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คํานํา 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได�จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป�
การศึกษา 2557 เป%นรายงานสรุปผลการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบป� ระหว.างวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 โดยมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน.วยงานสนับสนุน ซ่ึงมีองค6ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค6  และแผนดําเนินการ องค6ประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 
องค6ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ  องค6ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
และองค6ประกอบท่ี 5 พันธกิจหลักของหน.วยงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและ
ข�อเสนอแนะของผู�มีส.วนได�ส.วนเสีย รวมท้ังภาคีเครือข.าย เป%นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท่ัวท้ังองค6กร เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค6 เป>าหมายยุทธศาสตร6และพันธกิจอย.างยั่งยืน
ต.อไป 

 
 

                   (นายปฏิคม  ทองจริง) 
ผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง           หน�า 
 

คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปผู�บริหาร  
ส.วนท่ี 1 บทนํา  
     - ชื่อหน.วยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเป%นมาโดยย.อ 1 
     - ปรัชญา ปณิธาน เป>าหมาย วัตถุประสงค6 2 
     - โครงสร�างองค6กร และโครงสร�างการบริหาร 3 
     - จํานวนบุคลากร 6 
     - ข�อมูลพ้ืนฐานโดยย.อเก่ียวกับงบประมาณ  8 
ส.วนท่ี 2 รายงานผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     - องค6ประกอบท่ี 1 12 
     - องค6ประกอบท่ี 2 15 
     - องค6ประกอบท่ี 3 33 
     - องค6ประกอบท่ี 4 39 
     - องค6ประกอบท่ี 5 44 
ส.วนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     - ผลการประเมินรายตัวบ.งชี้ 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปผู�บริหาร 
 

จากการตรวจประเมินการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป�การศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงและประเมินผลการดําเนินงานตามองค6ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และนําเสนอจุดเด.น แนวทางส.งเสริมจุดเด.น จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางแก�ไข 
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได�รับผลการตรวจประเมินดังนี้   

 
ซ่ึงมีองค6ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค6 และแผนดําเนินการ องค6ประกอบท่ี 2 

การบริหารและการจัดการ องค6ประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ  องค6ประกอบท่ี 4 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ และองค6ประกอบท่ี 5 พันธกิจหลักของหน.วยงาน 

ผลการประเมินในภาพรวมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ.งชี้ท่ีใช�
ประเมินคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน.วยงานสนับสนุน  ในภาพรวมอยู.
ในระดับดีมาก ผลการประเมินคือ 4.714 คะแนน  
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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 สําหรับบริการนักศึกษาและ
บุคลากรท่ัวไป  จํานวน 2 ห4อง  ขนาด 60 เครื่อง และ 85 เครื่อง และห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 
สําหรับการเรียนการสอน จํานวน 2 ห4อง ๆ ละ 50 เครื่อง  
 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 2557 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให4มี
คุณภาพทุกด4าน 

2. พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให4บริการท่ีเป!นเลิศ 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให4ครอบคลุมสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 
4. จัดให4มีสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังด4านสถานท่ีและอุปกรณ7 เพ่ือนําไปสู"การเป!นศูนย7

การเรียนรู4 
5. ส"งเสริมให4มีการใช4ทรัพยากรสารนิเทศอย"างคุ4มค"า  โดยการจัดฝnกอบรมและแนะนํา

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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1.6 งานพัสดุ 
1.7 งานนโยบายและแผน 
1.8 งานประชาสัมพันธ7 
1.9 งานฝnกอบรม 
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 
4.5 งานพัฒนานวัตกรรม 

  
โครงสร�างองค'กรและการบริหาร 
 

โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี 

 
 

สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

สํานักงานผู�อํานวยการ 
 
 
 

กลุ"มงานบริหารงานท่ัวไป หอสมุดกลาง ศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 

งานธุรการ 
งานเลขานุการ 
งานบุคลากร 
งานอาคารสถานท่ี 
งานการเงิน 
งานพัสด ุ
งานนโยบายและแผน 
งานประชาสัมพันธ7 
งานฝnกอบรม 
งานประกันคุณภาพ 

งานธุรการและเลขา 
งานบริการสารสนเทศ 
งานเทคนิคสารสนเทศ 
งานวิทยพัฒนา 

งานธุรการและเลขา 
งานผลิตสื่อ 
งานนวัตกรรมการศึกษา 

งานธุรการและเลขา 
งานสารสนเทศ 
งานบริการและซ"อมบํารุง 
งานระบบเครือข"าย 
งานพัฒนานวัตกรรม 

 
                   ผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                          (นายปฏิคม  ทองจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     หัวหน4าสํานักงานผู4อํานวยการ 
                                         (นางมาลีวัลย7  นิโรจน7) 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน4า 
กลุ"มงานบริหารงานท่ัวไป 
(นางมาลีวัลย7  นิโรจน7) 

 

หัวหน4า 
หอสมุดกลาง 

(นางสาวบุปผา ภมูิพ้ืนผล) 
 

หัวหน4าศูนย7 
เทคโนโลยีการศึกษา 

(นายพงษ7นที  ศิลาอาศน7) 
 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นางสาวกนกวรรณ  อยู"ไสว) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายสาธิต  ไทยสงฆ7) 

หัวหน4า 
ศูนย7เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(นายปริญญา  ภารดีรุจริา) 

 

รองผู4อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายณัฐกาญจน7  พ่ึงเกิด) 
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บุคลากรในป-การศึกษา 2557 

 
สํานัก ต่ํากว�า ป.ตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

วิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 34 1 - 36 

 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. นายพงษ7นที   ศิลาอาศน7  รักษาการหัวหน4าศูนย7เทคโนโลยีการศึกษา 
 2. นางสาวชมจันทร7 ลีลาภรณ7  เจ4าหน4าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3. นายสุรัตน7 จานทอง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 4. นายนพเดช อยู"พร4อม  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
  
 ศูนย'เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นายปริญญา   ภารดีรุจิรา           รักษาการหัวหน4าศูนย7เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นางสาวรุ"งรัตน7   เชื้อแก4ว         เจ4าหน4าท่ีประจําห4องปฏิบัติการคอมพิวเตอร7 
 3. นางสาวลัดดา   เชิดชมกลิ่น         นักวิชาการคอมพิวเตอร7 

4. นายรัฐสิทธิ์   เสริมสัย          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
5. นายเอกลักษณ7   สุขท้ังโลก         นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
6. นางสาวอาริษา   ศรีเจริญ          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
7. นางสาวอังคณา   วุฒิ          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
8. นางสาวพรพรรณ   ภักดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร7 

 9. นายเอกนรินทร7   สร4อยศรี          นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
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 10. นายภาณุวง   เมฆไพบูลย7           นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
 11. นายตะวัน   ไพศาลธนกร         นักวิชาการคอมพิวเตอร7  
 12. นายธีรวุฒ ิ สุทธิประภา  นักวิชาการคอมพิวเตอร7  

 
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 
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ข�อมูลพื้นฐานโดยย�อเกี่ยวกับงบประมาณ  

ลําดับ  ผลผลิต  
 กลยุทธ'

มหาวิทยาลัย  
 โครงการ  กิจกรรม ประเภทงบ รวม 

รวมทุกงบ    ทุกงบ  
              

3,923,200  

งบประมาณแผ�นดิน    งปม.  
              

1,594,500  

งบมหาวิทยาลัย    รายได�  
              

2,328,700  
1  

วิทยาศาสตร7  
6.2  บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม"ข"ายระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  
1. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม"
ข"ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   งปม.  98,500  

2  
วิทยาศาสตร7  

6.2  บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม"ข"ายสําหรับระบบยืนยันตัวตน
และระบบเก็บข4อมูลจราจารทางคอมพิวเตอร7  

1. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม"
ข"ายสําหรับยืนยันตัวตนและระบบเก็บ
ข4อมูลจราจารทางคอมพิวเตอร7  

 งปม.  36,400  

3 สังคม 6.4  โทรศัพท7สํานักงานสํานักวิทยบริการฯ  1. ค"าบริการโทรศัพท7สํานักวิทย
บริการฯ  

 งปม.  9,600  

4 สังคม 6.4 พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. จัดหาวัสดุอปุกรณ7สําหรับใช4ใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 งปม.  450,000  

5 
บริการ
วิชาการ 

6.4 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
1. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  

 งปม.  400,000  
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ลําดับ  ผลผลิต  
 กลยุทธ'

มหาวิทยาลัย  
 โครงการ  กิจกรรม ประเภทงบ รวม 

6 
บริการ
วิชาการ 

  การบริการวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา (eDLTV) 
รวมกิจกรรม  

 งปม.  300,000  

    4.5 การบริการวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา (eDLTV) 3. จัดประกวดแข"งขันสื่อ eDLTV      

7 
บริการ
วิชาการ 

4.3 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข"ายประกันคุณภาพ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข"าย
ประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ  

 งปม.  175,000  

8 
บริการ
วิชาการ 

4.2 สัปดาห7ห4องสมุด 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ  

 งปม.  75,000  

9 
บริการ
วิชาการ 

4.2 
อบรมด4านเทคโนโลยีการศึกษาแก"ชุมชน "การใช4งาน Google 
Application เพื่อการศึกษา" 

1. จัดฝnกอบรมด4านเทคโนโลยี
การศึกษา   งปม.  25,000  

10 
บริการ
วิชาการ 

4.5 ฝnกอบรมด4าน ICT แก"ชุมชน 
1. จัดฝnกอบรมด4าน ICT แก"ชุมชน  

 งปม.  25,000  

11 สังคม 6.4 โทรศัพท7มือถือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ค"าบริการโทรศัพท7สํานักวิทย
บริการฯ  

 รายได4  14,400  

12 สังคม 6.7 พัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. พัฒนาผู4บริหารและบุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 รายได4  450,000  

13 สังคม 6.1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ7 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ7สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   รายได4  80,000  

14 สังคม 6.2 บํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟ@าห4องคอมพิวเตอร7แม"ข"าย 
 1. บํารุงรักษาระบบสํารองไฟฟ@าห4อง
คอมพิวเตอร7แม"ข"าย   รายได4  160,500  

15 สังคม 6.2 บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 1. บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร   รายได4  200,000  
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ลําดับ  ผลผลิต  
 กลยุทธ'

มหาวิทยาลัย  
 โครงการ  กิจกรรม ประเภทงบ รวม 

16 สังคม 6.2 บํารุงรักษาอุปกรณ7รักษาความปลอดภยัเครือข"าย (Firewall) 
 1. บํารุงรักษาอปุกรณ7รักษาความ
ปลอดภัยเครือข"าย (Firewall)   รายได4  298,600  

17 สังคม 6.2 
บํารุงรักษาอุปกรณ7เชื่อมต"อสัญญาณอินเทอร7เน็ตแบบหลายทาง 
(Load Balance) 

 1. บํารุงรักษาอปุกรณ7เชื่อมต"อ
สัญญาณอินเทอร7เน็ตแบบหลายทาง 
(Load Balance)  

 รายได4  77,100  

18 สังคม 6.2 เชื่อมต"อสัญญาณอินเทอร7เน็ตสําหรับเส4นทางสํารองเส4นที่ 1 
 1. เชื่อมต"อสัญญาณอินเทอร7เน็ต
สําหรับเส4นทางสํารองเส4นทางที่ 1   รายได4  291,900  

19 สังคม 6.2 เชื่อมต"อสัญญาณอินเทอร7เน็ตสําหรับเส4นทางสํารองเส4นที่ 2 
 1. เชื่อมต"อสัญญาณอินเทอร7เน็ต
สําหรับเส4นทางสํารองเส4นทางที่ 2   รายได4  288,900  

20 สังคม 6.4 
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม"ข"ายระบบห4องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS 

 1. บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร7แม"
ข"ายระบบห4องห4องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS  

 รายได4  50,000  

21 สังคม 6.2 จัดซื้อซอฟร7แวร7ลิขสิทธิ ์  1. จัดซื้อซอฟต7แวร7ลิขสิทธิ ์  รายได4  417,300  
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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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ส�วนที่ 2 
รายงานผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

องค�ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 
องค�ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินงาน 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  
ชนิดของตัวบ�งช้ี : กระบวนการ 
 
เกณฑ�การประเมิน     

 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดทําแผนกล
ยุทธ�ท่ีสอดคล�องกับ
นโยบายของ 
มหาวิทยาลัย โดยการมี
ส$วนร$วมของบุคลากร 
หน$วยงาน และได�รับ
ความเห็นชอบจา
คณะกรรมการประจํา
หน$วยงาน โดยเป+นแผนท่ี
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและ
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล�องกับปฏิญญา
ของหน$วยงานและ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ 
และยุทธศาสตร�ของสํานักฯ โดย
กระบวนการมีส$วนร$วมของบุคลากรของ
สํานักฯ และกําหนดเป+นแผนกลยุทธ�สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ป6งบประมาณ 2558    (1.1-1.1, 1.1-1.2)
รวมท้ังมีการรับฟ?งความคิดเห็นของ
บุคลากรโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทบทวนยุทธศาสตร� ปรัชญา 
วิสัยทัศน�และกลยุทธ� เพ่ือเสริมสร�าง
ภาพลักษณ�ให�องค�กร เพ่ือให�เกิดการ
ยอมรับร$วมกัน (1.1-1.4,1.1-1.5) 
นอกจากนี้ได�มีการทบทวนแผนกลยุทธ� 
สํานักวิทยและได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักฯ บริการฯ 
(1.1-1.3)  

