.2-1.2  โครงการพัฒนา
เว็บไซต)ให-หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

���� 2 มีการกําหนดข้ันตอน
และข-อกําหนดใน
จัดทําเว็บไซต)ของ
หน�วยงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
กําหนด ข้ันตอน (10.2.2-2.1) และ
ข-อกําหนดในจัดทําเว็บไซต)ของ
หน�วยงาน (10.2.2-2.2) 

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

���� 3 มีการเผยแพร�ข้ันตอน
และข-อกําหนดใน
จัดทําเว็บไซต)ของ
หน�วยงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เผยแพร�ข้ันตอน และข-อกําหนดใน
จัดทําเว็บไซต)ของหน�วยงาน(10.2.2-
3.1) ทาง 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) 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 หน�วยงานระดับคณะ  

สํานัก ศูนย)ฯ ภายใน
มหาวิทยาลัยมี
เว็บไซต)ของ
หน�วยงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศได-จัดทํา
เว็บไซต)ให-หน�วยงานต�าง ๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย (10.2.2-4.1)   

10.2.2-4.1 print out หน-า
เว็บไซต)ของหน�วยงานใน
มหาวิทยาลัยท่ีศูนย)ฯ พัฒนา 

���� 5 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู-ใช-
เว็บไซต) 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ประเมินความพงึพอใจเว็บไซต) (10.2.2-
5.1)   

10.2.2-5.1 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจเว็บไซต) 

���� 6 นําผลการสํารวจมา
พัฒนา ปรับปรุง
เว็บไซต)   

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุง   
แก-ไขเว็บไซต)ตามข-อเสนอแนะจากผล
การประเมินความพงึพอใจ (10.2.2-6.1) 

10.2.2-6.1 รายงานสรุปข-อ
แก-ไขและปรับปรุงเว็บไซต) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6 ข-อ 6 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.2.3 : จํานวนโปรแกรมประยุกต!ใช�งานท่ีศูนย!ฯ จัดหาและพัฒนาให�กับหน�วยงาน  
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
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!  :  3503 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น โทรศัพท!  :  3523 

        
 
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 16  
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 โปรแกรม
ข้ึนไป 

  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

13 โปรแกรม 16 โปรแกรม 4 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.2.4 : ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�ใช�งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ!การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร-อยละ 65 – 70 ร-อยละ 71 – 75 ร-อยละ 76 – 80 ร-อยละ 81 – 85 มากกว�า 

ร-อยละ 86 
 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   นางสาวรุ�งรัตน)  เชื้อแก-ว โทรศัพท!  :  3503 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี :   นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น โทรศัพท!  :  3523 

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

สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  มีระดับความ
พึงพอใจร-อยละ 65-70 

  

���� 2 ผู-ใช-งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  มีระดับความ
พึงพอใจร-อยละ 71-75 

  

���� 3 ผู-ใช-งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  มีระดับความ
พึงพอใจร-อยละ 76-80 

ศูนย)ฯ มีการประเมินความพึง
พอใจผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย 
ประกอบไปด-วย 
1.  ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส)  
ได-ร-อยละ 77.60 
 

10.2.4-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให-บริการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส)        
(E-DOC) ประจําป@การศึกษา 
2556  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2.  ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS)  ได-ร-อยละ 81.40 
3.  ความพึงพอใจการให-บริการ
ระบบบริการการศึกษา (REG)  
ได-ร-อยละ 76.60 
  ซ่ึงผลการประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ได-   
ร-อยละ 78.53 

10.2.4-4.2 รายงาน
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู-ใช-งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MIS) 
ประจําป@การศึกษา 2556 
10.2.4-4.3 รายงาน
ประเมินผลความพึงพอใจ
การให-บริการระบบบริการ
การศึกษา (REG) ประจําป@
การศึกษา 2556 

���� 4 ผู-ใช-งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  มีระดับความ
พึงพอใจร-อยละ 81-85 

    

���� 5 ผู-ใช-งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  มีระดับความ
พึงพอใจมากกว�า      
ร-อยละ 86 

  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

ร-อยละ 80 ร-อยละ 78.53 3 ไม�บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.2.5 : มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 มีแผนงานการ 

ให-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงาน
ฝQกอบรมและบริการมีการจัดประชุม
เพ่ือจัดทําแผนบริหารจัดการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) (10.2.5-
1.1)  มีการจัดทําแผนงานการ
ให-บริการห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 
(10.2.5-1.2) และกําหนดหน-าท่ีความ
รับผิดชอบ (10.2.5-1.3) 
 

10.2.5-1.1 รายงานการ
ประชุมงานฝQกอบรมและ
บริการ ครั้งท่ี1/57 
10.2.5-1.2 แผนงานการ
ให-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 
10.2.5-1.3 Job 
Description ของผู-ดูแล
ห-องปฏิบัติการ 

���� 2 มีระบบและกลไกใน
การให-บริการ
ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)  เช�น   
มีการกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติและบทลงโทษ  
นักศึกษาท่ีกระทําผิด
ตามกฎระเบียบข-อ

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศโดยงาน
ฝQกอบรมและบริการมีการประชุม
จัดทําร�างข-อปฏิบัติในการเข-าใช-
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร) (10.2.5-
2.1)  และมีฝ{ายงานรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) (10.2.5-2.2) 

10.2.5-2.1 รายงานการ
ประชุมบุคลากร งาน
ฝQกอบรมและบริการ 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 
ปฏิบัติในการเข-าใช-
ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)อย�างเป>น
ลายลักษณ)อักษร         
มีฝ{ายงานรับผิดชอบ
ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)ชัดเจน  

���� 3 มีการดําเนินงานตาม
แผน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ให-บริการห-องปฏิบัติการ (10.2.5-3.1)  
และได-จัดทําสรุปจํานวนผู-ใช-บริการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)            
(10.2.5-3.2) 

10.2.5-3.1  บันทึกการ
อัพเดทไวรัสและการปoด
ซ�อมบํารุงเครื่องคอมฯ 
ประจําป@การศึกษา 2556 
10.2.5-3.2 สรุปจํานวน
ผู-ใช-งานห-องปฏิบัติการฯ 

���� 4 มีการสํารวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการ 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํา
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ
การใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) ประจําป@การศึกษา 
2556 (10.2.9-4.1) 

10.2.9-4.1  รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ  
การใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) ประจําป@     
การศึกษา 2556 

���� 5 มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
มาวางแผนปรับปรุง
การให-บริการ
ห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําผล
ประเมินความพงึพอใจมาวางแผน
ปรับปรุงการให-บริการห-องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร)สําหรับบริการทั่วไป  
(10.2.5-5.1)  และได-จัดทําแผนการ
ปรับปรุง (10.2.5-5.2) และรายงาน
ปรับปรุงการให-บริการห-องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร)สําหรับฝQกอบรม 
(10.2.5.5.3) 

10.2.5-5.1 แผนพัฒนา
คุณภาพการให-บริการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)
สําหรับบริการทั่วไป   
10.2.5-5.2 แผนปรับปรุงการ
ให-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)สําหรับฝQกอบรม 
10.2.5.5.3 รายงานปรับปรุง
การให-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)สําหรับฝQกอบรม 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 5 ข-อ 5 บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.2.6 : ร�อยละของระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร! 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
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

คอมพิวเตอร) มีระดับความ
พึงพอใจต�อการให-บริการ
ร-อยละ 65 – 70   

  

���� 2 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีระดับความ
พึงพอใจต�อการให-บริการ
ร-อยละ 71 – 75    

  

���� 3 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีระดับความ
พึงพอใจต�อการให-บริการ
ร-อยละ 76 – 80  

  

���� 4 ผู-รับบริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร) มีระดับความ
พึงพอใจต�อการให-บริการ
ร-อยละ 81 – 85  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

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

คอมพิวเตอร) มีระดับความ
พึงพอใจต�อการให-บริการ
มากกว�าร-อยละ 86 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศจัดทาํ
รายงานการประเมินผลความพึง
พอใจการใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)สําหรับบริการทั่วไป 
ประจําป@การศึกษา 2556 ซ่ึงมีระดับ
ความพึงพอใจต�อการให-บริการร-อย
ละ 85.40 (10.2.11-4.1)  และได-
จัดทํารายงานการประเมินผลความ
พึงพอใจการใช-บริการ 
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)สําหรับ
ฝQกอบรม ประจําป@งบประมาณ 2556 
ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการร-อยละ 90.80 (10.2.6-
4.2) 
     ซ่ึงผลการประเมินความพงึพอใจ        
ในภาพรวมของการให-บริการ
ห-องปฏิบัติการคอมพิวเตอร)  ได-ร-อย
ละ 88.10 

