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ค าน า 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ โดยหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย  จะต้องถือเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา รสนเทศ จึ งมีความมุ่งม่ันในการน าระบบกลไก การ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประเมินและ
ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เป็นรายงานท่ีน าเสนอข้อมูล 5 องค์ประกอบได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 และ 1.2 
 องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1, 5.3, 5.4 และ 5.5 
 องค์ประกอบที่ 7  ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 และ 7.9 
 องค์ประกอบที่ 8  ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 และ 8.2 
 องค์ประกอบที่ 9  ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 และ 9.3             
 โดยท าการรวบรวมข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันท่ี 
1 มิถุนายน 2552 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายการการประเมินตนเองฉบับน้ีให้ส าเร็จลุล่ วงไปด้วยดีและ
มุ่งหวังว่ากิจกรรมการประกันคุณภาพครั้งน้ีจะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาของส านักฯ ของการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง) 
              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สารบัญ 
 
                    หน้า 
ค าน า                    ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง          ค 
ประวัติ           1 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของส านักวิทยบริการฯ   4 
โครงสร้างการบริหารงาน        6 

- บุคลากร         7 
- ผู้บริหาร         7 
- รายช่ือบุคลากร ของส านักวิทยบริการฯ     8 
- งบประมาณ         10 
- อาคารสถานท่ี        12 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการฯ    17 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการฯ     19 
ส่วนสาระองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา      20 
- สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2551) และ 21 
  เป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) 
- ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ และ   24 
  เทียบกับเป้าหมาย จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้ 
- สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา      57 
- สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ .   60 
- สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้าหมาย และแผนการพัฒนา  62 
ภาคผนวก 
- รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ     67 
- แบบประเมินผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              73 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ   74 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการส านักวิทยบริการฯ 75 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2552    78 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2551    80 
- รายงานตามมาตรฐาน สมศ.        81 
- รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักประจ าปีการศึกษา 2552  86 
- คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2552   87 
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สารบัญตาราง 
 
                    หน้า  
ตารางที่ 1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา    21 
  (ปีการศึกษา 2551) และเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) 
ตารางที่ 2 สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 57 
  ประเภทสถาบัน เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
ตารางที่ 3 สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะ  60 
  ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ประเภทสถาบัน เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนาเป้าหมาย 62 
  และแผนการพัฒนา ของส านักวิทยบริการฯ 
ตารางที่ 5 ตารางสรุปคะแนนการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา  64 
  เป้าหมาย และแผนการพัฒนาของส านักวิทยบริการฯ แยกตามมาตรฐาน  
  การอุดมศึกษา 
 



 
ประวัต ิ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ท่ีอาคาร 1  ชั้นล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมี
อาจารย์ไข่มุก  มิลินทเลข เป็น บรรณารักษ์ และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน 

เมื่อ  พ.ศ.2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จึงย้ายห้องส มุดไปบริเวณชั้นล่างของ
อาคาร 2 (อาคารศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งบรรจุผู้ใช้บริการได้มากขึ้น 

ปี พ.ศ. 2518  ได้งบประมาณจากกรมฝึกหัดครู สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 
2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,162 ตารางเมตร  มีที่น่ังอ่านหนังสือประมาณ 300 ที่นั่ง และเปิดให้บริการ 
แก่นักศึกษา ครู อาจารย์   โดยมีอาจารย์ บรรณารักษ์บริหารงานรวม 7 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ปี พ .ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 93 ตอนท่ี 82 ราชกิจจา-

นุเบกษา ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2519  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  
กรงุเทพมหานคร ให้ แผนก หอสมุด สังกัดในส านักงานอธิการบดี  

ปี พ.ศ.2525 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น หอสมุดมานิจชุมสาย โดยถือเอา นามของ ม .ล. มานิจ 
ชุมสาย ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัด 

ปี พ.ศ.2530  กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 104 ตอนท่ี 73 ราชกิจจา-
นุเบกษา ลงวันท่ี 17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  
กรุงเทพมหานคร โดยการปรับเปลี่ยนให้ แผนก “หอสมุด ” เป็น “ฝ่ายหอสมุด ” สังกัดส านัก
ส่งเสริมวิชาการ  