1.1-1.1 คําสั่ง 046/57     
เรื่องแต$งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการทบทวน
วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� 
และกลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ 
ป6งบประมาณ 2558  
1.1-1.2 แผนยุทธศาสตร�   
แผนกลยุทธ� พ.ศ. 2557-2561 
1.1-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก 
วิทยบริการฯ ครั้งท่ี 1/58 
(8/5/58) 
1.1-1.4 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�
และกลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ 
ป6งบประมาณ 2558 
1.1-1.5ใบลงชื่อผู�เข�าร$วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน�  
พันธกิจ ยุทธศาสตร� และ    
กลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ  
29-31 ต.ค.57 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข�อ 
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการถ$ายทอดแผนกล
ยุทธ�ของ หน$วยงาน ไปสู$
หน$วยงานย$อยภายใน 

มีการถ$ายทอดแผนกลยุทธ�ระดับสํานักฯ 
ไปสู$ทุกหน$วยงานภายใน โดยมีการจัด
โครงการทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ 
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� และแผนพัฒนางาน 
สํานักวิทยบริการฯ เพ่ือให�บุคลากรทราบ
ถึงวิสัยทัศน� กลยุทธ�และเปKาหมายในการ
ดําเนินงานของสํานักฯ (1.1-2.1) และมี
การกําหนดหน$วยงานภายในรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ� (1.1-2.2,1.1-
2.4) นอกจากนี้มีการนําแผนกลยุทธ�
เผยแพร$และสื่อสารให�บุคลากรได�รับทราบ
ทางเว็บไซต�ของสํานักฯ (1.1-2.5) 

1.1-2.1 ใบลงชื่อผู�เข�าร$วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน�  
พันธกิจ ยุทธศาสตร�          
และกลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ 
29-31 ต.ค.57 
1.1-2.2 แผนยุทธศาสตร�    
แผนกลยุทธ� พ.ศ. 2557-2561 
1.1-2.4 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป6งบประมาณ 2558 
1.1-2.5 เว็บไซต�สํานัก       
วิทยบริการฯ แสดงการ
เผยแพร$แผนต$างๆ 

3. มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ�เป+น
แผนปฏิบัติการประจําป6
ครบตามพันธกิจของ
หน$วยงาน 

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ�เป+น
แผนปฏิบัติราชการประจําป6 2 พันธกิจ คือ 
พันธกิจด�านการเรียนการสอน และพันธ
กิจด�านการบริการวิชาการ โดยได�แต$งต้ัง
คณะกรรมการโครงการทบทวนวิสัยทัศน� 
พันธกิจ ยุทธศาสตร� และกลยุทธ� สํานักฯ 
ป6งบประมาณ 2558 (1.1-3.1,1.1-
3.2,1.1-3.3) และได�ดําเนินโครงการ
ทบทวนยุทธศาสตร� ปรัชญา วิสัยทัศน�และ
กลยุทธ�  ในวันท่ี 29-31 ต.ค.2557 (1.1-
3.1,1.1-3.2,1.1-3.3,1.1-3.4)  

1.1-3.1 แผนท่ียุทธศาสตร�ใน
แผนกลยุทธ�สํานักฯ (ป658) 
1.1-3.2 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� 
และกลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ 
ป6งบประมาณ 2558 
1.1-3.3 คําสั่ง 046/57 เรื่อง
แต$งต้ังคณะกรรมการ
โครงการทบทวนวิสัยทัศน� 
พันธกิจ ยุทธศาสตร� และ    
กลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ 
ป6งบประมาณ 2558 
1.1-3.4 รายงานผลการเข�า
ร$วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการทบทวนวิสัยทัศน� 
พันธกิจ ยุทธศาสตร� และ        
กลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ 
ป6งบประมาณ 2558 

4. มีตัวบ$งชี้ของแผนกลยุทธ� 
แผนปฏิบัติการประจําป6 
และค$าเปKาหมายของแต$ละ
ตัวบ$งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จ 
ของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ�และแผนปฏิบัติการ
ประจําป6 

มีการจัดทําตัวบ$งชี้และค$าเปKาหมายของแต$
ละตัวบ$งชี้ รวมท้ังกําหนดผู�รับผิดชอบ เพ่ือ
ใช�วัดความสําเร็จและติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�และ
แผนปฏิบัติการประจําป6 (1.1-4.1, 1.1-
4.2,1.1-4.3) 

1.1-4.1 แผนยุทธศาสตร�    
แผนกลยุทธ� พ.ศ. 2557 - 
2561 
1.1-4.2 แผนยุทธศาสตร�    
แผนกลยุทธ� พ.ศ. 2558 
1.1-4.3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป6 2558  
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป6
ครบครบตามพันธกิจของ
หน$วยงาน 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป6 2558 เพ่ือใช�เป+นแนวทางการ
ดําเนินงานให�เป+นไปตามแผนปฏิบัติการ
ครบท้ัง 4 พันธกิจ (1.1-5.1) 

1.1-5.1 แผน-ผลการใช�จ$าย
งบประมาณ ประจําป6 2557 

6. มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ$งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
ประจําป6 อย$างน�อยป6ละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต$อ 
คณะกรรมการประจํา
หน$วยงาน เพ่ือพิจารณา 

มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป6 อย$างน�อย 2 
ครั้ง พร�อมท้ังมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต$อผู�บริหารเพ่ือพิจารณา(1.1-
6.1,1.1-6.2,1.1-6.3) 

1.1-6.1 สรุปผลการ
ปฏิบัติการประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. 2557  
(รอบ 12 เดือน) 
1.1-6.2 สรุปผลการ
ปฏิบัติการประจําป6
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
(รอบ 6 เดือน) 

7. มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ$งชี้ของ
แผนกลยุทธ�อย$างน�อยป6ละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต$อ
คณะกรรมการประจํา
หน$วยงานเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ�โดยมีการเปรียบเทียบผลของตัว
บ$งชี้การดําเนินงานกับค$าเปKาหมาย(1.1-
7.1)และรายงานผลการประเมินต$อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ
(1.1-7.2) 

1.1-7.1 สรุปผลการ
ปฏิบัติการ ป6งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน) 
1.1-7.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก 
วิทยบริการฯครั้งท่ี 1/58 

8. มีการนําผลการ
พิจารณา ข�อคิดเห็น และ
ข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
หน$วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ�และ
แผนปฏิบัติการประจําป6 

มีการนําผลการพิจารณา ข�อคิดเห็น
ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการมา
ปรับปรุงแผลกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการ
ประจําป6 2557 (1.1-8.1) 

1.1-8.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯครั้งท่ี 1/58 

 
การประเมินตนเอง 

เป4าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป4าหมาย 
5 ข�อ 8 ข�อ 5 � 
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องค�ประกอบที่ 2  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1 :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
 
เกณฑ�การประเมิน     

 
ผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท่ีมี
การวิเคราะห�ข�อมูลเชิง
ประจักษ� 

สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินโครงการ
ทบทวนวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร� 
และกลยุทธ� สํานักวิทยบริการฯ  ในวันท่ี  
29-31 ต.ค. 2557 ซ่ึงได�จัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  และใน
แผนพัฒนาบุคลากร ประกอบไปด�วย 
แผนงานโครงการพัฒนาผู�บริหารและ
บุคลากร สํานักวิทยบริการฯ แผนการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด�านการศึกษา
ต8อ (2.1-1.1, 2.1-1.2) 

2.1-1.1  โครงการทบทวน
วิสัยทัศน� พันธกิจ 
ยุทธศาสตร� และกลยุทธ� 
ป<งบประมาณ2558 
2.1-1.2  แผนการพัฒนา
บุคลากร ประจําป<
งบประมาณ 2557 
2.1-1.3 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานัก 
1/2557 

2. มีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรให�เป@นไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

 สํานักวิทยบริการฯมีการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให�เป@นไป
ตามแผนท่ีกําหนด  (2.1-2.1) 
 โดยจัดทําโครงการพัฒนาผู�บริหารและ
บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ ข้ึน 
เพ่ือส8งเสริมให�บุคลากรได�รับการฝDกอบรม 
พัฒนาในสายงานท่ีตนรับผิดชอบอย8าง
ต8อเนื่องและสมํ่าเสมอ (2.1-2.2, 2.1-2.3) 
 

2.1-2.1 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 
ป<งบประมาณ 2557 
2.1-2.2 คําสั่งท่ี 001/58 
 เรื่อง ให�บุคลากรไปราชการ 
(16/1/58) 
2.1-2.3 คําสั่งท่ี 010/58   
เรื่องส ให�บุคลากรไปราชการ
(18/2/58) 

3. มีการดําเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีสร�างขวัญและ
กําลังใจให�บุคลากร
สามารถทํางานได�อย8างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัด
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต8อการทํางาน 
ส8งผลให�บุคลากรมีสุขภาวะท่ีดีในการ
ทํางาน (2.1-3.1)  
สร�างขวัญและกําลังใจแก8บุคลากร มีการ

2.1-3.1 ภาพถ8ายบรรยากาศ
ห�องทํางานของสํานัก        
วิทยบริการฯ  
2.1-3.2 ภาพถ8ายบรรยากาศ
งานเลี้ยงสังสรรค�ส8งท�ายป<เก8า

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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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4 : ระบบบริหารความเส่ียง 
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 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ"การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการแต�งต้ังคณะกรรมการ 
หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู�บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หน�วยงานร�วมเป1น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 
 

สํานักวิทยบริการฯ ได�มีคําสั่งแต�งต้ัง
คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการระบุ
หน�าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย�างชัดเจน (2.4-1.1)  
ผู�อํานวยการและรองผู�อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได�
ร�วมเข�าเป1นคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
และได�มีการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดอย�างครบถ�วน 
(2.4-1.2) 
 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในประจําสํานักวิทย
บริการฯ ได�ดําเนินการประชุม
คณะทํางานวิเคราะห=จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักฯ (2.4-1.3) 

2.4-1.1 คําสั่งท่ี 006/2557 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในประจําสํานัก
วิทยบริการฯ 
2.4-1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ท่ี 
052/2558 ลงวันท่ี 12 
มกราคม 2558 เรื่อง แต�งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัย ประจําปD
งบประมาณ 2558 
2.4-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการความเสี่ยง
และควบคุมภายในประจํา
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 
2/2557 วันท่ี 5 สิงหาคม 
2557 

2. มีการวิเคราะห=และระบุ
ความเสี่ยง และปEจจัยท่ี
ก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�าง
น�อย 3 ด�าน ตามบริบท
ของหน�วยงาน  

คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�จัดการประชุม
คณะกรรมการความเสี่ยงฯ ครั้งท่ี 
2/2558 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2558 เพ่ือ

2.4-2.1 แผนบริหารความ
เสี่ยงปDงบประมาณ 2557 
2.4-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการความเสี่ยง
และควบคุมภายในประจํา



30 

เกณฑ"การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 พิจารณาวิเคราะห=และระบุความเสี่ยง 

และปEจจัยท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยง 3 ด�าน 
เพ่ือนําไปบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ให�เกิดประสิทธิภาพ ตามบริบทของ
สํานักฯ (2.4-2.1, 2.4-2.2) และได�จัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปDงบประมาณ 2558 โดยได�ระบุ
ความเสี่ยง และปEจจัยท่ีก�อให�เกิดความ
เสี่ยง 3 ด�าน ตามบริบทของหน�วยงาน 
ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ=ภายนอก 
ได�แก�งานวิเคราะห=และวางแผนระบบ
เครือข�ายคอมพิวเตอร= (IPV6) 
2. ความเสี่ยงด�านทรัพยากร ได�แก� งาน
บํารุงรักษาสารสนเทศ (เครื่อง
คอมพิวเตอร=แม�ข�าย) และงานบริการ
ด�านระบบเครือข�าย (อุปกรณ= Config) 
3. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ= ได�แก� งาน
นวัตกรรม (นโยบายส�งเสริมการใช�ระบบ
การเรียนการสอนผ�านเครือข�าย) 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 
2/2557 วันท่ี 5 สิงหาคม 
2557 
2.4-2.3 แผนบริหารความ
เสี่ยงปDงบประมาณ 2558 
 
 
 

3. มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีได�จากการวิเคราะห= 
ในข�อ 2 

คณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุม
ภายในประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�ประชุมเพ่ือ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได�จาก
วิเคราะห=ในข�อ 2 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 
2/2557 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 
(2.4-3.1, 2.4-3.2, 2.4-3.3) 