10.2.6-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)สําหรับบริการ   
ทั่วไป ประจาํป@การศึกษา 
2556 
10.2.6-4.2 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ใช-บริการห-องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร)สําหรับฝQกอบรม 
ประจําป@งบประมาณ 2556 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

ร-อยละ 80 88.10 5 บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.2.7 : มีการขยายและปรับปรุงระบบเครือข�ายให�ครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ!มาตรฐาน   :   
 1.  มีแผนแม�บทด-าน ICT  หรือแผนการดําเนินงานด-านระบบเครือข�าย   
 2.  มีระเบียบปฏิบัติในการใช-บริการเครือข�ายและบทลงโทษแจ-งให-ทราบท่ัวกัน  มีฝ{ายงาน

รับผิดชอบอย�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)  พ่ึงเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

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

หรือแผนการ
ดําเนินงานด-านระบบ
เครือข�าย 

ศูนย)ฯ โดยงานระบบเครือข�ายได-
จัดทําแผนการดําเนินงานด-านระบบ
เครือข�าย (10.2.7-1.1)   

10.2.7-1.1  แผนดําเนนิงาน 
งานระบบเครือข�าย               
ป@งบประมาณ 2556 

���� 2 มีระเบียบปฏิบัติในการ
ใช-บริการเครือข�ายและ
บทลงโทษแจ-งให-ทราบ
ท่ัวกัน  มีฝ{ายงาน
รับผิดชอบ อย�างชัดเจน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีร�าง
ระเบียบปฏิบัติในการใช-บริการ
เครือข�าย (10.2.7-2.1) มีบท   ลงโทษ
ตามพ.ร.บ.ว�าด-วยการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอร)ซึ่งเผยแพร�ให-ทราบทาง

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-า
เว็บของศูนย)ฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เว็บไซต) (10.2.7-2.2)  มีฝ{ายงานระบบ
เครือข�ายรับผิดชอบ (10.2.7-2.3) 

10.2.7-2.3  โครงสร-างงาน
ระบบเครือข�าย 

���� 3 มีการดําเนินงานตาม
แผน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศโดยงาน
ระบบเครือข�ายมีการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินโครงการด-านระบบ
เครือข�ายตามแผนที่ตั้งไว- (10.2.7-
3.1) 

10.2.7-3.1  รายงานผลการ
ดําเนินงาน งานระบบเครือข�าย 
ประจําป@งบประมาณ 2556 

���� 4 มีการสํารวจความพึง
พอใจการใช-งาน
เครือข�าย 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจต�อการ
ให-บริการเครือข�าย (10.2.7-4.1) 

10.2.7-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ     
ต�อการให-บริการเครือข�าย       
ป@งบประมาณ 2556 

���� 5 มีการนําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจมา
ปรับปรุง พัฒนาระบบ
เครือข�าย 
 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศได-นาํผล
ประเมินความพงึพอใจเครือข�ายมา
ปรับปรุงแก-ไข (10.2.7-5.1) 

10.2.7-5.1 รายงานการ
ปรับปรุง แก-ไขระบบเครือข�าย
อินเทอร)เน็ต 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 5 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.2.8 : มีระบบและกลไกในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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)  พ่ึงเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

        
 
ผลการดําเนินการ 
 

มี ข�
อ 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

���� 1 มีการกําหนด
นโยบายหรือแผน
ดําเนินงานในการ
รักษาความม่ันคงของ
ระบบสารสนเทศไว-
เป>นลายลักษณ)อักษร  

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทํา
นโยบาย และประกาศไว-ที่เว็บไซต)ศูนย)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (10.2.8-1.1) และ
แผนดําเนินงานในการรักษาความม่ันคง
ของระบบสารสนเทศไว-เป>นลายลักษณ)
อักษร (10.2.8-1.2) 

10.2.8-1.1  นโยบายด-าน
ความม่ันคงสารสนเทศ   
10.2.8-1.2  แผนปฏิบัติการ
ระบบความม่ันคงของระบบ  
สารสนเทศ 

���� 2 มีคณะทํางาน หรือ
ผู-รับผิดชอบชัดเจน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร-าง     
ฝ{ายงานที่รับผิดชอบดูแลอย�างชดัเจน 
ซ่ึงประกาศไว-ที่หน-าเวบ็ไซต)ของศูนย)
เทคโนโลยสีารสนเทศ (10.2.8-2.1)  
และมี Job Description ของผู-ดูแล 
(10.2.8-2.2) 

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

���� 3 มีการดําเนินงานตาม
แผนท่ีตั้งไว- 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีรายงาน
สรุปผลการดําเนนิงานตรวจสอบความ
ม่ันคงระบบสารสนเทศ (10.2.8-3.1) 

10.2.8-3.1  รายงานสรุปผล
ปฏิบัติการระบบความม่ันคง
ระบบสารสนเทศ ประจาํป@
งบประมาณ 2556  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�
อ 

เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

���� 4 มีการประเมิน
แผนการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีตั้งไว- 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ประเมินผลดําเนนิงานตามแผนที่ตั้งไว-
และได-จัดทําสรุปผลการปฏิบตักิาร
ระบบความม่ันคงระบบ สารสนเทศ 
(10.2.8-4.1) 

10.2.8-4.1  สรุปผลการ
ปฏิบัติการระบบความม่ันคง
ของระบบสารสนเทศ 
ป@งบประมาณ 2556  

���� 5 มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศนําผลการ
ประเมินระบบความม่ันคงระบบ
สารสนเทศมา   ดําเนนิการปรับปรุง
แก-ไข (10.2.8-5.1) 

10.2.8-5.1  รายงานการ     
ปรับปรุงแก-ไขระบบรักษา 
ความม่ันคงของระบบ        
สารสนเทศ 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 5 ข-อ 5 บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.2.9 : มีระบบในการบริการซ�อมครุภัณฑ!คอมพิวเตอร!ให�หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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)  พ่ึงเกิด โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

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

และโครงการการ
บริการซ�อมบํารุง
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)
ให-หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
กําหนดนโยบาย (10.2.9-1.1)  
และจัดทําโครงการการบริการซ�อม
บํารุงครุภัณฑ)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�อมบํารุง
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) 

���� 2 มีการกําหนดข-อ
ปฏิบัติ  หรือระเบียบ
ในการให-บริการซ�อม
บํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร)ให-
หน�วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ศูนย)เทคโนโลยีได-จัดทําข-อปฏิบัติ  
หรือระเบียบในการให-บริการซ�อม
บํารุงครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)ให-
หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(10.2.9-2.1) 

10.2.9-2.1  ข-อปฏิบัติการ
ให-บริการซ�อมบํารุง
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) 

���� 3 มีหลักฐานการ
ดําเนินงาน 

ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมี
รายงานการดําเนินงานการซ�อม
บํารุงเป>นรายเดือน (10.2.9-3.1) 

10.2.9-3.1  รายงานสรุป 
การซ�อมบํารุงครุภัณฑ)
คอมพิวเตอร) 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

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

พอใจผู-ใช-บริการ    
ศูนย)เทคโนโลยีสารสนเทศมี
รายงานการประเมินผลความพึง
พอใจการให-บริการซ�อมบํารุง
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร) (10.2.9-4.1) 

10.2.9-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ  
การให-บริการซ�อมบํารุง       
ครุภัณฑ)คอมพิวเตอร)          
ป@งบประมาณ 2556 

���� 5 มีการนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา 
ปรับปรุงการให-บริการ 

  

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

5 ข-อ 4 ข-อ 4 ไม�บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

 

องค!ประกอบที่  10.3   การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุดกลาง 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.1 : กระบวนการในการดําเนินการตั้งแต�รับทรัพยากรสารสนเทศ และนําออก

ให�บริการ (วัน : รายการ)  
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ!การประเมิน   

 

 
ผลการดําเนินการ 
 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/

รายการ นําออกให-บริการ      
เป>นเวลามากกว�า 16 วัน 

หอสมุดกลางมีผลการดําเนินงาน
ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ ต้ังแต�รับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกให-บริการ 
มีเวลาเฉลี่ยเท�ากับ 7 วัน/เล�ม 
หรือ รายการ ตามเกณฑ)
หอสมุดกลาง (10.3.1-1.1), 
(10.3.1-1.2), (10.3.1-1.3) โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้   
1) การลงทะเบียนรับทรัพยากรฯ          
     จํานวน 1 วัน  
2)  คัดแยกและจัดเตรียม