ปี พ .ศ. 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมรูปแบบอาคาร จากสภาสถาบันราชภัฏ 
เป็นอาคาร 8 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร  
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 ปี พ.ศ.2542 หอสมุด เปลี่ยนเป็น “ส านักวิทยบริการ ” และขนย้ายมาใช้พื้นที่บริการที่
อาคาร 8 ชั้น 
 ปี พ .ศ.2544  สถาบัน ฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ ปีการศึกษา 2544 วงเงิน 
7,575,588 บาท เป็นค่าปรับแต่งภายใน อาคารให้มีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย 
ทั้งน้ีมีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ จัดจ้างออกแบบ และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่ง  ในช่วง
ระหว่างการปรับตกแต่งภายในอาคารต้องขนย้า ยส่วนท างานทั้งหมดกับส่วนบริการบางส่วน
กลับมาที่อาคารมานิจ ชุมสาย ต่อเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 การปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้ว
เสร็จ  จึงขนย้ายท้ังหมดกลับมาที่ อาคาร 8 ชั้น  
 ปี พ.ศ.2546  ได้รับงบจัดสรรงบประมาณรายได้ เพิ่มเติม จ านวน 3,722,027 บาท ให้
จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารในส่วนท่ีขาด  การจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณจ านวนน้ีได้
ด าเนินการแล้วเสร็จใน เดือน เมษายน พ .ศ.2547  ส านักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับ
พัฒนา ลักษณะการด าเนินของห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท 
ทั้งระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมท้ังมีความสวยงามทันสมัย  มีส่วนท าการดังนี้   

ชั้น 1 
มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner), บริการสอบถาม, บริการฝากของ, บริการอ่านหนังสือพิมพ์, 
ห้องอ่านวารสาร และแสดงนิทรรศการ, บริการถ่ายส าเนา 

ชั้น 2 
หนังสืออ้างอิง , วารสารล่วงเวลา , ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล , งานซ่อมบ ารุงสิ่งพิมพ์ , งาน
เทคนิคส่ิงพิมพ์, วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

ชั้น 3 หนังสือทั่วไป, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, บริการยืม-คืน หนังสือ, ห้องหนังสือกฎหมาย 

ชั้น 4 
หนังสือทั่วไป, บริการช่วยการค้นคว้า, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสือวิจัยและวิทยานิพนธ์, 
ห้องบัณฑิตศึกษา 

ชั้น 5 
หนังสือทั่วไป , หนังสือนวนิยาย /เรื่องสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ , งานจัดหาและวิเคราะห์
สารสนเทศ, ห้องเซิฟเวอร ์

ชั้น 6 
บริการอินเตอร์เน็ต, บริการวีดิทัศน์/ซีดี, ห้องดูซีดี รายบุคคล รายกลุ่ม, ห้องฝึกการใช้เสียงและ
บันทึกเสียง, งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ, ห้องเซิฟเวอร,์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 7 
ส านักงา นผู้อ านวยการ , ห้องประชุมวิทยสภา , ห้องประชุมวิทยสมาคม , ห้องผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ, ห้องรองผู้อ านวยการส านักฯ 

ชั้น 8 ห้องประชุมวิทยสัมมนา, ห้องมัลติมีเดีย, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 



 
หน้า 3 

 
ปี พ.ศ.2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจัน ทร

เกษม  ประกาศ เล่มที่ 122 ตอนท่ี 20 ก  ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน
“ส านักวิทยบริการ” เป็น “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดยให้ รวบส่วนงานของ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มาไว้ด้วยกัน จนถึงปัจจุบัน  
 ปี พ .ศ.2550  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สั งกัด “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับ
ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อไว้ส าหรับบริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิ ทยาลัยฯ  
ระหว่าง ชั้น 2-6 ของอาคาร 29  
 สถานท่ีด าเนินการ 

 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ชั้น   

 อาคาร 29 ชั้น 2-6 ฝ่ายเทคโนโลยีสาสนเทศ   

 โทรศัพท์ 02-513-6784 ,0-29426900 ต่อ 1700-1708, 2921-2924 

 http://arit.chandra.ac.th/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://arit.chandra.ac.th/
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปรัชญา 
“ศูนย์กลางการเรียนรู้  สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 