2.4-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
สํานักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 
2/2557 วันท่ี 5 สิงหาคม 
2557 
2.4-3.2 แผนบริหารความ
เสี่ยงปD งบประมาณ 2557 
2.4-3.3 แผนบริหารความ
เสี่ยงปDงบประมาณ 2558 

4. มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ระดับความเสี่ยงสูง ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และดําเนินการตามแผน 
(2.4-4.1, 2.4-4.2) 

2.4-4.1 แผนบริหารความ
เสี่ยงปDงบประมาณ 2557 
2.4-4.2 แผนบริหารความ
เสี่ยงปDงบประมาณ 2558 
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5. มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต�อ
คณะกรรมการประจํา
หน�วยงาน และ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อย�างน�อยปDละ 1 ครั้ง 

ตามบันทึกข�อความ กองนโยบายและ
แผนท่ี ผง.141/2557 ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2558 ได�แจ�งให�หน�วยงานส�งผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 
เดือน) (2.4-5.1) นั้น สํานักวิทยบริการฯ 
ได�ดําเนินการส�งรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 
เดือน) ให�หน�วยงานกองนโยบายและ
แผนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส= 
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 เพ่ือ
รวบรวมรายงานต�อมหาวิทยาลัย (2.4-
5.2, 2.4-5.3) และสํานักวิทยบริการฯ 
ได�นําเสนอรายงานผลการติดตามและ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปD
งบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน) ต�อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 
เพ่ือพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
แลเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2558 
เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 โดย
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 
มีมติเห็นชอบตามท่ีได�มีการนําเสนอ
รายงานผลการติดตามและแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปDงบประมาณ 2558 
(รอบ 6 เดือน) (2.4-5.4) 
ตามบันทึกข�อความ กองนโยบายและ
แผน ท่ี ศธ 0552.01.02/174 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2558 ได�ขอให�หน�วยงานส�งผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 
12 เดือน) (2.4-5.5) นั้น สํานักวิทย
บริการฯ ได�ดําเนินการส�งรายงานส�งผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความ

2.4-5.1 บันทึกข�อความ 
กองนโยบายและแผนท่ี ผง.
141/2557 ลงวันท่ี 27 
เมษายน 2558 เรื่อง ขอให�
หน�วยงานส�งผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปDงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (รอบ 6 เดือน) 
2.4-5.2 Print Out ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส= 
แสดงหลักฐานการส�ง
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(รอบ 6 เดือน) ให�หน�วยงาน
กองนโยบายและแผนทาง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส= เม่ือวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2558 
2.4-5.3 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปD
งบประมาณ 2558 (รอบ 6 
เดือน)  
2.4-5.4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2558 
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 
2.4-5.5 บันทึกข�อความ 
กองนโยบายและแผน ท่ี ศธ 
0552.01.02/174 ลงวันท่ี 7 
กันยายน 2558 เรื่อง ขอให�
หน�วยงานส�งผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
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เสี่ยง ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 
12 เดือน) ให�หน�วยงานกองนโยบายและ
แผนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส= 
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 เพ่ือ
รวบรวมรายงานต�อมหาวิทยาลัย          
(2.4-5.6, 2.4-5.7) 
 

ความเสี่ยง ปDงบประมาณ 
พ.ศ.2558 (รอบ 12 เดือน) 
2.4-5.6 Print Out ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส= 
แสดงหลักฐานการส�ง
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(รอบ 12 เดือน) ให�
หน�วยงานกองนโยบายและ
แผนทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส= เม่ือวันท่ี 14 
กันยายน 2558 
2.4-5.7 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปD
งบประมาณ 2558 (รอบ 12 
เดือน) 

6. มีการนําผลการประเมิน 
และข�อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจํา
หน�วยงานและ
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยไปใช�ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห=
ความเสี่ยงในรอบปDถัดไป 

สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงตามข�อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ  โดยจะนํา
ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ปD 2559 ต�อไป  

-ยังไม�ได�ดําเนินการ 

 
การประเมินตนเอง 

เป,าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป,าหมาย 
5 ข�อ 5 ข�อ 4 � 

 



16 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
จัดงานเลี้ยงสังสรรค�ส8งท�ายป<เก8าต�อนรับป<
ใหม8เป@นประจําทุกป<(2.1-3.2) 

ต�อนรับป<ใหม8 2558 
 

4. มีระบบการติดตามให�
บุคลากรนําความรู�และ
ทักษะท่ีได�จากการพัฒนา
มาใช�ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข�อง 

สํานักวิทยบริการฯ  มีระบบการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ หลังจากท่ีบุคลากรได�รับการ
อบรม พัฒนา โดยให�บุคลากรจัดทํา
รายงานผลการเข�ารับการอบรมพัฒนา 
ศึกษาดูงาน  (2.1-4.1,2.1-4.2)  

2.1-4.1 การพัฒนาบุคลากร 
สรุปผลการเข�าร8วมการ
ฝDกอบรม เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการลงรายการเพ่ือเป@น
มาตรฐานในการดําเนินงาน
ระบบฐานข�อมูลสหบรรณา    
นุกรม และการใช�งาน
โปรแกรม UC Connexion 
Client  ประจําป<งบประมาณ 
2557 
2.1-4.2 คําสั่งเลขท่ี 
004/2558เรื่องให�บุคลากรไป
ราชการ 
2.1-4.3 บันทึกข�อความ 
010/2558 ส8งโครงการ
สหบรรณานุกรม 
2.1-4.4 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร ป<งบประมาณ 
2557 

5. มีการให�ความรู�ด�าน
จรรยาบรรณบุคลากร และ
ดูแลควบคุมให�บุคลากรถือ
ปฏิบัติ 

สํานักวิทยบริการฯ  ได�ให�ความรู�                
ด�านจรรยาบรรณแก8บุคลากรประจําสํานัก  
โดยเผยแพร8ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐาน
ของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
และคู8มือจรรยาบรรณแห8งวิชาชีพข�าราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน มีหน8วยงานสภาคณาจารย�
และคณะกรรมการบริหารบุคคลากร
มหาวิทยาลัยเป@นผู�ดูแล ควบคุม 
ให�บุคลากร สายสนับสนุนถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ (2.1-5.1,2.1-5.2,2.1-5.3) 

2.1-5.1 ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา 
2.1-5.2 Print Out หน�าเว็บ
ไซด�สํานักฯ แสดงการแจ�ง
ประกาศ ก.พ.อ. 
2.1-5.3 คู8มือจรรยาบรรณ
แห8งวิชาชีพข�าราชการ 
พนักงานราชการ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 
2.1-5.4 รายงานการประชุม
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
บุคลากรประจําสํานัก ครั้งท่ี
1/2557 

6. มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ  จัดทํารายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร  
(2.1-6.1) 

2.1-6.1 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 
ป<งบประมาณ 2557 

7. มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ  ได�นําผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุง
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ
ประกอบการดําเนินงานด�านการพัฒนา
บุคลากรในป<ถัดไปอีกด�วย (2.1-7.1,2.1-
7.2, 2.1-7.3)   

2.1-7.1 รายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร 
ป<งบประมาณ 2557  
2.1-7.2 แผนพัฒนาบุคลากร 
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2557 
2.1-7.3 แผนพัฒนาบุคลากร 
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป.าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป.าหมาย 
5 ข�อ 7 ข�อ 5 � 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3 : การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู� 
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 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ#การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดประเด็น
ความรู�และเป!าหมายของ
การจัดการความรู�ท่ี
สอดคล�อง กับแผนกลยุทธ,
ของหน-วยงาน 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการกําหนดประเด็นความรู�
ท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร, แผนกล
ยุทธ,ของหน-วยงาน (2.3-1.1) โดยมีการจัด
ประชุมมอบหมายผู�ดูแลการจัดการ
โครงการจัดการความรู� (2.3-1.2)  ซ่ึงได�
มอบหมายหมายให�ศูนย,เทคโนโลยี
สารสนเทศเป9นเจ�าภาพ ศูนย,ฯ ได�มีการจัด
ประชุมกําหนดประเด็นความรู�และ
เป!าหมายของการจัดการความรู� (2.3-1.3) 
และได�แต-งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู�
เพ่ือให�การดําเนินงานเป9นไปด�วยความ
เรียบร�อย (2.3-1.4)  

2.3-1.1 แผนยุทธศาสตร, 
แผนกลยุทธ, พ.ศ. 2557 - 
2561 
2.3-1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 5/2557     
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2558  
2.3-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย,
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี
1/2558 วันท่ี 30 มีนาคม 
2558 
2.3-1.4 คําสั่งสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี025/2558 
เรื่อง แต-งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการจัดการ
ความรู� ประจําปEงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 สั่ง ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2558 

2. มีการกําหนดบุคลากร
กลุ-มเป!าหมายท่ีจะพัฒนา
ความรู�และทักษะอย-าง
ชัดเจนตามประเด็น

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการกําหนดบุคลากร
กลุ-มเป!าหมาย  โดยเน�นท่ีบุคลากรของ
สํานักวิทยบริการฯ ให�เข�าร-วมในการ

2.3-2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 5/2557     
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เกณฑ#การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ความรู�ท่ีกําหนดในข�อ 1 จัดการความรู�เพ่ือนําไปปฏิบัติได�  (2.3-

2.1, 2.3-2.2) 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2558  
2.3-2.2 โครงการจัดการ
ความรู� เรื่อง “การดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอร,
เบ้ืองต�น” 

3. มีการแบ-งปMนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
ความรู� ทักษะของผู�มี
ประสบการณ,ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค�นหา
แนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรู�ท่ีกําหนด
ในข�อ 1 และเผยแพร-ไปสู-
บุคลากรกลุ-มเป!าหมายท่ี
กําหนด 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการจัดอบรมโครงการ
จัดการความรู� เรื่อง “การดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร,เบ้ืองต�น” ให�กับบุคลากรของ
สํานักวิทยบริการฯ โดยวิทยากรจากฝ[าย
บริการและซ-อมบํารุง (2.3-3.1)  และได�
เผยแพร-โดยการจัดทําเว็บบอร,ด เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู�ท่ี URL : http://www. 
rbru.ac.th/LearnPark/index.php?p=sho
w&type_id=&No=610 (2.3-3.2) 

2.3-3.1 รายงานสรุปผล
โครงการจัดการความรู� เรื่อง 
“การดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร,เบ้ืองต�น” 
2.3-3.2 Print-out หน�า
เว็บไซต,อุทยานแห-งการ
เรียนรู�ในเว็บไซต,ของ
มหาวิทยาลัย 

4. มีการรวบรวมความรู�
ตามประเด็นความรู�ท่ี
กําหนดในข�อ 1 ท้ังท่ีมีอยู-
ในตัวบุคคลและแหล-ง
เรียนรู�อ่ืน ๆ ท่ีเป9นแนว
ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย-างเป9นระบบ
โดยเผยแพร-ออกมาเป9น
ลายลักษณะอักษร 
(explicit knowledge) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการรวบรวมความรู�  โดย
จัดทําเอกสารประกอบการอบรมโครงการ
จัดการความรู� เพ่ือเป9นเอกสารให�ผู�เข�าร-วม
โครงการได�ศึกษา (2.3-4.1) พร�อมท้ังได�
เผยแพร-ให�กับบุคลากรโดยใช�ช-องทาง 1) 
ผ-านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, 
(2.3-4.2) ผ-านทางเว็บบอร,ดของ
มหาวิทยาลัย (2.3-4.3) 

2.3-4.1 เอกสารประกอบการ  
อบรมโครงการจัดการความรู� 
เรื่อง “การดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร,” 
2.3-4.2 Print-out หน�าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส, 
2.3-4.3 Print-out หน�า
เว็บไซต,อุทยานแห-งการ
เรียนรู�ในเว็บไซต,ของ
มหาวิทยาลัย 

5. มีการนําความรู�ท่ีได�
จากการจัดการความรู�ใน
ปEการศึกษาปMจจุบันหรือ
ปEการศึกษาท่ีผ-านมา ท่ี
เป9นลายลักษณ,อักษร 
(explicit knowledge) 
ท่ีเป9นแนวปฏิบัติท่ีดีมา
ปรับใช�ในการปฏิบัติงาน
จริง 
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การประเมินตนเอง 
เป1าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป1าหมาย 

4 ข�อ 4 ข�อ  4 � 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2 : ภาวะผู�นําของคณะกรรมการประจําหน�วยงานและผู�บริหารหน�วยงาน 
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 