10.3.1-1.1  Flow Chart 
แผนผังแสดงกระบวนงาน
เทคนิคสารสนเทศ 
10.3.1-1.2  ใบเบิกวัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
รําไพพรรณี ใบเบิกเลขท่ี           
0200561100088                 
10.3.1-1.3 Print-Out 
หน-าการลงข-อมูลรายการ 
Marc เพ่ือแสดงข-อมูล
หนังสือท่ีออกให-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 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กระบวนการ
ดําเนินงาน

มากกว�า 16 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน                         
14 - 16 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 
11 - 13 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 
8 - 10 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน       

น-อยกว�าหรือ
เท�ากับ 7 วัน 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :    อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
   

ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี : นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 
        นางสาวปริยาภรณ)  ศรีบุษรา 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล�ม/

รายการ นําออกให-บริการ 
เป>นเวลาน-อยกว�าหรือเท�ากับ       
7 วัน 

ทรัพยากรฯ  
     จํานวน 2 วัน 
3)  วิเคราะห)เนื้อหาทรัพยากรฯ  
     จํานวน  7 เล�ม/วัน 
4)  ลงรายการทรัพยากรฯ  
     จํานวน  7 เล�ม/วัน 
5)  บันทึกเลขทะเบียนทรัพยากรฯ 
     จํานวน  7 เล�ม/วัน 
6)  จัดเตรียมทรัพยากรฯ  
     จํานวน 1 วัน   

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.3.2   :  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร!  ระบบเครือข�าย  และการเข�าถึง     
ระบบฐานข�อมูลท่ีหอสมุดกลางให�บริการ    

 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 
 
เกณฑ!การประเมิน     

 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

  
ผู�รับผิดชอบตัวบ�งช้ี 

:    
นางเจียมจิต  บวชไธสง 

โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

       นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

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

ปรับปรุงสมรรถนะเครื่อง
คอมพิวเตอร)อยู�ในสภาพ
พร-อมใช-งาน 

หอสมุดกลางมีการตรวจสอบ  
และบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร)ให-อยู�ในสภาพ 
พร-อมใช-งาน เช�น การปรับปรุง 
สมรรถนะระบบเครือข�าย
คอมพิวเตอร) ในกรณีมีปIญหา 
ไม�สามารถใช-งานได-  หรือ
บํารุงรักษาให-มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  (10.3.2-1.1)  อีกท้ังยัง
มีการปรับปรุงสมรรถนะของ
คอมพิวเตอร)ในระบบเครือข�าย
ให-เหมาะสมกับสภาพการใช-งาน 
โดยการดูแลรักษาระบบ
ห-องสมุดอัตโนมัติ VTLS ของ
บริษัท Book Promotion & 

10.3.2-1.1  แบบฟอร)มในแจ-ง
ซ�อม/แก-ปIญหาเครือข�าย 
10.3.2-1.2 เอกสารขอส�งงาน
บํารุ งรักษาโปรแกรมระบบ
ห-องสมุดอัตโนมัติ  VTLS 
 

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 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
Service co., LTD. ทุก ๆ  3  
เดือน  (10.3.2-1.2) 

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

มีการติดต้ังระบบเครือข�ายท่ีมี
เสถียรภาพ โดยการให-บริการ
เครือข�าย 2 เส-นทาง คือ
เส-นทางสํารองหลัก ของ สกอ. 
และ เส-นทางสํารอง ของ 
TOT ด-วยความเร็ว 4 Mbps  
ซ่ึงทางบริษัททีโอที ได-
ดําเนินการติดต้ัง ต้ังแต�เดือน
กันยายน 2552 จึงทําให-
สามารถใช-งานได-ตลอด 
(10.3.2-2.1) และมีระบบ
ความปลอดภัย โดยติดต้ัง
โปรแกรม Antivirus Avira 
เพ่ือปLองกันไวรัส ท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร)  (10.3.2-2.2)  
ตลอดจนมีบุคลากรท่ี
รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
หากระบบขัดข-อง เจ-าหน-าท่ี
สามารถแก-ไขและตรวจสอบ
ได-อย�างรวดเร็ว โดยทําหน-าท่ี
สํารองข-อมูลในกรณีไฟฟLาดับ 
ท้ังภายในเครื่อง Server และ
การดึงข-อมูลออกมาเก็บไว-ยัง
ฐานข-อมูลสํารอง (10.3.2-2.3) 

10.3.2-2.1  บันทึกข-อความท่ี 
102/2552 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 
2552 เรื่อง พิจารณาลงนาม 
10.3.2-2.2 Print-Out  หน-า
รายการแสดงถึงระบบความ
ปลอดภัย โดยการติดต้ัง
โปรแกรม Antivirus  avast  
เพ่ือปLองกันไวรัส  ท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร) 
10.3.2-2.3 flowchart งาน
สํารองข-อมูล 
 

���� 3 มีระบบความปลอดภัย
ของข-อมูลและ
สารสนเทศ 

หอสมุดกลางมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของข-อมูล ซ่ึงมี
การต้ังค�า Server ระบบ
ห-องสมุดอัตโนมัติ VTLS ให- 
Back Up ข-อมูล ช�วงเวลา 
03.00 น. ของทุกวัน (10.3.2-
3.1)  จากนั้นจะมีบุคลากรท่ีทํา
หน-าท่ีรักษาระบบความ

10.3.2-3.1 Print-Out การ 
Back Up ข-อมูลของ Server 
ระบบห-องสมุดอัตโนมัติ VTLS  
10.3.2-3.2  ใบกําหนดหน-าท่ี
งาน (Job Description) ของ
นางสาวปริยาภรณ)  ศรีบุษรา 
10.3.2-3.3 Print-Out  หน-า
รายการแสดงถึงระบบความ
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ปลอดภัยของข-อมูล ทําการ 
Back Up ไฟล) Database 
ออกจากเครื่อง Server เพ่ือ
ปLองกันข-อมูลสูญหาย โดยนํา
ข-อมูลไปจัดเก็บไว-อีกท่ีเครื่อง 
Admin ของผู-ดูแลระบบและ
สารสนเทศ (10.3.2-3.2)  อีก
ท้ังยังมีระบบปLองกันไวรัส โดย
การติดต้ังโปรแกรม 
Antuvirus avast  ท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร) (10.3.2-3.3) 
ตลอดจนมีประตูควบคุมการ
เข-าออก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของทรัพยากร
สารสนเทศ (10.3.2-3.4) 

ปลอดภัย โดยการติดต้ัง
โปรแกรม Antivirus  avast  
เพ่ือปLองกันไวรัส  ท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร) 
10.3.2-3.4 ภาพถ�ายประตู
ควบคุมการเข-าออก 

���� 4 การเข-าถึงสารสนเทศใน
ระบบฐานข-อมูลมีความ
รวดเร็ว 

หอสมุดกลางมีการเข-าถึง
สารสนเทศในระบบเครือข�าย
ท่ีมีความรวดเร็ว โดยวัดจาก
การสํารวจความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการฐานข-อมูล จาก
ระบบการสืบค-นทรัพยากร
สารสนเทศ (Opac) มีความ
เฉลี่ย 3.91 อยู�ในระดับมาก  
(10.3.2-4.1)       

10.3.2-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการด-านการใช-บริการ
ฐานข-อมูลเพ่ือการสืบค-น              
ป@การศึกษา 2556  
 (การแสดงผลข-อมูลรวดเร็ว)  
(หน-า 4) 

���� 5 มีระบบให-ความช�วย
เหลือแก�ผู-ใช-บริการ เช�น 
คู�มือการใช- หรือ Online 
Help System 

มีระบบให-ความช�วยเหลือแก�ผู-
ใช-บริการโดยคู�มือแนะนํา
บริการห-องสมุด เช�น การ
สืบค-นทรัพยากรฯ  (10.3.2-
5.1) หรือ บอร)ดแนะนําการ
สืบค-น (10.3.2-5.2) และ
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)
ออนไลน) เช�น คู�มือการใช-
ฐานข-อมูล หน-าเว็บไซต)    
(10.3.2-5.3) แผ�นพับคู�มือการ