 
วิสัยทัศน ์

 เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ  พั ฒนาระบบเครือข่าย   และผลิตสื่อการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ  สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย การเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พันธกิจ 
 
1. จัดหา วิเคราะห์ จัดเก็บ อนุรักษ์และบ ารุงรักษาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
2. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และแม่ข่ายความเร็วสูง  
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอนและบริการโสตทัศนูปกรณ์  
4. ให้บริการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษา

ค้นคว้าของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งาน ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และบุคคลทั่วไป 

6. ให้บริการค าปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบเครือข่ายแก่
นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ 

7. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และให้บริการห้องประชุม สัมมนา  
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และเคเบิ้ลทีวี 
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วัตถุประสงค์ 
1. เป็นศูนย์กลางการจัดหา วิเคราะห์ และจัดเก็บสารสนเทศที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ  
2. เป็นศู นย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัย และบริการทางวิชาการ ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย 
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอน และบริการโสตทัศนูปกรณ์ในกิจการของมหาวิทยาลัย 
4. เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 เส้นทางในอัตราเร็ว 

ภายในประเทศ 80 Mbps ต่างประเทศ 16 Mbps   
5. เชื่อมต่อเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย  เพื่อบริการหน่วยงาน นักศึกษา  อาจารย์ 

ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในมาตรฐาน Gigabit  Ethernet ส่วนเครือข่าย
ย่อยภายในอาคารเชื่อมต่อด้วยความเร็วในมาตรฐาน Fast Ethernet  ไปจนถึงจุด
เชื่อมต่อปลายทาง 

6. ให้บริการ Dial Up ผ่านระบบโทรศัพท์ จ านวน 200 ช่องสัญญาณ และมีจุดบริการ 
Wireless ภายในมหาวิทยาลัย 27 จุด 

7. ส่งเสริมให้หน่วยงานและอาจารย์ จัดท าโฮมเพจ เพื่อให้บริการสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยผ่านทางเคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ ฯลฯ 

8. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าเว็บเพจรายวิชา เพื่อเป็นทรั พยากรในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ต่อไป 

9. ศึกษาวิจัยหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการความปลอดภัย ของ
ระบบเครือข่ายเพื่อให้ได้แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัด  

10. เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่สารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ฝ่าย 
วิทยบริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-งานบริหารและธุรการ 
-งานคลังและพัสด ุ
-งานนโยบายและแผน 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ ์
 

-งานพัฒนาและ 

  วิเคราะห์สารสนเทศ 

-งานบริการทรัพยากร 

  สารสนเทศ 

-งานส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

    

-งานผลิต จัดหา สื่อโสตทัศน ์

-งานเคเบิ้ลทีวี / โทรทัศน์
วงจรปิด 

-งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาพ, เสียง, 
มัลติมีเดีย 

-งานบริการเครื่องเสียง 

-งานอบรมและพัฒนา  

  บุคลากรด้านเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

-งานระบบเครือข่าย 

-งานระบบ ฐานขอ้มูล  

-งานพัฒนาโฮมเพจ 

-งานพัฒนาระบบ 

  สารสนเทศ 

-งานซ่อมบ ารุง 

-งานบริการสืบค้น 

  สารสนเทศ 

  (ห้องปฏิบัติการ) 

-งานบริการ E - Learning  

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บุคลากร 
 

ล าดับที่ บุคลากร จ านวน 

1 อาจารย์สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2  คน 
2 อาจารย์สังกัดหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1  คน 
3 ข้าราชการพลเรือน 1  คน 
4 พนักงานราชการ 2  คน 
5 พนักงานมหาวิทยาลัย 3  คน 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 42  คน 
 รวมจ านวนบุคลากร 51  คน 

 
 
 

ผู้บริหาร 
 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร ์

ดร.กนกรัตน์  ยศไกร รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายเกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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รายชื่อบุคลากรของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
 1.  นางสาวจันทิมา ชุลีกราน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 
 2.  นางสาววราพรณ์ ดอนหัวล่อ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3.  นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.  นางสาวสุนิสา สุวรรณทอง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 5.  นายธีรพร  พงษ์พุฒ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 6.  นางกันยารัตน์ รอดเกาะ  เจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไป 
ฝ่ายวิทยบริการ 

1. นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์  บรรณารักษ์ 
2. นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ  บรรณารักษ์ 
3. นางวาสนา  มัสตูล   บรรณารักษ์ 
4. นางสาววาสนา มณีโนนโพธิ์  บรรณารักษ์ 
5. นางสาวรัตนาภรณ์ แสนดวง  บรรณารักษ์ 
6. นายฐารัตน์  ฉัตรภูติ   นักวิชาการศึกษา 
7. นางยุตะนันท์ ไชยพร   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
8. นางสาววรรดี นพรัตน์   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
9. นางสาววรารักษ์ มิด า   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
10. นายสหะ  นาคเดช  เจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางสาวสมศรี ถิ่นแสง   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
12. นางสาวภัทราวดี สร้อยระย้า  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
13. นายทรงพล  จันทร์หอม  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
14. นางผกา  มันดินแดง  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
15. นางสาวรัชนก ลีซอ   เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
16. นางสาวเจริญจิตร กิตติวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
17. นางสาวรภิตพร เสตะปุระ  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
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ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

1. นายสมพร  ดวงเกษ   นักวิชาการโสตฯ 
2. นายธนภูมิ  เกือกรัมย์  นักวิชาการโสตฯ 
3. นายเสนีย์  แนวทัศน์  นักวิชาการโสตฯ 
4. นายยุทธชัย  รักพานิช  นักวิชาการโสตฯ 
5. นายจาตุรันต์ เหมือนสุดใจ  นักวิชาการโสตฯ 
6. นายเดชา  เรืองดิษฐ์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
7. นายศราวุฒ  ทองขาว  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
8. นายวิรัช  ฟักเหลือง  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
9. นายวิเชียร  นิตชิน   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
10. นายเอนก  ประสานศรี  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
11. นายเชิดชัย  อ่อนละมุล  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
12. นางสาวปิยะธิดา เกิดปราโมทย์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโสตฯ 
13. นายวิทวัส  หาวิริยะ   ช่างเทคนิค 

 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายกฤษฎา  พูลยรัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายนิรชา  เสือนาค   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายวรวุฒิ  จันทร์เพียร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายทวิช  บุญสวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวสกนธ์รัตน์ แย้มประยูร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายเดชา  ศรีธนาวิชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวมัทราวดี เป็นพุ่มพวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวปราณี จิตรเย็น   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายณัฐ  เอกศิลป์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
11.   ว่าง    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
12.   ว่าง    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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งบประมาณ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 
 

ชื่อโครงการ หมวดรายจ่าย 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

รวมงบประมาณที่
ใช้ไป 

คงเหลือ 

งบประมาณแผ่นดิน 
1.โครงการงานบริการ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.สนับสนุนการเรียน
การสอน 

 
งบบุคลากร 
งบด าเนินงาน 

 
งบบุคลากร 
งบลงทุน 

 
 373,800.- 
3,728,700.- 

 
240,900.- 
1,665,000.- 

 
373,800.- 

3,725,353.31 
 

240,900.- 
1,659,490.- 

 
- 

3,346.69 
 
- 

5,510.- 
งบประมาณรายได้ 
1.โครงการงานบริการ
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
งบด าเนินงาน 

งบลงทุน (โอนจาก
งบด าเนินงาน) 

 

 
2,226,000.- 
156,000.- 

 
2,225,978.61 

156,000.- 

 
21.39 

 -  
 

 
 

งบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ (งบกลางมหาวิทยาลัย : งบแผ่นดิน)   601,000.-  บาท 
2. โครงการเปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย ตอน ตลาด...ยังไม่วาย   49,200.- บาท 
3. โครงการจัดตั้งห้องสมุดนิติศาสตร์       193,800.- บาท 
4. โครงการเคลื่อนย้ายแนวสายสัญญาณใยแก้ว       57,099.48 บาท 
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS)      86,000.-  บาท 
6. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแม่ข่ายหลัก   111,280.-  บาท 
7. จัดซื้อวัสดุในการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ปี 2552  18,329.10 บาท 
8. ซ่อมระบบเครือข่ายใยแก้วน าแสง (งบแผ่นดิน)    362,407.-  บาท  
9. ซ่อมสายสัญญาณเคเบิ้ลทีวี (งบแผ่นดิน)      16,050.-  บาท 
10. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ        30,495.-  บาท 
 