 
ผลการดําเนินการ 
เกณฑ)การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. คณะกรรมการ
ประจําหน"วยงาน
ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด
ครบถ�วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ/ท่ีกําหนด
ล"วงหน�า 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได�เสนอแต"งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ (2.2-1.1)  และ
ได�มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 ครั้ง 
เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 โดยคณะ
กรรมการฯ ได�มีการพิจารณาทบทวน
แผนงานประจําป@ 2558 และติดตามผล
และให�คําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป@งบประมาณ 2558 (รอบ 
6 เดือน) และได�รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป@
การศึกษา 2556 พร�อมท้ังร"วมกันกําหนด
นโยบายประกันคุณภาพ (2.2-1.2) และ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ได�จัดทําแบบประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ/ท่ีกําหนด (2.2-1.3)  

2.2-1.1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีท่ี 0331/2557 
เรื่องแต"งต้ังคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ 
2.2-1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 8 
พฤษภาคม 2558 
2.2-1.3 สรุปผลแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ 

2. ผู�บริหารมี
วิสัยทัศน/ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน 
และสามารถถ"ายทอด
ไปยังบุคลากรทุก
ระดับมีความสามารถ
ในการวางแผนกล
ยุทธ/ มีการนําข�อมูล
สารสนเทศเปGนฐานใน

ผู�บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีวิสัยทัศน/ 
กําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยให�
บุคลากรมีส"วนร"วมในการจัดทําแผนกล
ยุทธ/ การกําหนดนโยบาย และจัดทํา
วิสัยทัศน/ พันธกิจ โดยผู�บริหารฯ ได�เข�า
ร"วมวางแผนกลยุทธ/ในโครงการทบทวน
วิสัยทัศน/ พันธกิจ ยุทธศาสตร/ กลยุทธ/และ
แผนพัฒนางาน ป@งบประมาณ 2558 และ
สามารถถ"ายทอดงานตามแผนกลยุทธ/และ

2.2-2.1 โครงการทบทวน
วิสัยทัศน/ พันธกิจ ยุทธศาสตร/ 
และกลยุทธ/ ป@งบประมาณ 2558  
2.2-2.2 ใบลงชื่อผู�เข�าร"วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน/ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร/ กลยุทธ/และ
แผนพัฒนางาน ป@งบประมาณ 
2558 ระหว"างวันท่ี 29-31 
ตุลาคม 2557 
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การปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน"วยงาน 

แผนปฏิบัติการด�านต"างๆ ไปยังผู�บริหาร
ระดับรองผู�อํานวยการ หัวหน�าสํานักงาน 
หัวหน�างาน และบุคลากรทุกคน (2.2-2.1, 
2.2-2.2, 2.2-2.3, 2.2-2.4) มีการใช�ระบบ
ฐานข�อมูลสารสนเทศ อาทิ สถิติจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ เพ่ือช"วย
ในการตัดสินใจสั่งซ้ือในแต"ละหมวดหมู" 
(2.2-2.5) สถิตินักศึกษาในการใช�บริการ
ของสํานักฯ (2.2-2.6) ระบบ MIS ในด�าน
การจัดซ้ือ-จัดจ�างและการใช�จ"าย
งบประมาณ เพ่ือช"วยในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสํานักฯ ให�มีประสิทธิภาพ 
(2.2-2.7) 

2.2-2.3 เว็บไซต/ 
http://arc@rbru.ac.th 
2.2-2.4 คําสั่งท่ี 046/2557 เรื่อง 
แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการทบทวนวิสัยทัศน/        
พันธกิจ ยุทธศาสตร/ และกลยุทธ/ 
ป@งบประมาณ 2558 
2.2-2.5 ระบบห�องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS แสดงจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท้ังหมด 
2.2-2.6 รายงานประจําป@ 2557 
แสดงสถิติการให�บริการ
หอสมุดกลาง ประจําป@
งบประมาณ 2557  
2.2-2.7 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร (MIS)  
     - ระบบการเงิน 
     - ระบบจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
     - ระบบคลังพัสดุ 

3. ผู�บริหารมีการ
กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการ
ดําเนินงานของ
หน"วยงานไปยัง
บุคลากรในหน"วยงาน 

ผู�บริหารสํานักฯ มีการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ี
มอบหมาย โดยมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจําป@ รายงานผลการติดตาม
ความก�าวหน�าโครงการ (2.2-3.1, 2.2-3.2) 
นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุมบุคลากร และได�
รายงานผลการใช�จ"ายงบประมาณ 
ประจําป@งบประมาณ 2557 ในการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 
5/2557 วันท่ี 24 ตุลาคม 2557 เพ่ือให�
บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ได�รับทราบ 
(2.2-3.3) 

2.2-3.1 รายงานประจําป@สํานัก
วิทยบริการฯ ป@ 2557 
2.2-3.2 สรุปผลการปฏิบัติ
ราชการ (Action Conclusion) 
ประจําป@งบประมาณ 2558  
(รอบ 6 เดือน) 
2.2-3.3 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 24 ตุลาคม 
2557 
 

4. ผู�บริหารสนับสนุน
ให�บุคลากรใน
หน"วยงาน มีส"วนร"วม

ผู�บริหารสํานักฯ มีการสนับสนุนให�
บุคลากรมีส"วนร"วมในการบริหารจัดการ 
และให�อํานาจในการตัดสินใจแก"บุคลากร

2.2-4.1 คําสั่งท่ี 2074/2556 
เรื่องแต"งต้ังรองผู�อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ            
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ในการบริหารจัดการ 
ให�อํานาจในการ
ตัดสินใจแก"บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสมตามลําดับ ต้ังแต"รอง
ผู�อํานวยการ หัวหน�าสํานักงาน หัวหน�า
หน"วยงาน โดยได�มีการเสนอแต"งต้ังรอง
ผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือให�มี
การบริหารงานท่ีเหมาะสม (2.2-4.1, 2.2-
4.2) และมอบอํานาจให�รองผู�อํานวยการ
เปGนผู�รักษาราชการแทนผู�อํานวยการใน
กรณีท่ีผู�อํานวยการไม"สามารถปฏิบัติ
ราชการได�หรือไปราชการ (2.2-4.3) และ
ได�แต"งต้ังเสนอแต"งต้ังบุคลากรสาย
สนับสนุนของสํานักวิทยบริการฯ ดํารง
ตําแหน"งหัวหน�าหน"วยงาน คือ ให�นาย
ปริญญา ภารดีรุจิรา ดํารงตําแหน"ง
รักษาการหัวหน�าศูนย/เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนายพงษ/นที ศิลาอาศน/ 
ดํารงตําแหน"งรักษาการหัวหน�าศูนย/
เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให�มีความ
เหมาะสมในการบริหารงานและกระจาย
อํานาจให�แก"บุคลากรสายสนับสนุนและ
เปgดโอกาสให�บุคลากรได�แสดงศักยภาพ
และความสามารถในการบริหารและ
พัฒนางาน (2.2-4.4) โดยให�รักษาการ
หัวหน�าศูนย/ หัวหน�าหน"วยงานเสนอ
ความเห็นผู�บังคับบัญชาในการลาปhวย      
ลากิจ หรือลาพักผ"อนของบุคลากรภายใน
หน"วยงานและนําเสนอต"อผู�อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ (2.2-4.5, 2.2-4.6) 
และได�มีคําสั่งแต"งต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งาน ซ่ึงอยู"ในรูปแบบคณะกรรมการ
คณะทํางาน ผู�รับผิดชอบ อาทิเช"น เรื่อง 
แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
ประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เพ่ือให�
การดําเนินโครงการมีผู�รับผิดชอบและ
เปGนไปด�วยความเรียบร�อย (2.2-4.7)  

(อาจารย/ณัฐกาญจน/ พ่ึงเกิด)         
ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 
2.2-4.2 คําสั่งท่ี 0598/2558 
เรื่อง แต"งต้ังรองผู�อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ (อาจารย/
วิชาญ ทุมทอง)  ลงวันท่ี 24 
มีนาคม 2558 
2.2-4.3 คําสั่งท่ี 0142/2557
เรื่อง แต"งต้ังรองผู�อํานวยการ
รักษาราชการแทนผู�อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันท่ี 20 มกราคม 
2557 
2.2-4.4 คําสั่งท่ี 1877/2557 
เรื่อง แต"งต้ังและถอดถอน
รักษาการหัวหน�าศูนย/เทคโนโลยี
การศึกษา รองผู�อํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ และรักษาการการ
หัวหน�าศูนย/เทคโนโลยีการศึกษา 
ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 
2.2-4.5 แบบใบลากิจ ของ 
นางสาวรุ"งรัตน/ เชื้อแก�ว วันท่ี 15 
พฤษภาคม 2558 
2.2-4.6 แบบใบลาพักผ"อน
ประจําป@ ของ นายนพเดช            
อยู"พร�อม วันท่ี 13-15 กรกฎาคม 
2558 
2.2-4.7 คําสั่งท่ี 014/2558เรื่อง 
แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพสํานัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ัวประเทศ ลงวันท่ี 29 
เมษายน 2558 
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5. ผู�บริหารถ"ายทอด
ความรู�และส"งเสริม
พัฒนาผู�ร"วมงาน 
เพ่ือให�สามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงค/
ของหน"วยงานเต็ม
ตามศักยภาพ 

ผู�บริหารของสํานักฯ ได�มีการถ"ายทอด
ความรู�จากการเข�าร"วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเครือข"ายประกันคุณภาพสํานัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศ ให�แก"บุคลากรรับทราบเพ่ือนําไป
เปGนแนวทางในการปฏิบัติงานและด�านการ
ประกันคุณภาพต"อไป (2.2-5.1, 2.2-5.2) 
และสนับสนุน ส"งเสริมและพัฒนาบุคลากร
สํานักฯ ให�เข�าอบรม และสัมมนาภายนอก 
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องแนวทางปฏิบัติในการลง
รายการเพ่ือเปGนมาตรฐานในการดําเนินงาน
ระบบฐานข�อมูลสหบรรณานุกรม และการ
ใช�งานโปรแกรม UC Connexion Client 
ระหว"างวันท่ี 29-30 มกราคม 2558 (2.2-
5.3, 2.2-5.4)  และการอบรมภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีจัดโดย คณะวิทยาการ
จัดการ เรื่อง การเขียนรายงานการประชุม
และการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม 
วันท่ี 28 มกราคม 2558 (2.2-5.5,2.2-5.6) 
 

2.2-5.1 รายงานผลการไป
ราชการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเครือข"ายประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎท่ัวประเทศ 
ระหว"างวันท่ี 6 – 8 พฤษภาคม 
2558 
2.2-5.2 บันทึกข�อความท่ี สวบ. 
089/2558 เรื่อง ขอถ"ายทอด
ความรู�การไปราชการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข"าย
ประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการ
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎท่ัว
ประเทศ ระหว"างวันท่ี 6-8 
พฤษภาคม 2558 
2.2-5.3 คําสั่งท่ี 004/2558 เรื่อง 
ให�บุคลากรไปราชการ ลงวันท่ี 
27 มกราคม 2558 
2.2-5.4 สรุปผลการเข�าร"วม
ประชุมและฝmกอบรม เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ
เพ่ือเปGนมาตรฐานในการ
ดําเนินงานระบบฐานข�อมูล
สหบรรณานุกรม และการใช�งาน
โปรแกรม UC Connexion 
Client ระหว"างวันท่ี 29-30 
มกราคม 2558 
2.2-5.5 บันทึกข�อความ คณะ
วิทยาการจัดการ ท่ี คจ.ว
032/2558 ลงวันท่ี 26 มกราคม 
2558  เรื่อง ขอเชิญส"งบุคลากร
เข�าร"วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนรายงาน
การประชุมและการจัดทําเอกสาร
ประกอบการประชุม” 
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2.2-5.6 ใบตอบรับเข�าร"วมกร
อบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
รายงานการประชุมและการ
จัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม 

6. ผู�บริหาร
บริหารงานด�วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน/
ของหน"วยงานและผู�มี
ส"วนได�ส"วนเสีย 

ผู�บริหารสํานักฯ บริหารงานด�วยหลัก        
ธรรมาธิบาล ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได�
ออกระเบียบว"าด�วยการสร�างระบบบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ท่ีต�องนําหลักว"าด�วยการ
บริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี 
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการ
จัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน/ของสํานัก
ดังนี้ 
6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได�แก" 
      ผู�บริหารสํานักฯ ได�กําหนดนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร/ และแผนปฏิบัติราชการท่ี
กําหนดตัวชี้วัดและเปtาหมาย โดยมีการ
ติดตามประเมินผล และปรับปรุงอย"าง
ต"อเนื่อง (2.2-6.1, 2.2-6.2) 
6.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ได�แก" 
     ผู�บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การ
บริหารงานตามแผนการใช�จ"าย
งบประมาณโดยให�รายงานการใช�จ"าย
งบประมาณเปGนไตรมาส (2.2-6.3, 2.2-
6.4) และได�มีการติดตามผลการใช�จ"าย
งบประมาณ ประจําป@ 2557  และรายงาน
ติดตามผลการดําเนินโครงการ ในการ
ประชุมบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 5/2557  (2.2-6.5) 
6.3 หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) ได�แก" 