10.3.2-5.1 คู�มือการให-บริการ
สํานักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี 
10.3.2-5.2 ภาพถ�ายบอร)ด
แนะนําการสืบค-น  
10.3.2-5.3 Print-Out  หน-า
เว็บไซต) http://www. 
library.rbru.ac.th/ แสดง
สถานะคู�มือการใช-ฐานข-อมูล
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ใช-ฐานข-อมูล (10.3.2-5.4) อิเล็กทรอนิกส)ออนไลน)   

10.3.2-5.4 แผ�นพับ “คู�มือการ
ใช-ฐานข-อมูล” 

���� 6 มีบุคลากรของหน�วยงาน
ท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ
โดยตรง 

ห อ ส มุ ด ก ล า ง มี ก า ร แ บ� ง
ขอบข�ายงาน (10.3.2-6.1) 
ตามโครงสร-างหอสมุดกลาง 
โดยมีบุคลากรรับผิดชอบดูแล
ระบบงาน  (10.3.2-6.2)    
 

10.3.2-6.1 ขอบข�ายงานวิทย
พัฒนา ในคู�มือประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ (หน-า 21) 
10.3.2-6.2  ใบกําหนดหน-าท่ี
งาน (Job Description) ของ
นางสาวปริยาภรณ)  ศรีบุษรา  

���� 7 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู-ใช- และนําผล
การประเมินมาปรับปรุง 

หอสมุดกลางมีการประเมิน
ความพึงพอใจ โดยการสํารวจ
ความพึงพอใจในการใช-บริการ
ฐานข-อมูลเพ่ือการสืบค-น          
(10.3.2-7.1) และมีการนําผล
การประเมิน มาปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมการให-บริการ โดย
จัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการ 
หอสมุดกลาง  สํานักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําป@
การศึกษา 2556 โดยมี
ข-อเสนอแนะจากผู-ใช-บริการ
ห-องสมุด เรื่อง การเพ่ิมเครื่อง
คอมพิวเตอร)ให-บริการ
ค-นคว-า/บริการอินเตอร)เน็ต 
(10.3.2-7.2) ซ่ึงทาง
หอสมุดกลางได-นําเครื่อง
คอมพิวเตอร)มาให-บริการ
เพ่ิมเติม ในพ้ืนท่ีบริการ
วารสารและสิ่งพิมพ)ต�อเนื่อง 

10.3.2-7.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการด-านการใช-บริการ
ฐานข-อมูลเพ่ือการสืบค-น              
ป@การศึกษา 2556 
10.3.2-7.2 แบบสํารวจความ
พึงพอใจในการใช-บริการ
ฐานข-อมูลเพ่ือการสืบค-น 
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําป@การศึกษา 
2556  
10.3.2-7.3  ภาพถ�ายการ
ให-บริการคอมพิวเตอร)   
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

7 ข-อ   7 ข-อ   5  คะแนน บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 

…………………………………………………………
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.3 : ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต�อจํานวนผู�ใช�บริการท่ีมีสิทธิ์ยืม 
   (รายการ : คน)   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
เกณฑ!การประเมิน     

 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี  :    อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

       นางสาวกรณิกา  นามวงศ) 
 
ผลการดําเนินการ 
 

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

1-10 รายการ  ต�อ
สมาชิกหนึ่งคน 

หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรณณี         
มีระบบห-องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดย
ให-บริการ ยืม – คืน ใน Circulation 
เพ่ือให-บริการสารสนเทศต�าง ๆ แก�
สมาชิกผู-มีสิทธิ์ยืม ได-แก� อาจารย) 
บุคลากร และนักศึกษา โดยในรอบป@
การศึกษา 2556 หอสมุดกลางมี
สมาชิกผู-มีสิทธิ์ยืม จํานวน 2,416 คน 
(10.3.3-1.1) และมีปริมาณการให-ยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  
24,444 รายการ (10.3.3-1.2) ดังนั้น
จึงมีปริมาณการยืมเท�ากับ 10.12  
รายการ: คน ตามเกณฑ)หอสมุดกลาง 
(10.3.3-1.2) 

10.3.3-1.1 รายการสมาชิก    
ท่ีมีสิทธิ์ยืมทรัพยากร
สารสนเทศ จํานวน 2,416 
คน 
10.3.3-1.2 สถิติรายการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ                
ต้ังแต� 1 มิถุนายน 2556 -                    
9 เมษายน  2557               
จํานวน  24,444  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�อสมาชิก
หนึ่งคน 

สูตรคํานวณ 
 
 
 
 

 
 
 

���� 3 ปริมาณการยืม 21-30 
รายการ  ต�อสมาชิก
หนึ่งคน 

���� 4 ปริมาณการยืม 31-40 
รายการ  ต�อสมาชิก
หนึ่งคน 

���� 5 มากกว�าหรือเท�ากับ    
41 รายการ  ต�อ
สมาชิก หนึ่งคน 

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

25  รายการ: คน 10.12  รายการ : คน 1 คะแนน ไม�บรรลุ 
 

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 ปริมาณการให�ยืมทรัพยากรฯ   =   24,444     =10.12 
สมาชิกซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยากรฯ       2,416 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

  

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.4 : ร�อยละของปริมาณการใช�ฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส!ท่ีเพ่ิมข้ึน   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
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�าหรือ
เท�ากับร-อยละ 7 

 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

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

ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ี
เพ่ิมข้ึนน-อยกว�าร-อยละ 1 

หอสมุดกลาง มีผู-ใช-บริการ
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)  
ประกอบด-วย  อาจารย) บุคลากร 
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราขภัฏ
รําไพพรรณี  รวมถึงบุคคลภายนอก
คิดเป>นร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส) เท�ากับ
ร-อยละ  97.14 ตามเกณฑ)
หอสมุดกลาง (10.3.4-1.1), 
(10.3.4-1.2), (10.3.4-1.3) 
 
   

10.3.4-1.1  สรุปตารางร-อย
ละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ี
เพ่ิมข้ึนป@ 2556 
10.3.4-1.2 สถิติการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส) 
ประจําป@งบประมาณ 2555 
และ 2556 
 
 

���� 2 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ี
เพ่ิมข้ึนร-อยละ 1.00-2.99 

���� 3 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ี
เพ่ิมข้ึนร-อยละ 3.00-4.99 

���� 4 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ี
เพ่ิมข้ึนร-อยละ 5.00-6.99 

���� 5 ร-อยละของปริมาณการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)ท่ี
เพ่ิมข้ึน มากกว�าหรือ
เท�ากับ ร-อยละ 7 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

ร-อยละ 4 ร-อยละ 97.14 5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.5 : จํานวนการให�บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service)         
(ให�คะแนนตามจํานวนข�อ)   

 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต   
 
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�า
หรือเท�ากับ 6 

บริการ 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

       นางสาวฉวีวรรณ  รัตนมิตร 
 นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล 

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

เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
จํานวน  2 บริการ 

หอสมุดกลางมีผลการ
ดําเนินงานการให-บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One 
Stop Service) จํานวน 6 
บริการ  ตามเกณฑ)หอสมุดกลาง  
ดังนี้  

1. บริการชําระค�าปรับ  
แบบเดิม สมาชิกต-องชําระ
ค�าปรับท่ีฝ{ายการเงิน ของ
มหาวิทยาลัย (10.3.5-1.1) 
แบบใหม�  สมาชิกสามารถ
ชําระค�าปรับได-ท่ีฝ{ายการเงิน 

10.3.5-1.1 Workflow 
รายการค�าปรับแบบเดิม 
10.3.5-1.2 Workflow 
รายการค�าปรับแบบใหม� 
10.3.5-2.1 Workflow table            
งานบริการยืมต�อทรัพยากร
สารสนเทศ (แบบเดิม) 
10.3.5-2.2 Workflow table            
งานบริการยืมต�อทรัพยากร
สารสนเทศ (แบบใหม�) 
10.3.5-3.1 Workflow 
table งานบริการถ�าย

���� 2 การให-บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
จํานวน 3 บริการ 

���� 3 การให-บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
จํานวน  4 บริการ 

���� 4 การให-บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
จํานวน 5 บริการ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 5 การให-บริการแบบ

เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว
จํานวนมากกว�าหรือ
เท�ากับ 6 บริการ   
 
  
 

ของสํานักวิทยบริการฯ ท่ี
เคาน)เตอร)บริการยืม-คืน ชั้น
1 (10.3.5-1.2)   
2.  บริการยืมต�อทรัพยากร