   รวมท้ังสิ้น             1,525,660.58  บาท 
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ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 
 

ชื่อโครงการ 
งบที่ได้รับ
จัดสรร 

โอน 
เปลี่ยนแปลง 

งบ 
ปัจจุบัน 

ใช้ไป คงเหลือ 

งบแผ่นดิน      
1.พัฒนาการเรียนการสอน  223,552 223,552 - 223,552 
2 .บริหารจัดการงานของ
หน่วยงาน 

- - - - - 

3 .บริหารจัดการงานของ
หน่วยงาน 

2,648,000 21,245 2,669,245 2,445,396 223,849 

ยอดรวมเงินงบแผ่นดิน 2,648,000 244,797 2,892,797 2,445,396 447,401 
 

รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี 2553 

ชื่อโครงการ 
งบที่ได้รับ
จัดสรร 

โอน 
เปลี่ยนแปลง 

งบ 
ปัจจุบัน 

ใช้ไป คงเหลือ 

งบเงินรายได้      
1.บริหารวิชาการแก่องค์กร
ภายในและภายนอก 

23,000 - 23,000 - 23,000 

2.บริหารจัดการมหาวิทยาลัย - 42,950 42,950 - 42,950 
3.บริหารจัดการมหาวิทยาลัย - 652,863 652,863 501,999 150,864 
4.พัฒนาบุคลากร - 240 240 240 - 
5.บริหารจัดการมหาวิทยาลัย - 1,742,335 1,742,335 1,709,491 32,844 
6 .บริหารจัดการงานของ
หน่วยงาน 

3,973,370 - 3,973,370 3,578,285 395,085 

7.พัฒนาบุคลากร 187,330 (69,200) 118,130 84,620 33,510 
8.พัฒนาบุคลากรด้านกาย ใจ 
และความรู้ 

108,800 - 108,800 80,250 28,550 

9.ปรับปรุงระบบการส่ือสาร
ส านักวิทยบริการฯ 

4,400 - 4,400 3,500 900 

10 .การจัดการความรู้ส านัก
วิทยบริการฯ 

35,000 - 35,000 20,000 15,000 

11.ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองและศึกษาดูงาน 

- 182,830 182,830 159,960 22,870 

12.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 36,900 - 36,900 20,200 16,700 
ยอดรวมเงินงบแผ่นดิน 4,368,800 2,552,018 6,920,818 6,158,544 762,273 

    (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553) 
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อาคารสถานที่ 
 
 

 ส านักวิทยบริการแล ะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีพื้นที่ให้บริการแยกเป็น 2 อาคาร  
ประกอบด้วยอาคารส านักวิทยบริการฯ 8 ชั้น  และอาคาร 29  ชั้น 2 - ชั้น 6 
   
อาคารส านักวิทยบริการฯ  8  ชั้น  
  จัดพื้นที่ให้บริการดังนี้ 
 ชั้น 1 

 -   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 
 -   บริการสอบถาม 
 -   บริการรับฝากของ 
 -   บริการอ่านหนังสือพิมพ์ 
 -   บริการวารสารปัจจุบัน , ล่วงเวลา 
 -   บริการห้องนิทรรศการ  
 -   เครื่องตรวจอัตโนมัติ 
 -  มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 