2.2-6.1 สรุปผลการปฏิบัติการ 
(Action Conclusion) 
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 
12 เดือน) 
2.2-6.2 สรุปผลการปฏิบัติการ 
(Action Conclusion) 
ป@งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 
6 เดือน) 
2.2-6.3 บันทึกข�อความท่ี  สวบ. 
247/2557  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
2557 เรื่อง ขอส"งรายงานการใช�
จ"ายงบประมาณไตรมาส 4/2557 
2.2-6.4 บันทึกข�อความท่ี  สวบ. 
131/2558 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2558 เรื่อง ขอส"งรายงานการใช�
จ"ายงบประมาณ ไตรมาส 
3/2558 
2.2-6.5  รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 24 ตุลาคม 
2557 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 และ 
5.3) 
2.2-6.6 หนังสือศูนย/ปtองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 17 ท่ี 
มท 0634/1161 ลงวันท่ี 14 
ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห/ใช�สถานท่ีประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
2.2-6.7 บันทึกข�อความคณะ
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     - ผู�บริหารสํานักฯ ให�ความอนุเคราะห/
ในการการใช�ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร/
แก"หน"วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตามคําร�องขอ (2.2-6.6) 
     - ผู�บริหารสํานักฯ ได�ให�ความ
อนุเคราะห/หน"วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ในการขอความอนุเคราะห/บุคลากรเพ่ือ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวการเรียนการสอน
นอกสถานท่ีแก"คณะวิทยาการจัดการ ซ่ึง
สํานักวิทยบริการฯ มีบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการบันทึกภาพและจัดทําเปGน
สื่อการเรียนการสอน (2.2-6.7) 
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) ได�แก" 
     - ผู�บริหารสํานักฯ เปGนผู�อนุมัติการ
สั่งซ้ือวัสดุครุภัณฑ/ของสํานักวิทยบริการฯ 
อย"างถูกต�อง และพร�อมรับการตรวจสอบ
รายการวัสดุครุภัณฑ/ท่ีได�จัดซ้ือ (2.2-6.8, 
2.2-6.9, 2.2-6.10) 
6.5 หลักความโปร"งใส (Transparency) 
ได�แก" 
     - มีการบริหารงานแบบมีส"วนร"วมโดย
ให�บุคลากรเปGนคณะกรรมการต"างๆ เพ่ือ
ปฏิบัติงาน (2.2-6.11) 
     - มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด
เก่ียวกับงบประมาณ การเงิน (2.2-6.12) 
     - มีช"องทางสําหรับติดต"อสื่อสารและ
รับเรื่องร�องเรียน เช"น ทางโทรศัพท/, ความ
คิดเห็นบนเว็บไซต/, สายตรงผู�อํานวยการฯ 
(2.2-6.13) 
     - มีคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือต"อสัญญาจ�าง เพ่ือให�เปGนไป
ด�วยความโปร"งใส ยุติธรรม (2.2-6.14) 
6.6 หลักการมีส"วนร"วม (Participation) 
ได�แก" 

วิทยาการจัดการ ท่ี คจ 
477/2557 ลงวันท่ี 15 กันยายน 
2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห/
บุคลากรบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การเรียนการสอนนอกสถานท่ี 
2.2-6.8 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ท่ี 2243/2557  
ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 เรื่อง
มอบอํานาจให�รองอธิการบดี 
คณบดี และผู�อํานวยการสํานัก/
สถาบัน ให�ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี  
2.2-6.9 บันทึกข�อความ เลขท่ี 
0200581100004 เรื่องการขอ
เบิกเงิน (10,850 บาท) 
2.2-6.10 บันทึกข�อความ เลขท่ี 
0200581100053 เรื่องการขอ
เบิกเงิน (70,271.18 บาท) 
2.2-6.11 คําสั่งท่ี 045/2557 ลง
วันท่ี 11 กันยายน 2557  เรื่อง 
แต"งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
วัสดุและครุภัณฑ/ ป@งบประมาณ 
2557 ประจําสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2-6.12 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ 
ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 24 ตุลาคม 
2557 
2.2-6.13 Print our เว็บไซต/สาย
ตรงผู�อํานวยการ 
2.2-6.14 คําสั่งท่ี 1567/2557  
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานปฏิบัติงานเพ่ือ
ต"อสัญญาจ�างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
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     - มีการให�บุคลากรของสํานักฯ มีส"วน
ร"วมในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน/ 
วัตถุประสงค/ของสํานักฯ (2.2-6.15,2.2-
6.16) 
6.7 หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) ได�แก" 
     - มีการมอบหมายและอํานาจหน�าท่ี
แก"รองผู�อํานวยการได�ปฏิบัติหน�าท่ี (2.2-
6.17,2.2-6.18, 2.2-6.19) 
     - มีการมอบหมายให�บุคลากรได�เปGน
คณะกรรมการในรูปแบบต"างๆ (2.2-6.20) 
6.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ได�แก" 
     - ผู�บริหารฯ ได�ประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทย
บริการฯ เพ่ือเปGนแนวปฏิบัติด�านพัฒนา
การศึกษาให�มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยให�มีความ
สอดคล�องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห"งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 (2.2-6.21) 
6.9 หลักความเสมอภาค (Equity) ได�แก" 
     - ผู�บริหารมีการจัดส"งบุคลากรในทุก
หน"วยงานให�ไปเข�าร"วมอบรม สัมมนา เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (2.2-6.22) 
6.10 หลักมุ"งเน�นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) ได�แก" 
     ผู�บริหารสํานักฯ จะใช�กลไกของ
คณะกรรมการชุดต"างๆ ในการดําเนินงาน
ของสํานักฯ ให�เปGนไปตามฉันทามติของ
ส"วนรวม (2.2-6.23) 

สังกัดสํานักวิทยบริการฯ ลงวนัท่ี 
23 กันยายน 2557 
2.2-6.15 ใบลงชื่อผู�เข�าร"วม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน/ พันธ
กิจ ยุทธศาสตร/ กลยุทธ/และ
แผนพัฒนางาน ป@งบประมาณ 
2558 ระหว"างวันท่ี 29 – 31 
ตุลาคม 2557 
2.2-6.16 ภาพถ"ายกิจกรรม
โครงการทบทวนวิสัยทัศน/         
พันธกิจ ยุทธศาสตร/ กลยุทธ/และ
แผนพัฒนางาน ป@งบประมาณ 
2558 ระหว"างวันท่ี 29-31 
กันยายน 2557 
2.2-6.17 คําสั่งท่ี 2074/2556 
เรื่องแต"งต้ังรองผู�อํานวยการ
สํานักวิทย 
บริการฯ (อาจารย/ณัฐกาญจน/  
พ่ึงเกิด) ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2556 
2.2-6.18 คําสั่งท่ี 0598/2558 
เรื่อง แต"งต้ังรองผู�อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ (อาจารย/
วิชาญ ทุมทอง)  ลงวันท่ี 24 
มีนาคม 2558 
2.2-6.19 คําสั่งท่ี 0142/2557 
เรื่อง แต"งต้ังรองผู�อํานวยการ
รักษาราชการแทนผู�อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันท่ี 20 มกราคม 
2557 
2.2-6.20 คําสั่งท่ี 014/2558
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 
2.2-6.21 ประกาศ นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ประกาศ ณ วันท่ี 29 
พฤษภาคม 2557) 
2.2-6.22 คําสั่งท่ี 1129/2558 
เรื่อง ให�ผู�บริหารและบุคลากรไป
ราชการ ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 
2558 
2.2-6.23 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 1/2557 

7. คณะกรรมการ
ประจําหน"วยงาน
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผู�บริหาร และนําผล
การประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารงานอย"างเปGน
รูปธรรม 

- - 

 
การประเมินตนเอง 

เป/าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป/าหมาย 
6 ข�อ 6ข�อ 4 � 
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องค�ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ�งช้ีท่ี  3.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 3.1) 
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 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข�อ 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด�าน
การเงิน หลักเกณฑ%การ
จัดสรร และการวาง
แผนการใช�เงินอย*างมี
ประสิทธิภาพ โปร*งใส 
ตรวจสอบได� 

สํานักวิทยบริการฯ มีแผนกลยุทธ%ทาง
การเงินท่ีสอดคล�องกับแผนกลยุทธ%ของ
มหาวิยาลัย (3.1-1.1) สํานักวิทย
บริการฯ ได�จัดทําแผนกลยุทธ%ทาง
การเงินโดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน หลักเกณฑ%การจัดสรรและ
การวางแผนการใช�เงินอย*างมี
ประสิทธิภาพ โปร*งใส ตรวจสอบได� 
(3.1-1.2, 3.1-1.3) สํานักวิทยบริการฯ 
ได�มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักวิทยบริการฯ เรื่องการจัดสรร
และการวางแผนภายในสํานักวิทย
บริการฯ (3.1-1.4) 

3.1-1.1 แผนกลยุทธ%ทางการเงิน 
ประจําป9งบประมาณ2555-2558 
3.1-1.2 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิ บัติงานป9งบประมาณ 
2557 (งบประมาณแผ*นดินและ
งบรายได�) 
3.1-1.3 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป9งบประมาณ 
2558 (งบประมาณแผ*นดินและ
งบรายได�) 
3.1-1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสาร
เทศ ครั้ ง ท่ี  4/2557 วันท่ี 18 
สิงหาคม 2557 

2. มีงบประมาณประจําป9
ท่ีสอดคล�องกับ
แผนปฏิบัติการในแต*ละ
พันธกิจและการพัฒนา
หน*วยงาน และบุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ มีงบประมาณตาม
แผนงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน    
ท่ีสอดคล�องกับแผนปฏิบัติงานในแต*ละ
พันธกิจ (3.1-2.1) สํานักวิทยบริการฯ 
มีการพัฒนาหน*วยงาน และบุคลากร
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร (3.1-2.2) 

3.1-2.1 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป9งบประมาณ 
2557 (งบประมาณแผ*นดินและ
งบรายได�) 
3.1-2.2 แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําป9งบประมาณ 2557 

3. มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย*างเปAน

สํานักวิทยบริการฯ มีรายงานการใช�
งบประมาณรายจ*ายประจําป9งบประมาณ 

3.1-3.1 บันทึกข�อความสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
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ระบบ และรายงานต*อ
สภาสถาบันอย*างน�อย             
ป9ละ 2 ครั้ง 

เปAนรายไตรมาส ต*อมหาวิทยาลัยอย*าง 
เปAนระบบ และเม่ือสิ้นสุดป9งบประมาณ 
มีการรายงานผลการใช�จ*ายงบประมาณ
ประจําป9ต*อคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ (3.1-3.1–3.1-3.2, 3.1-
3.3, 3.1-3.4, 3.1-3.5, 3.1-3.6, 3.1-
3.7) 
 

สารสนเทศ ท่ี สวบ.247/2557 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง 
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9 งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ไตรมาสท่ี 4 
3.1-3.2 บันทึกข�อความสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ.008/2558 
ลงวันท่ี 14 มกราคม 2558 เรื่อง 
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 
3.1-3.3 บันทึกข�อความสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ.067/2558 
ลงวันท่ี 2 เมษายน 2558 เรื่อง
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 2 
3.1-3.4 บันทึกข�อความสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ.131/2558 
ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 3 
3.1-3.5 บันทึกข�อความสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ. 190/2558 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558 เรื่อง
ขอส*งรายงานผลการใช�จ*าย
งบประมาณประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 4 
3.1-3.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้ง
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ท่ี 1/2558 วันท่ี 8 พฤษภาคม 
2558 
3.1-3.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้ง
ท่ี 2/2558 วันท่ี 25 กันยายน 
2558  

4. มีการนําข�อมูลทาง
การเงินไปใช�ในการ
วิเคราะห%ค*าใช�จ*าย และ
วิเคราะห%สถานะทาง
การเงินและความม่ันคง
ของหน*วยงานอย*าง
ต*อเนื่อง 

สํานักวิทยบริการฯได�นําข�อมูลทาง
การเงินมาวิเคราะห%ค*าใช�จ*ายสถานะ
ทางการเงิน และความม่ันคง เพ่ือจัดทํา
แผนกลยุทธ%ทางการเงินระหว*างป9 
2557-2561 (3.1-4.1) และ
เปรียบเทียบผลการใช�จ*ายงบประมาณ
รายจ*ายประจําป9 ระหว*างป9 2557-
2558 (3.1-4.2, 3.1-4.3) 

3.1-4.1 แผนกลยุทธ%ทางการเงิน
ประจําป9 งบประมาณ 2557-
2561 
3.1-4.2 กราฟการเปรียบเทียบ
ผลการใช�จ*ายงบประมาณ
รายจ*ายประจําป9 ระหว*างป9 
2557-2558 
3.1-4.3 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 
2557 