สารสนเทศ 
    แบบเดิม  สมาชิกต-องนํา
ทรัพยากรฯท่ีต-องการยืมต�อ มา
ติดต�อเจ-าหน-าท่ี ยืม-คืน 
(10.3.5-2.1) 
    แบบใหม� สมาชิกสามารถยืม
ต�อได-ด-วยตนเอง (10.3.5-2.2)  
ผ�านเว็บไซต) 
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-   
bin/gw/chameleon    

3. บริการถ�ายเอกสาร   
    แบบเดิม  ผู-ใช-บริการยืม
หนังสือเพ่ือนําไปถ�ายเอกสาร
ภายนอกห-องสมุด (10.3.1.5- 
3.1) 
    แบบใหม�  ผู-ใช-บริการ
สามารถนํา 00000 หนังสือมา
ถ�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-าท่ีบริการยืม-
คืน 
    แบบใหม� สมาชิกสามารถใช-
บริการจองได-ด-วยตนเองผ�าน
เว็บไซต) (10.3.5-4.2)   

5. งานประชาสัมพันธ)  
แบบเดิม เจ-าหน-าท่ี

ประชาสัมพันธ)ข-อมูล โดยการ

เอกสาร (แบบเดิม) 
10.3.5-3.2 Workflow 
table งานบริการถ�าย
เอกสาร (แบบใหม�) 
10.3.5-4.1 Workflow 
table งานบริการจองหนังสือ 
(แบบเดิม) 
10.3.5-4.2 Workflow 
table งานบริการจองหนังสือ 
(แบบใหม�) 
10.3.5-5.1 Workflow 
table งานประชาสัมพันธ) 
(แบบเดิม) 
10.3.5-5.2 Workflow 
table งานประชาสัมพันธ) 
(แบบใหม�) 
10.3.5-6.1 Workflow 
table งานให-บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร) (แบบเดิม)  
10.3.5-6.2 Workflow 
table งานให-บริการ
คอมพิวเตอร)  (แบบใหม�) 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
นําเอกสารไปแจกหรือ
ประชาสัมพันธ)ตามหน�วยงาน  
(10.3.5-5.1) 
    แบบใหม� เจ-าหน-าท่ี
ประชาสัมพันธ) ข-อมูล  โดยการ
ส�งเอกสารผ�านระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส) (e-doc)  
(10.3.5-5.2) 

6. งานให-บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร) 
    แบบเดิม  ผู-ใช-บริการลงชื่อผู-
เข-าใช-ในสมุดและแสดงบัตร
ประชาชนต�อเจ-าหน-าท่ี จากนั้น
เจ-าหน-าท่ีเป>นผู-ดําเนินงานตาม 
ข้ันตอนการให-บริการ (10.3.5-
6.1) 
    แบบใหม� ผู-ใช-บริการลง
ข-อมูลการเข-าใช-บริการด-วย
โปรแกรมการเข-าใช-งานห-อง 
อินเตอร)เน็ตและกําหนด
หมายเลขเครื่องด-วยตนเอง  
(10.3.5-6.2) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

จํานวน 6 บริการ จํานวน 6 บริการ 5 คะแนน   บรรลุ 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.6 : จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
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�า
หรือเท�ากับ 9 

บริการ 
 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

       นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง 
  

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

1 - 2 บริการ 
ในป@การศึกษา 2556 หอสมุดกลาง
ดําเนินกิจกรรมและบริการเชิงรุก 
เพ่ือให-ผู-ใช-บริการมีความสะดวกใน
การรับบริการ หรือรับข�าวสารท่ี
เป>นประโยชน) โดยดําเนินการท้ังใน
และนอกสถานท่ี รวมท้ังการ
ให-บริการผ�านระบบเครือข�าย
อินเทอร)เน็ตจํานวนท้ังสิ้น 9 
บริการ ได-แก�  
1. ฐานข-อมูล ebrary 

(ฐานข-อมูลหนังสือ e-book) 
(10.3.6-1.1)   

2. แจ-งรายการทรัพยากร
สารสนเทศใหม�ประจําเดือน  
ท่ีหน-าเว็บไซต)สํานักวิทย

 
 
 
                                   
10.3.6-1.1 Print-Out                 
หน-าเว็บไซต) หน-าเว็บไซต)
http://www.library.rbru.ac
. th/ แสดงรายการฐานข-อมูล 
ebrary                    
10.3.6-1.2 Print-Out  หน-า
เว็บไซต) การสืบค-นของสํานัก
วิทยบริการฯ
http://www.library.rbru.ac.t
h/ แสดงข-อมูลทรัพยากร
สารสนเทศใหม�ประจําเดือน   

���� 2 จํานวนบริการเชิงรุก 
3 - 4  บริการ 

���� 3 จํานวนบริการเชิงรุก 
5 - 6  บริการ 

���� 4 จํานวนบริการเชิงรุก 
7 - 8  บริการ 

���� 5 จํานวนบริการเชิงรุก
มากกว�าหรือเท�ากับ  
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
9 บริการในการ
ปฏิบัติงานจริง 

บริการฯ  (10.3.6-1.2) 
3. โทรแจ-งรายการค-างส�ง

หนังสือ/ค�าปรับ  ทุกสัปดาห) 
(10.3.6-1.3) 

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

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

6. มีฐานข-อมูลระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ 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.  
rbru.ac.th/ (10.3.6-1.6)   

7. แจ-งสมาชิกค-างส�งหนังสือ/
ค-างชําระค�าปรับผ�านหน-า
เว็บไซต)ของสํานักวิทยบริการ 
http://www.library.rbru.a
c.th/index1.html (10.3.6-
1.7) 

8. โครงการ Book For You      
(10.3.6-1.8) 

9. แจ-งรายการทรัพยากร
สารสนเทศใหม�ประจําเดือน    
ท่ีบอร)ดประชาสัมพันธ)ตาม
หน�วยงาน/คณะ (10.3.6-1.9) 

10.3.6-1.3 เอกสารบันทึก
รายการติดตามหนังสือค-างส�ง 
10.3.6-1.4 คําสั่งสํานักวิทย
บริการฯ ท่ี 013/2557 เรื่อง 
แต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฝQกอบรม
เชิงปฏิบัติการด-าน ICT แก�
นักศึกษา 
10.3.6-1.5 บันทึกข-อความ        
ขออนุญาตเปลี่ยนเวลา
ปฏิบัติงานประจําเดือน
มิถุนายน - กันยายน   2556 
10.3.6-1.6 หน-าเว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac
.th/index1.html แสดง
ฐานข-อมูลระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ 
10.3.6-1.7  Print-Out  หน-า
เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac
. th/ แสดงสถานะสมาชิกค-าง
ส�งหนังสือและค-างค�าปรับ 
10.3.6-1.8  โครงการ Book 
For You  
10.3.6-1.9 ภาพถ�ายบรรณา
นิทัศน)หนังสือใหม�
ประจําเดือน 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

จํานวน 9 บริการ จํานวน 9 บริการ 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.7  : ร�อยละของผู�ใช�บริการท่ีเข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู�สารสนเทศและ 
   การเรียนรู�  ตลอดชีวิต    
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
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)กนกวรรณ  อยู�ไสว 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-มีบริการ

ส�งเสริมการเรียนรู-สารสนเทศแก�
ผู-ใช-บริการ ได-แก� โครงการสัปดาห)
ห-องสมุด (10.3.7-1.1)  โดย
กําหนดค�าเปLาหมายผู-เข-าร�วม
โครงการ ไม�น-อยกว�า จํานวน 400 
คน และมีผู-เข-าร�วมกิจกรรม 
จํานวน  484 คน คิดเป>นร-อยละ
ของผู-ใช-บริการท่ีเข-าร�วมกิจกรรม 
ส�งเสริมการรู-สารสนเทศและการ
เรียนรู-ตลอด ร-อยละ 100  
(10.3.7-1.2)  
 

10.3.7-1.1 โครงการ
สัปดาห)ห-องสมุด  ประจําป@ 
2556 
10.3.7-1.2 รายงานสรุปผล
การดําเนินงานโครงการ
สัปดาห)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 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

ร-อยละ  80 ร-อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี 10.3.8 : ความพร�อมและความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลผลิต 
 
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�ม

ข้ึนไป 
 
 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว 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 

หอสมุดกลาง มีความพร-อมและ
ความพอเพียงของ
ทรัพยากรสารนิเทศสิ่งพิมพ)ท่ี
ให-บริการ จํานวนท้ังสิ้น 122,239 
รายการ  (ณ วันท่ี 25 มีนาคม
2557) (10.3.8-1.1) ตามเกณฑ)
หอสมุดกลาง 