  -   บริการถ่ายส าเนา 
 -   ลิฟท์ และบันไดทางขึ้น - ลง 

 ชั้น  2 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปร๊ินเตอร์ 2 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -  บริการหนังสืออ้างอิง 
  -  บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
  -   บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
  -  บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
  -  งานเทคนิค, งานซ่อมบ ารุงหนังสือและวารสาร 
  -   บริการวารสารเย็บเล่ม 
 ชั้น  3 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปร๊ินเตอร์ สลิป 2 เครื่อง 
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   -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 300  
  -   บริการยืม – คืน หนังสือ 
  -   ห้องหนังสือกฎหมาย  
  -   ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
 ชั้น  4 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครือ่ง 
  -   บริการหนังสือทั่วไป หมวด 400 - 700 
  -   บริการหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือโครงการต าราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
  -   ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
  -   ห้องบัณฑิตศึกษา 
 ชั้น  5 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
  -  เครื่องปร้ินเตอร์ 1 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 800 - 900 
  -   บริการหนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น 
  -   บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 
  -   งานจัดหาและวิเคราะห์สารสนเทศ 
 ชั้น  6 
  -   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -  มีเครื่องปร๊ินเตอร์ 1 เครื่อง 
  -  บริการอินเทอร์เน็ต 
  -  บริการวีดิทัศน ์
  -   บริการเสียงตามประสงค์ 
  -   งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และวีดิทัศน์ 
  -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  -   ห้องเซิร์ฟเวอร์ 
 ชั้น  7 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปร๊ินเตอร์ 3 เครื่อง 
  -   เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
  -   ส านักงานผู้อ านวยการ 
  -   ห้องผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  -   ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
  -  ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   ห้องหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
  -   ห้องหัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ 
  -   ห้องหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
   -   ห้องประชุมวิทยสภา 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  1 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  2 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  3 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  4 
 ชั้น  8 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปร๊ินเตอร์ 3 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -   ห้องประชุมวิทยสัมมนา 
  -   ห้องมัลติมีเดีย 
  -  ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
  -   ห้องตัดต่อ 
  -   ห้องบันทึกเสียง 
  -  งานซ่อมบ ารุงโสตทัศนวัสดุ 
 
 ภายในอาคาร 8 ชั้น มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 110 เครื่อง 
 
อาคาร  29  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้น  2 - 6    

จัดพื้นที่ให้บริการดังนี้ 
ห้อง 2926   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  -   เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องพิมพ์  1  เครื่อง 
  -   โทรศัพท์  1  เครื่อง 
 ห้อง 2924   ห้องส านักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์ 6  ชุด 
  -   เครื่องพิมพ์  4  เครื่อง 

-  โทรศัพท์  5  เครื่อง 
-  โทรสาร  1  เครื่อง 
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-  เครื่องถ่ายเอกสาร 1  เครื่อง 
-  ตู้เก็บวัสดุ – อุปกรณ์  3  ตู้ 
-  โต๊ะท างาน   5  ชุด 

 ห้อง 2932  ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องพิมพ์   8  ชุด 
  -   เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์  3  ชุด 
 ห้อง 2935   ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 28  ชุด 
 ห้อง 2936   ห้อง Admin ผู้ดูแลระบบ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  4  ชุด 
  -   เครื่องพิมพ์   1  ชุด 
  -   โทรศัพท์   2  เครื่อง 
 ห้อง 2937  ห้อง e_Learning 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  3  ชุด 
  -   เครื่องพิมพ์   1  ชุด 
  -   โทรศัพท์   22 เครื่อง 
 ห้อง 2944  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
 ห้อง 2946  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
 เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  2  ชุด 
  -   เครื่องพิมพ์   1  ชุด 
  -   โทรศัพท์   1 เครื่อง 
 ห้อง 2951   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
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ห้อง 2953   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
 ห้อง 2954   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
 ห้อง 2955   ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ บริษัท SVOA 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  2  ชุด 
 ห้อง 2956   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
 เคาน์เตอร์บริการชั้น 5 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด 
  -   ทีวี LCD   1  เครื่อง 
 ห้อง 2966   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ 1  ชุด 
 ภายในอาคารมีเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของฝ่าย IT จ านวน 4 ตัว 
นอกจากนั้นกองอาคารสถานท่ีจะเป็นผู้ก ากับดูแล 
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ค าสั่งส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่   ๐๐๑๐ / ๒๕๕๒ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  เพื่อให้ การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามคว ามในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
จันทรเกษม  พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนิน งานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง   ประธาน 
  ๒. ดร.กนกรัตน์       ยศไกร    รองประธาน 
  ๓. นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร   รองประธาน 
 ๔.  นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ์    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์    กรรมการ 
 ๖.  นายสมพร ดวงเกษ    กรรมการ 
 ๗.  นายเสนีย์ แนวทัศน์    กรรมการ 
 ๘.  นายธนภูมิ เกือกรัมย์    กรรมการ 
 ๙.  นางสาววาสนา มณีโนนโพธิ์   กรรมการ 
 ๑๐. นางวาสนา มัสตูล    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวรัตนาภรณ์  แสนดวง   กรรมการ 
 ๑๓. นายฐารัตน์ ฉัตรภูติ    กรรมการ 
 ๑๔. นายกฤษฎา พูลยรัตน์    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์    กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุนิสา สุวรรณทอง   กรรมการ 
 ๑๗. นายเดชา ศรีธนาวิชา   กรรมการ 
 ๑๘. นางยุตะนันท์ ไชยพร    กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวจันทิมา   ชุลีกราน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๐. นางสาววราพรณ์ ดอนหัวล่อ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นายธีรพร พงษ์พุฒ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 หน้าที่ 
  ๑. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๒. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานประกอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน           
  ๓.  สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน
จากกรรมการ 
 