5. มีการติดตามการใช�
เงินให�เปAนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ%ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักวิทยบริการฯ ได�ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว*าด�วยการ
ตรวจสอบภายในของส*วนราชการ                     
พ.ศ. 2551 (3.1-5.1, 3.1-5.2, 3.1-
5.3, 3.1-5.4, 3.1-5.5, 3.1-5.6, 3.1-
5.7, 3.1-5.8, 3.1-5.9)  

3.1-5.1 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว*าด�วยการ
ตรวจสอบภายในของส*วน
ราชการ พ.ศ. 2551 
3.1-5.2 บันทึกข�อความ
หน*วยงานตรวจสอบภายใน        
ท่ี ตส 135/2556 วันท่ี 2 ตุลาคม 
2556 เรื่องขอแจ�งแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป9
งบประมาณ พ.ศ. 2557และกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน  
3.1-5.3 กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทบาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําป9งบประมาณ 
2557 
3.1-5.4 แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป9งบประมาณ 
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พ.ศ. 2557 
3.1-5.5 บันทึกข�อความ
หน*วยงานตรวจสอบภายใน ท่ี 
ตส155/2557 วันท่ี 2 ตุลาคม 
2557 เรื่องขอความอนุเคราะห%
เผยแพร*แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป9งบประมาณ 
2558 และกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน  
3.1-5.6 กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทบาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ประจําป9งบประมาณ 
2558 
3.1-5.7 แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
3.1-5.8 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ท่ี 0052/2558 
เรื่อง แต*งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัย 
ประจําป9งบประมาณ 2558 
3.1-5.9 บันทึกข�อความ 
หน*วยงานตรวจสอบภายใน ท่ี 
ตส 088/2558 วันท่ี 1 เมษายน 
2558 เรื่อง ซักซ�อมความเข�าใจ
เก่ียวกับข้ันตอนและการจัดส*ง
รายงานระบบควบคุมภายใน 

6. ผู�บริหารระดับสูง                
มีการติดตามผลการใช�
เงิน ให�เปAนไปตาม
เปMาหมาย และนําข�อมูล
จากรายงานทางการเงิน
ไปใช�ในการวางแผนและ               
การตัดสินใจ 

ผู�บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีการ
ติดตามผลการใช�เงินให�เปAนไปตาม
เปMาหมาย และใช�ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจช*วย (3.1-
6.1, 3.1-6.2) เพ่ือตรวจสอบสถานะ
ทางการเงินของสํานักเพ่ือใช�เปAนข�อมูล
ในการตัดสินใจจัดทําแผนปฏิบัติ

3.1-6.1 ระบบฐานข�อมูลแสดง
ข� อ มู ลทา งด� า นกา ร เ งิ นแล ะ
งบประมาณ 
3.1-6.2 ระบบศูนย%ข�อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับ
ผู�บริหาร  
3.1-6.3 แผนงบประมาณและ
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ราชการและงบประมาณรายจ*าย
ประจําป9งบประมาณ 2558 (3.1-6.3, 
3.1-6.4) 
มหาวิทยาลัยได�มีการประเมินผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย
สํานักวิทยบริการฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การใช�จ*ายงบประมาณ
ร�อยละ 24.04 (3.1-6.5, 3.1-6.6, 3.1-
6.7, 3.1-6.8, 3.1-6.9, 3.1-6.10) 

แผนปฏิบัติงาน ป9งบประมาณ 
2558 (งบประมาณแผ*นดินและ
งบรายได�) 
3 .1-6 .4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี5/2557 วันท่ี26 
พฤศจิกายน 2557  
3.1-6.5 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพ
พรรณี ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 
2557 
3.1-6.6 บันทึกข�อความสํานัก
วิ ท ยบ ริ ก า ร และ เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ.008/2558 
ลงวันท่ี 14 มกราคม 2558 เรื่อง 
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1 
3.1-6.7 บันทึกข�อความสํานัก
วิ ท ยบ ริ ก า ร และ เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ.067/2558 
ลงวันท่ี 2 เมษายน 2558 เรื่อง
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 2 
3.1-6.8 บันทึกข�อความสํานัก
วิ ท ยบ ริ ก า ร และ เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ท่ี สวบ.131/2558 
ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
ขอส*งรายงานการใช�งบประมาณ
รายจ*ายประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 3 
3.1-6.9 บันทึกข�อความสํานัก
วิ ท ยบ ริ ก า ร และ เทค โ น โ ล ยี
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สารสนเทศ ท่ี สวบ. 190/2558 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558 เรื่อง
ขอส* งรายงานผลการใช� จ* า ย
งบประมาณประจําป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไตรมาสท่ี 4 
3.1-6.10 แผนงบประมาณและ
แผนปฏิบัติงาน ป9งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 สํานักวิทยบริการ
แล ะ เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 
(งบประมาณแผ*นดิน และงบ
รายได�) 

 
การประเมินตนเอง 

เป.าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป.าหมาย 
5 ข�อ 6 ข�อ 5 � 
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องค�ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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 หรือ 7 ข�อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข�อ 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในท่ี
เหมาะสมและสอดคล�อง
กับพันธกิจและ
พัฒนาการของ
หน�วยงาน ต้ังแต4ระดับ
หน4วยงานย4อยและ
ดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได�ดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจร PDCA 
ท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับพันธกิจ ตาม
ผังระบบการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.1-1.1) 
และมีกลไกในการขับเคลื่อนให�รูปของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (4.11.2) สํานักวิทยบริการฯ 
ดําเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
และยึดตามองคCประกอบคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เปDนหลัก มีการ
ปรับปรุงและได�จัดคู4มือการประกัน
คุณภาพของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.1-1.3) เพ่ือให�ได�
เห็นพัฒนาการของหน4วยงานและเพ่ือให�
การดําเนินงานเปDนไปตามระบบท่ีกําหนด
ข้ึน ดังตารางการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปFการศึกษา 2557 
(4.1-1.4)โดยกําหนดเปDนแนวทางในการ

4.1-1.1 ผังระบบการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา    
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1-1.2 คําสั่งสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ท่ี 020/2557เรื่อง แต4งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สั่ง ณ วันท่ี 4
เมษายน 2557 
4.1-1.3 คู4มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปF
การศึกษา 2557 
4.1-1.4 ตารางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา       
ปFการศึกษา 2557 
4.1-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2558 
วันท่ี23 กุมภาพันธC 2558 
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ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ต�อง
มีการแต4งต้ังคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และมีผู�กํากับ
ดูแล ผู�จัดเก็บข�อมูลรายตัวบ4งชี้ (4.1-1.5)   

2. มีการกําหนดนโยบาย
และให�ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพ
ภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู�บริหาร
สูงสุดของหน4วยงาน 

สํานักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให�ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยได�กําหนดนโยบาย
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให�
ผู�บริหาร บุคลากรของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึง
ความสําคัญพร�อมท้ังรับทราบและเข�าใจใน
ทิศทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (4.1-2.1) มีการแต4งต้ังผู�บริหาร 
บุคลากรทุกท4านเปDนคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (4.1-2.2) และมี
การประชุมแจ�งผลการประเมินในแต4ละ
รอบปFการศึกษา พร�อมร4วมกันกําหนด
ผู�ดูแลตัวบ4งชี้ และกําหนดค4าเปLาหมายใน
แต4ละปFการศึกษา (4.1-2.3) มีการจัดทํา
เว็บไซตCงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ประชาสัมพันธCท้ังบุคคลภายในและ
ภายนอกสํานักวิทยบริการฯ ได�รับทราบ
โดยท่ัวกัน (4.1-4.3) 

4.1-2.1 นโยบายการประกัน
คุณภาพของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1-2.2 คําสั่งสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ท่ี 020/2557เรื่อง แต4งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สั่ง ณ วันท่ี 4
เมษายน 2557 
4.1-2.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2558 
วันท่ี23 กุมภาพันธC 2558 
4.1-4.3 หน�าเว็บไซตCงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มีการกําหนดตัวบ4งชี้
เพ่ิมเติมตามลักษณะ 
เฉพาะของหน4วยงานท่ี
สอดคล�องกับพันธกิจของ
หน4วยงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ร4วมกันกําหนดตัวบ4งชี้เพ่ิมเติมตาม
ลักษณะเฉพาะของหน4วยงานโดยมุ4งเน�นให�
สอดคล�องกับพันธกิจของหน4วยงาน (4.1-
3.1) เพ่ือรวมรวบจัดทําคู4มือประกัน
คุณภาพการศึกษา ปFการศึกษา 2557 
(4.1-3.2) 

4.1-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2558 
วันท่ี23 กุมภาพันธC 2558 
4.1-3.2 คู4มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา              
ปFการศึกษา 2557 
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4. มีการดําเนินงานด�าน
การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีครบถ�วน
ประกอบด�วย 1) การ
ควบคุมติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  
2) การจัดทํารายงาน
ประจําปFท่ีเปDนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต4อ
คณะกรรมการประจํา
หน4วยงาน และ จัดส4ง
หน4วยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
กําหนดเวลา และ  
3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผน        
การพัฒนาคุณภาพของ
หน4วยงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการดําเนินงานด�านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถ�วน 

ประกอบด�วย 
- มีการควบคุมติดตามการดําเนินงานและ

ประเมินคุณภาพ โดยการแต4งต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน (4.1-4.1) 
- จัดทํารายงานประจําปFท่ีเปDนรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอต4อคณะกรรมการ
ประจําหน4วยงาน (4.1-4.2) และนําเสนอ

หน4วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ใน

รูปแบบของรายงานประเมินตนเอง (4.1-4.3) 
- นําผลการประเมินคุณภาพ มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปFการศึกษา 2556 
ปFงบประมาณ 2557 (4.1-4.4) 

4.1-4.1 คําสั่งสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ท่ี054/2557 เรื่ อง แต4 งต้ั ง

คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน สั่ง ณ วันท่ี 22 

ธันวาคม 2557 
4.1-4.2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้ง ท่ี 1/2558 
วันท่ี8 พฤษภาคม 2558 

4.1-4.3 รายงานประเมินตนเอง 

4.1-4.4 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปFการศึกษา 2556 
ปFงบประมาณ 2557 

5. มีการนําผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 
และส4งผลให�มีการ
ดําเนินงานตามตัวบ4งชี้
ของแผนกลยุทธCท่ี
พัฒนาข้ึน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการนําผลการประเมินและ
ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการในแต4ละ
รอบปFการศึกษา มาวิเคราะหCและปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยมีเปLาหมายมุ4งเน�น
ให�ผลการดําเนินงานตามตัวบ4งชี้ มีการ
พัฒนาข้ึนจากปFการศึกษา 2555 ทุกตัว
บ4งชี้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปFการศึกษา 2556 
ปFงบประมาณ 2557 (4.1-5.1)  
 

4.1-5.1 แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปFการศึกษา 2556 
ปFงบประมาณ 2557 
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6. มีระบบสารสนเทศท่ี
ให�ข�อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
สําหรับหน4วยงานต4าง ๆ 
ภายในสถาบันตามพันธ
กิจท่ีหน4วยงานดูแล
รับผิดชอบ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีระบบสารสนเทศท่ีให�ข�อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน ท่ีสามารถเชื่อมต4อ
กับระบบฐานข�อมูลท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 
ตามพันธกิจท่ีหน4วยงานดูแลรับผิดชอบใช�
ร4วมกันได�ท้ังระดับบุคคล หน4วยงานต4าง ๆ 
และมหาวิทยาลัย (4.1-6.1,4.1-6.2) 

4.1-6.1 ระบบรายงาน
อัจฉริยะสําหรับผู�บริหาร 
4.1-6.2 ระบบศูนยCข�อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจ 

7. มีเครือข4ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�าน
การประกันคุณภาพ
ระหว4างมหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร4วมกัน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได�จัดโครงการการประชุมเครือข4ายประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ “การยกระดับความร4วมมือ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศ” (4.1-7.1) ภายในโครงการการ
ประชุมเครือข4ายฯ มีกิจกรรมร4วมกัน อาทิ
เช4น การลงนามบันทึกข�อตกลงความ
ร4วมมือเครือข4ายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ (4.1-7.2) มีการประชุมคณะกรรมการ
เครือข4ายความร4วมมือผู�อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4.1-7.3) และสํานักวิทยบริการฯ ได�จัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
การประชุมเครือข4ายประกันคุณภาพสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
“การยกระดับความร4วมมือสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยภัฏท่ัวประเทศ” (4.1-7.4) 

4.1-7.1 โครงการการประชุม
เครือข4ายประกันคุณภาพ

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “การ

ยกระดับความร4วมมือสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏท่ัวประเทศ” 
4.1-7.2 บันทึกข�อตกลงความ

ร4วมมือเครือข4าย สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

4.1-7.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการเครือข4ายความ
ร4วมมือผู�อํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2558      
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  
4.1 – 7.4  สรุปรายงานผล
การดําเนินงานโครงการการ
ประชุมเครือข4ายประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ “การ
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ยกระดับความร4วมมือสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยภัฏ
ท่ัวประเทศ 

8. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
งานวิจัยด�านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ท่ี ห น4 ว ย ง า น
พัฒนาข้ึน และเผยแพร4
ให�หน4วยงานอ่ืนสามารถ
นําไปใช�ประโยชนC 

  

 
การประเมินตนเอง 

เป0าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป0าหมาย 
6 ข�อ 7 ข�อ  4 � 
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องค�ประกอบที่  5  พันธกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ"งช้ีท่ี 5.1 : ความพร)อมและความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ   
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 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนงานในการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

หอสมุดกลางได�มีการมอบหมายให�
บุคลากรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน      
(5.1-1.1) ซ่ึงงานเทคนิคสารสนเทศได�
จัดทําแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
(5.1-1.2) เพ่ือเป2นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

5.1-1.1 บันทึกข�อความ เลขท่ี 
057/2557                   
เรื่อง ขอมอบหมายบุคลากร
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน 
5.1-1.2 แผนการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลาง ป6งบประมาณ 
2558 

2. มีการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 

หอสมุดกลาง มีการประชุมบุคลากร           
(5.1-2.1) เพ่ือทบทวน (ร;าง) นโยบายใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ           
(5.1-2.2), ท้ังนี้เพ่ือให�สอดคล�องกับ 
นโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
(5.1-2.3) ตลอดจนบุคลากรและภาระงาน
ของหน;วยงาน  

5.1-2.1 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําหอสมุดกลาง 
ครั้งท่ี 2/2557 
5.1-2.2 คําสั่งท่ี 021/2557 
เรื่อง แต;งต้ังคณะกรรมการ
จัดทํา (ร;าง) นโยบายในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ               
5.1-2.3 (ร;าง) นโยบายในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

3. มีการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนงาน 

หอสมุดกลางมีการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ป6งบประมาณ 2558 โดยสํารวจความ
ต�องการใช�ทรัพยากรสารสนเทศ (5.1-3.1) 
ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศใน
ฐานข�อมูลเพ่ือปAองกันการซ้ือซํ้า (5.1-3.2) 
พิจารณาจํานวนทรัพยากรสารสนเทศตาม
เกณฑCมาตรฐานห�องสมุด (5.1-3.3) ติดต;อ

5.1-3.1 แบบฟอรCมแนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศใหม; 
5.1-3.2 Print-out ตรวจสอบ
รายการทรัพยากรสารสนเทศ
ในฐานข�อมูลระบบห�องสมุด
อัตโนมัติ VTLS เพ่ือปAองกัน
การซ้ือซํ้า 
5.1-3.3 (ร;าง) นโยบายในการ



 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานักพิมพC ตัวแทนจําหน;ายเพ่ือยื่นใบ
เสนอราคา (5.1-3.4) จัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศ (5.1-3.5) ดําเนินการเตรียม 
และวิเคราะหC/ลงรายการ ทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือออกให�บริการ (5.1-3.6),  
(5.1-3.7)  

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
5.1-3.4 ใบเสนอราคา เลขท่ี 
5811241500847 
5.1-3.5 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 
0200581100036 
5.1-3.6 Print-out รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ท่ีวิเคราะหC/ลงรายการ 
ในระบบห�องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS 
5.1-3.7 ภาพถ;ายการเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ได�แก; ประทับตรา ติดเลข
เรียกหนังสือออกให�บริการ 

4. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ใช�บริการ
ต�องไม;น�อยกว;า 3.51 

มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึง
เป2นกระบวนการตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศท่ีคัดเลือกได�มีการจัดหาตรงกับ
ความต�องการของผู�ใช�บริการหรือไม; เพ่ือ
นําไปเป2นข�อมูลในการปรับปรุงต;อไป โดย
วิธีการคือ ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง ป6การศึกษา 
2557 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการ ด�านกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ให�บริการ ประเภท หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพC วิทยานิพนธC สิ่งพิมพCรัฐบาล 
งานวิจัย สื่อโสตทัศนC เครื่องคอมพิวเตอรC 
โดยภาพรวมอยู;ในระดับ “มาก”        
( X = 3.80)  (5.1-4.1) และได�มีการ
เผยแพร;รายงานการประเมินผลความพึง
พอใจ บนเว็บไซตC สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(http://www.aritc.rbru.ac.th/qa_rep
ort.php) (5.1-4.2) 

5.1-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง              
ป6การศึกษา 2557 
5.1-4.2 Print-out แสดง
รายการประเมินผลความพึง
พอใจของผู�ใช�บริการ
หอสมุดกลาง ป6การศึกษา 
2557 บนเว็บไซตC สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(http://www.aritc.rbru.ac.t
h/qa_report.php) 
 
 

5. มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

หอสมุดกลาง ได�นําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง              

5.1-5.1 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําหอสมุดกลาง 
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ของผู�ใช�บริการมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

ป6การศึกษา 2557 มาประชุมเพ่ือปรับปรุง
การดําเนินงานด�านกระบวนการ/ข้ันตอน
การให�บริการ ประเภท หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพC วิทยานิพนธC สิ่งพิมพCรัฐบาล 
งานวิจัย สื่อโสตทัศนC เครื่องคอมพิวเตอรC 
(5.1-5.1) พบว;าผู�ใช�บริการส;วนใหญ; 
แนะนําว;า หนังสือไม;ทันสมัย ควรมีการ
จัดหาหนังสือใหม;ๆ ท่ีหลากหลายไว�
ให�บริการ (5.1-5.2) ท้ังนี้หอสมุดกลางได�
ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือตามความ
ต�องการของผู�ใช�บริการ (5.1-5.3), (5.1-
5.4)  

ครั้งท่ี 1/2558 
5.1-5.2 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง                  
ป6การศึกษา 2557 (หน�า 7 
ตารางท่ี 11) 
5.1-5.3 แบบฟอรCมแนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศใหม; 
5.1-5.4 ใบสั่งซ้ือ  
เลขท่ี 0200581100036 

 
การประเมินตนเอง 

เป2าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป2าหมาย 
5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน � 
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ตัวบ"งช้ีท่ี  5.2 : การให)บริการห)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 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนงานการ
ให�บริการ
ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริการ
และซ;อมบํารุง มีการจัดประชุมเพ่ือจัดทํา
แผนการให�บริการห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC (5.2-1.1)  มีการจัดทํา
แผนงานการให�บริการห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC (5.2-1.2)  

5.2-1.1 รายงานการประชุม
งานบริการและซ;อมบํารุง  
ครั้งท่ี 1/2557 
5.2-1.2 แผนงานการ
ให�บริการห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC 

2. มีการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติ  และมี
ฝfายงานรับผิดชอบ
ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรCชัดเจน  

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศโดยงานบริการ
และซ;อมบํารุงมีการประชุมจัดทําร;างข�อ
ปฏิบัติในการเข�าใช�ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC (5.2-2.1)  มีฝfายงาน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC (5.2-2.2)  
และมีผู�รับผิดชอบในการดูแล
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC (5.2-2.3) 

5.2-2.1 รายงานการประชุม
บุคลากร งานฝgกอบรมและ
บริการ ครั้งท่ี 4/2552   
5.2-2.2  โครงสร�างศูนยC
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2-2.3 Job Description 
ของผู�ดูแลห�องปฏิบัติการฯ 

3. มีการดําเนินงาน
ตามแผน 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนการให�บริการ
ห�องปฏิบัติการฯ มีการบันทึกการ
บํารุงรักษา ตรวจสอบเครื่องให�บริการ 
สแกนไวรัส ตรวจสอบการเชื่อมต;อระบบ
เครือข;าย (5.2-3.1)  และได�รายงานผล
การให�บริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC 
(5.2-3.2) รวมท้ังได�จัดทําสรุปจํานวน
ผู�ใช�บริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC 
(5.2-3.3) 

5.2-3.1  บันทึกการ
บํารุงรักษาเครื่องคอมฯ 
ประจําป6การศึกษา 2557 
5.2-3.2 รายงานการ
ให�บริการห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC 
5.2-3.3 สรุปจํานวนผู�ใช�งาน
ห�องปฏิบัติการฯ 
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการไม;น�อยกว;า 
3.51 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมิน
ความพึงพอใจการให�บริการห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรCสําหรับบริการท่ัวไป โดย
ผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจอยู;ในระดับมาก 
(X  = 4.40) คิดเป2นร�อยละ 88.00 (5.2-
4.1)  ประเมินความพึงพอใจ
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรCสําหรับ
ฝgกอบรม โดยผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจ
อยู;ในระดับมาก (X  = 4.72) คิดเป2นร�อย
ละ 94.40 (5.2-4.2)  และประเมินความ
พึงพอใจห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC
สําหรับการเรียนการสอน โดยผู�ใช�บริการมี
ความพึงพอใจอยู;ในระดับมาก (X = 4.03)  
คิดเป2น ร�อยละ 80.60 (5.2-4.3)  ท้ัง 3 
ห�องปฏิบัติการฯ ผู�ใช�บริการมีความพึง
พอใจมากกว;า 3.51 ทุกห�อง 

5.2-4.1 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการใช�บริการ
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC
สําหรับบริการท่ัวไป   
5.2-4.2 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการใช�บริการ
ห�องปฏิบัติคอมพิวเตอรC
สําหรับฝgกอบรม  
5.2-4.3 รายงานประเมินผล
ความพึงพอใจการใช�บริการ
ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC
สําหรับการเรียนการสอน   

5. มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
มาวางแผนปรับปรุง
การให�บริการ
ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรC 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศได�มีการหา  
แนวทางปรับปรุงการให�บริการของศูนยC
เทคโนโลยีสารสนเทศตามข�อเสนอแนะ
ของผู�ใช�บริการ ซ่ึงมีแนวทางปรับปรุงการ
ให�บริการห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรC 
(5.2-5.1)  และได�จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานการปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ 
(5.2-5.2) 

5.2-5.1 แนวทางการปรับปรุง
การให�บริการศูนยCเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
5.2-5.2 รายงานการปรับปรุง
การให�บริการของศูนยC
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การประเมินตนเอง 

เป2าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป2าหมาย 
5 ข�อ 5 ข�อ 5 � 
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ตัวบ"งช้ีท่ี  5.3 :  การบริการฐานข)อมูลเพ่ือการสืบค)น  
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 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนงานการ
ให�บริการฐานข�อมูลเพ่ือ
การสืบค�น 

หอสมุดกลางได�มีการมอบหมายให�
บุคลากรจัดทําแผนการปฏิบัติงาน      
(5.3-1.1) ซ่ึงงานบริการสารสนเทศได�
จัดทําแผนการให�บริการฐานข�อมูลเพ่ือ
การสืบค�น (5.3-1.2) เพ่ือเป2นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
 

5.3-1.1 บันทึกข�อความ เลขท่ี 
057/2557 เรื่อง ขอมอบหมาย
บุคลากรจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน 
5.3-1.2 แผนการให�บริการ
ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น 
ป6งบประมาณ 2558 

2. มีการสืบค�นผ;านระบบ
เครือข;าย มีการให�ความ
ช;วยเหลือผู�ใช�บริการใน
การสืบค�น มีสถานท่ี
ให�บริการ และมีการ
กําหนดผู�รับผิดชอบ
โดยตรง 

หอสมุดกลาง (5.3-2.1) มีระบบห�องสมุด
อัตโนมัติ VTLS สําหรับสืบค�นสารสนเทศ
ผ;านระบบเครือข;าย (5.3-2.2) และมี
ระบบให�ความช;วยเหลือแก;ผู�ใช�บริการ 
โดยมีคู;มือการใช�งานฐานข�อมูลหน�า
เว็บไซตC (5.3-2.3) แผ;นพับคู;มือการใช�
ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น (5.3-2.4) 
บอรCดแนะนําการสืบค�น (5.3-2.5) และมี
เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบในการให�บริการ
โดยตรง (5.3-2.6), (5.3-2.7) 

5.3-2.1 ภาพถ;ายพ้ืนท่ี
ให�บริการภายในหอสมุดกลาง 
5.3-2.2 Print-out แสดง 
ฐานข�อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  
(Opac)                                      
5.3-2.3 Print-out แสดง คู;มือ
การใช�งานฐานข�อมูลหน�า
เว็บไซตC                               
5.3-2.4 แผ;นพับคู;มือการใช�
ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น 
5.3-2.5 ภาพถ;ายบอรCดแนะนํา
การสืบค�น  
5.3-2.6 Job Description 
แสดงภาระงานของเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบ 
5.3-2.7 ภาพถ;ายเคาทCเตอรC   
บริการตอบคําถามและช;วย
ค�นคว�า                              
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการดําเนินงานตาม
แผน 

หอสมุดกลางมีการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการให�บริการ
ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น ป6งบประมาณ 
2558 โดยจัดอบรมการให�บริการ
ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น ซ่ึง
หอสมุดกลางได�รับเชิญเป2นวิทยากร ใน
การอบรมนักศึกษาใหม; ประจําป6 2558 
เรื่อง “การใช�ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยและการใช�บริการห�องสมุด
ผ;านระบบเครือข;ายคอมพิวเตอรC” (5.3-
3.1), (5.3-3.2) ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตC
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข�าถึง
ฐานข�อมูล (5.3-3.3), (5.3-3.4) จัดทํา
คู;มือ/แผ;นพับ/บอรCด แนะนําการสืบค�น
ฐานข�อมูล (5.3-3.5), (5.3-3.6) ประเมิน
ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการฐานข�อมูล
เพ่ือการสืบค�น (5.3-3.7) 
 

5.3-3.1 บันทึกข�อความ เลขท่ี 
อนศ.027/2558 ลงวันท่ี 26 
พฤษภาคม 2558 เรื่อง                 
ขอความอนุเคราะหCบุคลากร
เป2นวิทยากร  
5.3-3.2 ภาพถ;ายการเข�าอบรม
การให�บริการฐานข�อมูลเพ่ือ
การสืบค�น  
5.3-3.3 Print-out แสดงหน�า
เว็บไซตCฐานข�อมูล (แบบเดิม) 
5.3-3.4 Print-out แสดงหน�า
เว็บไซตCฐานข�อมูล (แบบใหม;) 
5.3-3.5 แผ;นพับคู;มือการใช�
ฐานข�อมูลเพ่ือการสืบค�น 
5.3-3.6 ภาพถ;ายบอรCดแนะนํา
การสืบค�น   
5.3-3.7 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจ    
ของผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง            
ป6การศึกษา 2557 

4. มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ใช�บริการ
ไม;น�อยกว;า 3.51 

มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง ป6การศึกษา 
2557 เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการ ด�านกระบวนการ/ข้ันตอน
การให�บริการ ประเภท ฐานข�อมูล 
Opac ฐานข�อมูลอิเล็กทรอนิกสC หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสC โดยภาพรวมอยู;ในระดับ 
“มาก” ( X = 4.11)  (5.3-4.1) และได�มี
การเผยแพร;รายงานการประเมินผล
ความพึงพอใจ บนเว็บไซตC สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(http://www.aritc.rbru.ac.th/qa_re
port.php) (5.3-4.2) 

5.3-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง                     
ป6การศึกษา 2557            
(หน�า 5-6 ตารางท่ี 7)  
5.3-4.2 Print-out แสดง
รายการประเมินผลความพึง
พอใจของผู�ใช�บริการ
หอสมุดกลาง ป6การศึกษา 
2557 บนเว็บไซตC สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(http://www.aritc.rbru.ac.th
/qa_report.php) 
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บริการมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

หอสมุดกลาง ได�นําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง            
ป6การศึกษา 2557 มาประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงการดําเนินงานด�าน
กระบวนการ/ข้ันตอนการให�บริการ 
ประเภท ฐานข�อมูล Opac ฐานข�อมูล
อิเล็กทรอนิกสC หนังสืออิเล็กทรอนิกสC 
(5.3-5.1) พบว;าค;าเฉลี่ยของความ
เพียงพอต;อความต�องการน�อยท่ีสุด ( X = 
4.07) (5.3-5.2) ท้ังนี้หอสมุดกลางได�
ดําเนินการจัดซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสC
เพ่ิมเติมเพ่ือให�เพียงพอต;อความต�องการ
ของผู�ใช�บริการ (5.3-5.3) 

5.3-5.1 รายงานการประชุม
บุคลากรประจําหอสมุดกลาง 
ครั้งท่ี 1/2558 
5.3-5.2 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการหอสมุดกลาง                  
ป6การศึกษา 2557 (หน�า 5-6 
ตารางท่ี 7) 
5.3-5.3 ใบสั่งซ้ือ e-Book    
เลขท่ี 0200581100030 

 
การประเมินตนเอง 

เป2าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป2าหมาย 
5 ข�อ 5 ข�อ 5 คะแนน � 
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ตัวบ"งช้ีท่ี 5.4 : การพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส�เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
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 

เท;ากับ 5 ข�อ 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดทําแผน
ดําเนินงานการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสC 

ศูนยCเทคโนโลยีการศึกษาจัดทํา
แผนดําเนินงานการผลิตสื่อ
อิเลคทรอนิกสC (5.4-1.1,5.4-1.2) 

5.4-1.1 รายงานการประชุมบุคลากร
ศูนยCเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งท่ี 
3/2557 
5.4-1.2 แผนปฏิบัติงานของศูนยC
เทคโนโลยีการศึกษาป6งบประมาณ 
2558 

2. มีระบบการ
ออกแบบสื่อการสอน 
และระบบการจัดการ
เรียนการสอน 

ศูนยCเทคโนโลยีการศึกษาได�มีการ
จัดทําคู;มือการสร�างบทเรียนและ
คู;มือปฏิบัติงานศูนยCเทคโนโลยี
การศึกษา (5.4-2.1, 5.4-2.2,5.4-
2.3) และมีระบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลนC (5.4-2.4) 

5.4-2.1 คู;มือการใช�งาน Atutor และ 
Moodle 
5.4-2.2 คู;มือการออกแบบการสอน 
5.4-2.3 คู;มือปฏิบัติงานศูนยCเทคโนโลยี
การศึกษา 
5.4-2.4 print out หน�า Atutor และ 
Moodle 
 

3. มีการดําเนินการ
ตามแผนการผลิตสื่อ
สื่ออิเล็กทรอนิกสC 

ศูนยCเทคโนโลยีการศึกษาได�มีการ
ผลิตวีดิทัศนCการสอนย�อนหลัง 
(5.4-3.1,5.4-3.2, 5.4-3.3) และ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธC (5.4-3.4) 
มีการประชาสัมพันธCสร�าง
บทเรียน (5.4-3.5) และจัดอบรม
ให�แก;บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
โดยใช� Google Apps 
forEducation (5.4-3.6,5.4-3.7) 

5.4-3.1 แบบแจ�งความประสงคCบันทึก
วิดีโอการเรียนการสอน  
5.4-3.2 รายงานสรุปผลการผลิต
สื่อการศึกษา ประจําป6การศึกษา 
2558 
5.4-3.3 print out หน�าเว็บไซตCวิดีโอ
การเรียนการสอน  
http://www.vod.rbru.ac.th 
5.4-3.4 รายงานสรุปการผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธC ประจําป6งบประมาณ 
2558 
5.4-3.5 บันทึกข�อความท่ี 002/2558  

52 



 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  เรื่องขอประชาสัมพันธCระบบ Moodle 

5.4-3.6 โครงการ “ประยุกตCใช�งาน 
Google Apps for Education” 
5.4-3.7 สรุปรายงานผลการดําเนินการ
โครงการ “ประยุกตCใช�งาน Google 
Apps for Education” 

4. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู�ใช�
ไม;น�อยกว;า 3.51 

ศูนยCเทคโนโลยีการศึกษามีการ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช�
งานระบบ e-Learning (5.4-4.1) 
และงานผลิตสื่อการเรียนการสอน
ย�อนหลัง (VOD) (5.4-4.2)  และ 
ได�จัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ (5.4-4.3) 

5.4-4.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
การใช�งานระบบ e-Learning 
5.4-4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
งานผลิตสื่อการเรียนการสอนย�อนหลัง 
(VOD) 
5.4-4.3 สรุปผลการประเมินความ 
พึงพอใจโครงการผลิตสื่อการศึกษา 

5. มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสCเพ่ือ
สนับสนุนการเรียน        
การสอน 

ศูนยCเทคโนโลยีการศึกษาได�จัดทํา
แผนปรับปรุงการผลิต
สื่อการศึกษาและได�มีการแก�ไข
ปรับปรุงไปแล�วบางส;วนเพ่ือให�
การผลิตสื่อการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
(5.4-5.1,5.4-5.2) 

5.4-5.1 แผนปรับปรุงการผลิต
สื่อการศึกษา ประจําป6การศึกษา 
2558 
5.4-5.2 แบบรายงานการปรับปรุง
ระบบ e-Learning 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป2าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน บรรลุเป2าหมาย 
3 ข�อ 5ข�อ 5 � 
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ตัวบ"งช้ีท่ี 5.5 : มีการขยายระบบเครือข"ายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
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 
 
ผลการดําเนินการ 

เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนดําเนินงาน
ด�านระบบเครือข;าย
หรือโครงการ
ดําเนินงานด�านระบบ
เครือข;าย 

ศูนยCฯ โดยงานระบบเครือข;ายได�จัดทํา
แผนการดําเนินงานด�านระบบเครือข;าย 
(5.5-1.1) และได�จัดทําโครงการขยายและ
ปรับปรุงระบบเครือข;ายคอมพิวเตอรCของ
มหาวิทยาลัย (5.5-1.2)   

5.5-1.1 แผนดําเนินงาน  ด�าน
ระบบเครือข;าย  
5.5-1.2 โครงการขยายและ
ปรับปรุงระบบเครือข;าย
คอมพิวเตอรCของมหาวิทยาลัย  

2. มีระเบียบปฏิบัติใน
การใช�บริการเครือข;าย
และบทลงโทษแจ�งให�
ทราบท่ัวกัน  และมีฝfาย
งานรับผิดชอบอย;าง
ชัดเจน 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศ มี(ร;าง)ระเบียบว;า
ด�วยการใช�งานระบบเครือข;ายคอมพิวเตอรC 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.2552 
(5.5-2.1) ใช�เป2นระเบียบปฏิบัติการใช�
บริการเครือข;าย และยึดตามพ.ร.บ.ว;าด�วย
การกระทําผิดทางคอมพิวเตอรCเป2นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ซ่ึงเผยแพร;ให�ทราบทาง
เว็บไซตC http://www.it-
center.rbru.ac.th/download/2007061
8_CC_Final.pdf (5.5-2.2)  มีงานระบบ
เครือข;ายรับผิดชอบดูแล (5.5-2.3) 

5.5-2.1 (ร;าง)ระเบียบว;าด�วย 
การใช�งานระบบเครือข;าย
คอมพิวเตอรC มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.2552 
5.5-2.2 พระราชบัญญัต ิว;า
ด�วยการกระทําความผิด  
เก่ียวกับคอมพิวเตอรC พ.ศ. 
2550   
5.5-2.3 โครงสร�างงานศูนยC
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. มีการดําเนินงาน
ตามแผนหรือโครงการ
ท่ีตั้งไว� 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศโดยงานระบบ
เครือข; ายมีการจัด ทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการด�านระบบเครือข;ายตาม
แผนท่ีตั้งไว� (5.5-3.1) 

5.5-3.1  รายงานผลการ
ดําเนินงานด�านระบบ      
เครือข;าย 

4. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู�ใช�บริการไม;น�อยกว;า 
3.51 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินผล
ความพึงพอใจต;อการให�บริการเครือข;าย  
โดยผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจอยู;ในระดับ
มาก (X  = 3.79) คิดเป2นร�อยละ 75.80 
(5.5-4.1)  ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บริการมากกว;า 3.51  

5.5-4.1 รายงานการ
ประเมินผลความพึงพอใจต;อ
การให�บริการเครือข;าย        
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เกณฑ�การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5 .  มี ก า รนํ า ผลการ
สํารวจความพึงพอใจ
มาปรั บปรุ ง  พัฒนา
ระบบเครือข;าย 

ศูนยCเทคโนโลยีสารสนเทศได�มีการหา  
แนวทางปรับปรุงการให�บริการของศูนยC
เทคโนโลยีสารสนเทศตามข�อเสนอแนะ
ของผู�ใช�บริการ ซ่ึงมีแนวทางปรับปรุงการ
ให�บริการเครือข;าย (5.5-5.1)  และได�
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ
ปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ (5.5-5.2) 

5.5-5.1 แนวทางการปรับปรุง
การให�บริการศูนยCเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
5.5-5.2 รายงานการปรับปรุง
การให�บริการของศูนยC
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
การประเมินตนเอง 

เป2าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป2าหมาย 
3 ข�อ 5 ข�อ 5 � 
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ส"วนที่ 3  
สรุปผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการประเมินรายตัวบ"งช้ี  

ตัวบ"งช้ีคุณภาพ เป2าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง ตัวตั้ง ตัวหาร 
ผลลัพธ� 
(%หรือ
สัดส"วน) 

ตัวบ;งชี้ท่ี 1.1 5 ข�อ   8 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.1 5 ข�อ   7 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.2 6 ข�อ   6 ข�อ  4 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.3 4 ข�อ   4 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 2.4 5 ข�อ   5 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 3.1 5 ข�อ   6 ข�อ  5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 4.1 6 ข�อ   7 ข�อ 4 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.1 5 ข�อ   5 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.2 5 ข�อ   5 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.3 5 ข�อ   5 ข�อ  5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.4 3 ข�อ   5 ข�อ 5 คะแนน 

ตัวบ;งชี้ท่ี 5.5 3 ข�อ   5 ข�อ 5 คะแนน 

รวมคะแนน    4.714 คะแนน 
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