10.3.8-1.1 สถิติรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีใน
ฐานข-อมูล ห-องสมุด
อัตโนมัติ VTLS โดยจัดเก็บ
สถิติลงบนฐานข-อมูล ณ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2557 

���� 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�ม 
ข้ึนไป 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

มากกว�า 100,001 เล�ม 
ข้ึนไป 

122,239 เล�ม 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

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

 

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

 

 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.3.9 :  การบริการฐานข�อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกส!  
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปIจจัยนําเข-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 :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว 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-บริการ
ฐานข-อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
จํานวน 13 ฐาน ได-แก�  
1. ฐานข-อมูลสืบค-น Opac 
(10.3.9-1.1) จํานวน 1 ฐาน  
2. ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส) ของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
จํานวน 10 ฐาน (10.3.9-1.2)  
 
 

10.3.9-1.1  Print-Out          
หน-าเว็บไซต) 
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-
bin/gw/chameleon                   
แสดงฐานข-อมูลระบบห-องสมุด
อัตโนมัติ ฐานข-อมูลสืบค-น 
Opac           
10.3.9-1.2 เอกสารการ
สนับสนุนการให-บริการ
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส)เพ่ือ

���� 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-อมูล

มากกว�าหรือเท�ากับ  
9 ฐาน 

3. ฐานข-อมูล E-Book สําหรบั
ให-บริการ จํานวน 2 ฐาน (10.3.9-
1.3) 

การสืบค-น ประจําป@งบประมาณ 
2557 (จํานวน 10 ฐาน) 
10.3.9-1.3  Print-Out หน-า
เว็บไซต) 
http://site.ebrary.com/lib/r
brulib/home.action แสดง
รายการฐานข-อมูล ebrary  
และหน-าเว็บไซต) 
http://portal.igpublish.com
/iglibrary/feature/list.html 
ฐานข-อมูล IG Library  

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

อย�างน-อย  9  ฐาน  จํานวน 13  ฐาน 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.3.10 : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
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 :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

       นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
 
ผลการดําเนินการ 
 
มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 1 มีการกําหนดนโยบาย

การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
  
 
 

หอสมุดกลาง มีการประชุมบุคลากร 
(10.3.10-1.1) เพ่ือปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการจัดทํา (ร�าง) นโยบาย
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
ชุดใหม� (10.3.10-1.2), ท้ังนี้เพ่ือให-
สอดคล-องกับ นโยบายในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ (10.3.10-
1.3) ตลอดจนบุคลากรและภาระ
งานของหน�วยงาน  

10.3.10-1.1 รายงานการ
ประชุมบุคลากรประจํา
หอสมุดกลาง ครั้งท่ี 2/2557 
10.3.10-1.2 คําสั่งท่ี 
021/2557 เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํา (ร�าง) 
นโยบายในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ   
10.3.10-1.3 (ร�าง) นโยบาย
ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

���� 2 มีการสํารวจความ
ต-องการใช-ทรัพยากร
สารสนเทศจาก
หลักสูตร หรือสมาชิก
ผู-ใช-บริการ 

มีการสํารวจความต-องการใช-
ทรัพยากรสารสนเทศ โดย
ผู-ใช-บริการสามารถดาวโหลด
แบบฟอร)มแนะนําหนังสือได-จาก
เว็บไซต) หอสมุดกลาง หรือสามารถ
ติดต�อโดยตรงได-ท่ีเคาน)เตอร)บริการ 

10.3.10-.1 แบบฟอร)ม
แนะนําทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม� หอสมุดกลาง สํานักวิทย
บริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
เพ่ือทางหอสมุดกลางจะได-
ดําเนินการตรวจสอบ และจัดซ้ือ 
ตามความจําเป>น  (10.3.10-2.1) 

���� 3 มีแผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร จั ด ห า
ทรัพยากรสารสนเทศ (10.3.10-
3.1)  
 

10.3.10-3.1 แผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลาง ป@งบประมาณ 
2557 

���� 4 มีการรายงานผลการ
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

มีการรายงานผลการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงได-รวมรวม
ข-อมูลเพ่ือสรุปผลโครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ ไว-ในสรุปผล
การปฏิบัติการ (Action 
Conclusion)         ป@งบประมาร 
พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) ของ
สํานักวิทยบริการฯ 

10.3.10-4.1 สรุปผลการ
ปฏิบัติการ (Action 
Conclusion) ป@งบประมาร 
พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) 
ของสํานักวิทยบริการฯ               

���� 5 มีการซ�อมแซม
บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานเทคนิคสารสนเทศ ฝ{ายซ�อม
บํารุงทรัพยากรสารสนเทศ ได-
ดําเนินการซ�อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยฝ{าย
บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
(วารสารและสิ่งพิมพ)ต�อเนื่อง) 
บันทึกรายการข-อมูลลงในใบนําส�ง
ซ�อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
เพ่ือให-ฝ{ายซ�อมบํารุงดําเนินการ 
เช�น ซ�อมบํารุงวารสาร ซ�อมบํารุง
หนังสือเก�า  และซ�อมบํารุงหนังสือ
ใหม�  (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 มีการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 

มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
ซ่ึงเป>นกระบวนการตรวจสอบ
ทรัพยากรสารสนเทศว�า ได-มีการ
เลือกและจัดหาตรงกับความ
ต-องการของผู-ใช- มีคุณภาพหรือ
ข-อบกพร�องหรือไม� เพ่ือนําไปเป>น
ข-อมูลในการปรับปรุงต�อไป โดย
วิธีการคือ  

10.3.10-6.1 สถิติการใช-
ฐานข-อมูลอิเล็กทรอนิกส) 
10.3.10-6.2  Print-Out  
หน-าเว็บไซต)  
http://10.5.1.210/virtua_r
pt/circulation.htmlโดย
เลือกประเภทของ  Top 
Title List  แสดงสถิติรายชื่อ
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ประเมินโดยประมวลผลจากสถิติ

การใช-ฐานอิเล็กทรอนิกส) 
(10.3.10-6.1) 

2. การเก็บสถิติจากการใช-บริการ 
ด-านหนังสือท่ีมีผู-ใช-บริการมาก 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบได-จากทาง
เว็บไซต)  
http://10.5.1.210/virtua_rpt/
circulation.html โดยเลือก
ประเภทของ Top Title List  
(10.3.10-6.2) ระบบจะ
ประมวลผลสถิติ 

3. ประเมินโดยแบบสํารวจความพึง
พอใจของผู-ใช-บริการด-านการใช-
บริการ   (10.3.10-6.3) 

หนังสือท่ีผู-ใช-บริการยืมมาก
ท่ีสุด 
10.3.10-6.3 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู-ใช-บริการด-านการใช-
บริการ  ป@การศึกษา 2556 
 
 
 
 

���� 7 มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 
 
 

หอสมุดกลาง ได-นําผลสรุปการ 
สํารวจความพึงพอใจของผู-ใช-บริการ 
ด-านทรัพยากรสารสนเทศ           
มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให-มีความ
หลากหลาย ครอบคลุมสาขาวิชา    
ท่ีมหาวิทยาลัยเปoดหลักสูตรการสอน 
(10.3.10-7.1)    

10.3.10-7.1 รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ           
ป@การศึกษา 2556  
 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

ระดับ 7   7 ข-อ   5 คะแนน บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.3.11 : ส�งเสริมการให�บริการทรัพยากรสารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพ   
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปIจจัยนําเข-า 
 
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 :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

 นางอินธิรา  สังคีรี 
       นางสาวจรรยา  วัชชา 
 นางสาวกรณิกา  นามวงศ)  

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

ทรัพยากรจาก
ภายนอกแก�ผู-ใช-บริการ
ตามคําขอ 

หอสมุดกลางมีการดําเนินการ
จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ
จากภายนอก ตามคําขอของ
ผู-ใช-บริการ (10.3.11-1.1), 
(10.3.11-1.2) 

10.3.11-1.1 แบบฟอร)ม
แนะนําหนังสือและ
โสตทัศนูปกรณ) 
10.3.11-1.2  ใบส�งของ ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน 2556 

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

หอสมุดกลางมีการดําเนินการ
จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส)  
(10.3.11-2.1) และ E-book 
(10.3.11-2.2) เพ่ือให-บริการ
แก�ผู-ใช-บริการแก�ผู-ใช-บริการ  

10.3.11-2.1 Print-Out หน-า
เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.
thแสดงรายการฐานข-อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส)  
10.3.11-2.2 Print-Out หน-า
เว็บไซต) 
http://www.library.rbru.ac.
thแสดงรายการฐานข-อมูล E-
book 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 3 จัดให-มีบริการยืม-คืน  

โดยกําหนดระเบียบ
เพ่ือให-ผู-ใช-บริการอย�าง
เสมอภาคตามสิทธิท่ี
ควรได-รับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลางมีการให-บริการ
ยืม-คืน โดยกําหนดระเบียบ
การให-บริการไว-ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ว�าด-วยการใช-และ
ให-บริการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 
2549 (10.3.11-3.1)  คู�มือการ
ให-บริการ สํานักวิทยบริการฯ  
(เวลาเปoดทําการ) (10.3.11-
3.2) และท่ีหน-าเว็บไซต)
หอสมุดกลาง (10.3.11-3.3) 
เพ่ือให-ผู-ใช-บริการได-รับการ
บริการอย�างสมํ่าเสมอ 

10.3.11-3.1 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ว�าด-วยการใช-และให-บริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. 2549 
10.3.11-3.2 คู�มือการ
ให-บริการ สํานักวิทยบริการฯ 
(เวลาเปoดทําการ) 
10.3.11-3.3 Print-Out 
เว็บไซต)หอสมุดกลาง แสดง
สถานะระเบียบการให-บริการ  
 
 
 

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

มีระบบตรวจสอบข-อมูลการ
ยืม-คืน หนังสือได-ด-วยตนเอง  
ผู-ใช-บริการสามารถเข-าไป
ตรวจสอบข-อมูลได-ท่ี 
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-
bin/gw/chameleon 
(10.3.11-4.1) เลือกการเข-าสู�
ระบบของสมาชิก พร-อมใส�รหัส
สมาชิก และรหัสผ�าน ระบบจะ
ประมวลข-อมูลสมาชิก  พร-อม
ท้ังแจ-งสถานะของสมาชิก 

10.3.11-4.1 Print - Out หน-า
เว็บไซต)  
http://rbl.rbru.ac.th/cgi-
bin/gw/chameleon แสดง
ระบบตรวจสอบข-อมูลการ           
ยืม-คืน หนังสือได-ด-วยตนเอง 
 

���� 5 
 
 
 

บริการให-คําแนะนํา
ผ�านอินเทอร)เน็ต 
โทรศัพท) หรือช�องทาง
อ่ืน 

มีบริการให-คําแนะนําผ�านทาง
อินเทอร)เน็ต  เช�น หน-าเว็บ
แฟนเพจ facebook ของ
หอสมุดกลาง  (10.3.11-5.1) 
รวมถึงการให-คําแนะนําโดย
การบริการตอบคําถาม ณ 
บริเวณเคาน)เตอร)ตอบคําถาม
และค-นค-น  (10.3.11-5.2)  

10.3.11-5.1 Print-Out            
หน-าแฟนเพจ facebook          
ของหอสมุดกลาง 
https://www.facebook.co
m/library.rbru 
10.3.11-5.2  แบบฟอร)ม
บริการตอบคําถามและค-นคืน
สารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 6 จัดให-มีการปฐมนิเทศ

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

หอสมุดกลางได-เข-าร�วมโครงการ 
ฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการด-าน ICT 
แก�นักศึกษา โดยจัดอบรม
หลักสูตร “การใช-งานสืบค-น
ฐานข-อมูลออนไลน)” วันท่ี 2 
เมษายน 2557 (10.3.11-6.1) 
เพ่ือให-ความรู- หรือแนวปฏิบัติใน
การเข-าใช-ห-องสมุด อีกท้ังยังช�วย
ให-นักศึกษาสามารถค-นคว-า
ทรัพยากรสารสนเทศได-อย�าง
ถูกต-อง รวดเร็ว และสร-างความ
เข-าใจในการใช-ฐานข-อมูล 
(10.3.11-6.2) 

 10.3.11-6.1 คําสั่งสํานักวิทย
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี ๐๑๓/๒๕๕๗ 
เรื่องแต�ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฝQกอบรม
เชิงปฏิบัติการด-าน ICTแก�
นักศึกษา 
10.3.11-6.2  ภาพถ�ายการ
อบรมเชิงปฏิบัติงานด-าน ICT 
แก�นักศึกษา หลักสูตร “การใช-
งานสืบค-นฐานข-อมูลออนไลน)” 
วันท่ี 2 เมษายน 2557  
 

���� 7 มีการพัฒนาคุณภาพ      
การบริการ ด-านการ
บริการผู-ใช-บริการ 
ด-านการสื่อสาร       
ด-านภาพการบริการ       
ด-านการบริการ
ผู-ใช-บริการ ด-านการ
สื่อสาร ด-านสถานท่ี
และสิ่งแวดล-อม  และ
ด-านพัฒนาส�งเสริมการ
บริการชุมชน       

 
 

หอสมุดกลางมีการพัฒนา
คุณภาพการบริการด-านต�าง ๆ 
เช�น  
ด�านการบริการผู�ใช�บริการ  
หอสมุดกลางได-ขยายเวลาใน
การให-บริการ  ให-กับนักศึกษา
ก�อนสอบ ต้ังแต�เวลา 16.30-
19.00  น. (10.3.11-7.1)   
ด�านการส่ือสาร การจัดทํา
บอร)ดเพ่ือประชาสัมพันธ)  
ให-กับผู-ใช-บริการได-รับทราบ
ข-อมูลข�าวสาร (10.3.11-7.2)  
และช�องทางการเผยแพร�ทาง
สื่อโทรทัศน) (10.3.11-7.3)  
รวมถึงการประชาสัมพันธ)ผ�าน
ทางเสียงตามสาย  (10.3.11-
7.4) 
 

10.3.11-7.1 บันทึกข-อความท่ี 
063/2556 เรื่อง ขออนุมัติ
งบประมาณในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  
10.3.11-7.2 ภาพถ�ายบอร)ด
ประชาสัมพันธ) 
10.3.11-7.3 ภาพถ�ายโทรทัศน)
เพ่ือการสื่อสาร 
10.3.11-7.4 ภาพถ�ายการ
ประชาสัมพันธ)เสียงตามสาย 
10.3.11-7.5 ภาพถ�ายการ
ปรับปรุงภูมิทัศน)งานให-บริการ   
คอมพิวเตอร)  ชั้น 1   
10.3.11-7.6  คําสั่งไปราชการ  
ท่ี 036/2556 เรื่อง ให-บุคลากร
ไปราชการ ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 
2556 (จัดทําห-องสมุดบ-านเขา
ทอง) 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
   ด�านสถานท่ีและส่ิงแวดล�อม   

มีการปรับปรุงภูมิทัศน)บริเวณ
พ้ืนท่ีการให-บริการ บริเวณ  
ชั้น 1  (10.3.11-7.5) 
ด�านพัฒนาส�งเสริมการบริการ
ชุมชน   
โดยการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการแก�ชุมชน เช�น 
โครงการพัฒนาห-องสมุด
โรงเรียนและแหล�งการเรียนรู-
ในเขตภาคตะวันออก ให-กับ
โรงเรียนบ-านเขาทอง อีกท้ัง
ทางหอสมุดกลางยังให-ความ
อนุเคราะห)กับโรงเรียนอนุบาล
เกาะกูด และเรือนจําจังหวัด
จันทบุรี ในการจัดทําห-องสมุด
อีกด-วย (10.3.11-7.6, 
10.3.11-7.7, 10.3.11-7.8)  
หอสมุดกลาง จัดทําแบบ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการ จํานวน 3 ด-าน 
(10.3.11-7.9)  ได-แก�  
1. ด-านกระบวนการ/ข้ันตอน
การให-บริการ (ด-านทรัพยากร
สารสนเทศ) 
2. ด-านเจ-าหน-าท่ีให-บริการ 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก 

10.3.11-7.7 คําสั่งไปราชการ 
ท่ี 050/2556 เรื่อง ให-
บุคลากรไปราชการ ลงวันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2556 (จัดทํา
ห-องสมุดอนุบาลเกาะกูด) 
10.3.11-7.8 บันทึกข-อความ        
ท่ี 028/2556 ลงวันท่ี 25 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอแจ-ง
บุคลากรดําเนินการจัดทํา
ห-องสมุดเรือนจําจันทบุรี 
10.3.11-7.9 รายงานการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู-ใช-บริการด-านการใช-บริการ 
ประจําป@การศึกษา  2556 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

6  ข-อ 7 ข-อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รายงานการประเมินตนเอง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ตัวบ�งช้ีท่ี  10.3.12 :  บุคลากรมีความรู�ความชํานาญเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ี  
 
ชนิดของตัวบ�งช้ี : ปIจจัยนําเข-า 
 
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 :   อาจารย)กนกวรรณ  อยู�ไสว โทรศัพท!  :  xxx-xxxxxx 

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

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

ควรมีวุฒิไม�ต่ํากว�า
ปริญญาโทและควรมี
ความรู-พ้ืนฐานทาง
บรรณารักษศาสตร)และ
สารสนเทศศาสตร)  และ
จะต-องมีประสบการณ)ใน
การบริหารงานไม�น-อย
กว�า 5 ป@  หรือให-เป>นไป
ตาม พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลัย 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 2 ผู-ปฏิบัติงานในระดับ

หัวหน-าฝ{าย  ควรมีวุฒิ
อย�างตํ่าปริญญาโท  และ
มีพ้ืนฐานความรู-ในสาขา
ท่ีปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�า
ปริญญาตรี กับมี
ประสบการณ)ในการ
ปฏิบัติงานห-องสมุดอย�าง
น-อย  2 ป@  หรือเป>นผู-ท่ีมี
วุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี
และมีประสบการณ)ใน
การปฏิบัติงานห-องสมุด       
ไม�น-อยกว�า 3 ป@ 

หอสมุดกลางแบ�งส�วนงาน
ออกเป>น   
4 งาน แต�ละงานมีคุณสมบัติของ
ผู-ปฏิบัติงานในระดับหัวหน-าฝ{าย
ดังนี้   
1. งานบริการสารสนเทศ มีพ้ืน
ฐานความรู-ในสาขาท่ีปฏิบัติงาน 
ไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี กับมี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงาน
ห-องสมุด 5 ป@  
2. งานวิทยพัฒนา  มีพ้ืน
ฐานความรู-ในสาขาท่ีปฏิบัติงาน 
ระดับปริญญาโท กับมี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงาน
ห-องสมุด 9 ป@  
3. งานเทคนิคสารสนเทศมีพ้ืน
ฐานความรู-ในสาขาท่ีปฏิบัติงาน 
ระดับปริญญาโท กับมี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงาน
ห-องสมุด 10  ป@  
4. งานบริหารจัดการ มีพ้ืน
ฐานความรู-ในสาขาท่ีปฏิบัติงาน
ไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี กับมี
ประสบการณ)ในการปฏิบัติงาน
ห-องสมุด 17 ป@ (10.3.12-2.1),  
(10.3.12-2.2) 

10.3.12-2.1 สรุปข-อมูล
บุคลากรประจํา
หอสมุดกลาง  ประจําป@ 
2556    
10.3.12-2.2 คําสั่งแต�งต้ัง
หัวหน-างาน ท่ี 004/2557 
  
 

���� 3 บุคลากรผู-ปฏิบัติงานทุก
ระดับของหอสมุดกลาง    
มีพ้ืนฐานความรู-ใน
สาขาวิชาท่ีปฏิบัติงาน    
ในแต�ละงานไม�น-อยกว�า 1 
คน หรือมีประสบการณ)  
ในการปฏิบัติงานห-องสมุด
ไม�น-อยกว�า 3 ป@ 

บุคลากรผู-ปฏิบัติงานทุกระดับ
ของหอสมุดกลาง มีพ้ืน
ฐานความรู-ในสาขาวิชาท่ี
ปฏิบัติงาน ในแต�ละงานไม�น-อย
กว�า 1 คน (10.3.1.12-3.1) 
(10.3.12-3.2)   
 

10.3.12-3.1  โครงสร-าง
องค)กรหอสมุดกลาง จาก
เว็บไซต) http://www. 
library.rbru.ac.th/indext
em.php?p=stru 
10.3.12-3.2  สรุปข-อมูล
บุคลากรประจํา
หอสมุดกลาง ประจําป@
2556 
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มี ข�อ เกณฑ!การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
���� 4 บุคลากรทุกระดับของ

หอสมุดกลาง  ควรมีโอกาส
ได-รับการศึกษาฝQกอบรม  
และเข-าร�วมการ
ประชุมสัมมนาท้ังภายใน
หรือระหว�างประเทศ  
รวมท้ังได-รับการพัฒนาใน
รูปแบบต�าง ๆ เฉลี่ยไม�ต่ํา
กว�า 2  ครั้ง/ป@ 

บุคลากรของหอสมุดกลางได-รับ
การศึกษาอบรม และเข-าร�วม
การประชุมสัมมนา ท้ังภายใน  
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังได-รับการพัฒนาใน
รูปแบบต�างๆ เฉลี่ยไม�ต่ํากว�า 2 
ครั้ง/ป@ (10.3.12-4.1), 
(10.3.12-4.2) 
 

10.3.12-4.1  ตารางสรุป
การพัฒนาบุคลากร
หอสมุดกลาง 
10.3.12-4.2  คําสั่งแต�งต้ัง      
ไปราชการ  
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เปCาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเปCาหมาย 

4 ข-อ 4 ข-อ 4 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ………………………………………………………… 
- ………………………………………………………… 
- …………………………………………………….……     
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ส�วนท่ี  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตาราง ส1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน  : กลุ�ม ข สถาบันท่ีเน&นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ�งชี้คุณภาพ 
 

เป)าหมาย 
 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป)าหมาย 
(/ = บรรล,ุ 
x = ไม�บรรล)ุ

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ� 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เช�น เหตุผลของ

การประเมิน 
ที่ต�างจากที่ระบใุน 

SAR) 

ตัว
ตั้ง 

ตัวหาร ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ�งชีท้ี่ 1.1 6 ข$อ   7 ข$อ � 4 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 2.4 5 ข$อ   5 ข$อ � 4 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 2.5 6 ข$อ   7 ข$อ � 5 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 5.2 4 ข$อ   4 ข$อ � 4 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 7.1 6 ข$อ   7 ข$อ � 5 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 7.2 4 ข$อ   5 ข$อ � 5 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 7.3 4 ข$อ    5 ข$อ � 5 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 7.4 5 ข$อ   5 ข$อ  � 4 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 8.1 6 ข$อ   6 ข$อ � 4 
คะแนน 

  

ตัวบ�งชีท้ี่ 9.1 6 ข$อ   8 ข$อ � 4 
คะแนน 

  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ�งชี้
ของทุกองค-ประกอบ 

    4.4
คะแนน 
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อัตลักษณ�มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีและองค�ประกอบตามนโยบายรัฐบาล         
“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 

ตัวบ�งชี้คุณภาพ 

 

เป)าหมาย 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เป)าหมาย    
(/ = บรรลุ , 
x = ไม�บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ� 
สกอ.) 

หมายเหตุ     
(เช�น เหตุผลของ

การประเมิน 
ที่ต�างจากที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.1.1 5 ข$อ   4 ข$อ � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.1.2 6 เร่ือง   8 เร่ือง � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.1.3 10 
รายวิชา 

  10 
รายวิชา 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.1.4 30 
ชิ้นงาน 

  35 
ชิ้นงาน 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.1 6 ข$อ   5 ข$อ � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.2 6 ข$อ   6 ข$อ � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.3 13 โปรแกรม   16 
โปรแกรม 

� 4 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.4 ร$อยละ 
80 

  ร$อยละ 
77.60 

� 3 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.5 5 ข$อ   3 ข$อ � 3 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.6 ร$อยละ 
80 

  ร$อยละ 
88.10 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.7 5 ข$อ   4 ข$อ � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 10.2.8 5 ข$อ   4 ข$อ � 4 คะแนน  

ตัวบ�งชีท้ี่ 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 เหตุผล

ของการ
ประเมิน 

ท่ีต�างจากท่ี
ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส�วน) 

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.1 7 วัน/เล�ม 
หรือ

รายการ 

  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 

  10.12  
รายการ : 

คน 

� 
 

1 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.4 ร$อยละ 4   ร$อยละ                                                                                                                              
97.14 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.5 6 บริการ   จํานวน 6 
บริการ 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.6 9 บริการ   จํานวน 9  
บริการ 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.7 ร$อยละ 
80 

  ร$อยละ 
100 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.8 มากว�า 
100,001 
รายการ 

  122,239  
เล�ม 

� 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.9 อย�าง
น$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 6 ข$อ    7 ข$อ   � 5 คะแนน  

ตัวบ�งชี้ท่ี 10.3.12 4 ข$อ   4  ข$อ   � 4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ�งชี้
ของทุกองค-ประกอบ 

    4.56
คะแนน 
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