ทั้งน้ีตั้งแต่วันท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๒ โดยยกเลิกค าสั่งที่ ๐๐๗/๒๕๕๒ 
และให้ใช้ค าสั่งน้ีแทน   
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒    

 

                                
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง) 

          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ และ

คณะ ศูนย์ ส านัก ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของส านักฯ ต่อสาธารณชน 
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ส่วนสาระ 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานการด าเนินการ 
 
องค์ประกอบที่  5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 
 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2551) 
และเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) 

 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2551) และเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) ดังในตาราง
ต่อไปนี ้
 
ตารางที่  1  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2551)  
     และเป้าหมายในปีปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน 
จากปีที่ผ่านมา 

ผลการปรับปรุงตามผลการ 
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  มีการก าหนดปรัชญา 
หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความ 
ส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ 

6  ข้อ 
มีการทบทวนข้อความ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติ 
งานท่ีก าหนด   

ร้อยละ 100 
ได้มีการระบุจ านวนโครงการ 

และผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 93.10 
(ได้คะแนน 3) 

องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม                    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกใน
การบริการทางวิชาการแก่สังคมตาม
เป้าหมายของสถาบัน   

3  ข้อ 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

บริการวิชาการ 
ระดับ 6  

(ได้คะแนน 2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ร้อยละกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม 
ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ 

ร้อยละ 100 - 
ร้อยละ 100 

(ได้คะแนน 3) 
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ตารางที่  1 (ต่อ) 
    

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน 
จากปีที่ผ่านมา 

ผลการปรับปรุงตามผลการ 
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

เป้าหมายในปี
ปัจจุบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 จ านวนแหล่งให้บรกิาร 
วิชาการและวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

1 แหล่ง - 
3 แหล่ง 

(ได้คะแนน 3) 

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ                      

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  สภาสถาบันใช้หลัก
ธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันใน
ระดับสากล 

3  ข้อ - 
มีการด าเนินงาน
ครบทุกข้อ 

(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

3  ข้อ 2  ข้อ 
ระดับ 3 

(ได้คะแนน 2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  มีการพัฒนาสถาบันสู่
องค์การเรียนรู้              

3  ข้อ - 
ระดับ 4 

(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  มีระบบและกลไกใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและด ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

3 - 4  ข้อแรก 
มีการด าเนินงาน 3 - 4 ข้อ

แรก 
ระดับ 5 

(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  ศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและการวิจัย 

3  ข้อ มีการด าเนินงาน 2 ข้อแรก 
ระดับ 4  

(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6  มีระดับความส าเร็จใน
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกา 

3  ข้อ 
มีการด าเนินงาน 3 - 4 ข้อ

แรก 
ระดับ 3 

(ได้คะแนน 2) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8  มีการท าระบบบริหาร
ความเสี่ยง มาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

3  ข้อ มีการด าเนินงาน 3 ข้อแรก 
ระดับ 3 

(ได้คะแนน 2) 
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ตารางที่  1 (ต่อ) 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9  ระดับความส าเร็จของ
การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

7  ข้อ 
มีการด าเนินงานถึงระดับ 7 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ระดับ 8 
(ได้คะแนน 2) 

องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ                       

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

7  ข้อ 
มีการด าเนินงานถึงระดับ 7 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ระดับ 7 
(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 

5  ข้อ 
มีการด าเนินงานถึงระดับ 5 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ระดับ 5 
(ได้คะแนน 3) 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ               

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณ ภาพภายในที่เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา     

6  ข้อ 
มีการด าเนินงานถึงระดับ 7 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

มีการ
ด าเนินงานครบ

ทุกข้อ 
(ได้คะแนน 3) 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5  ข้อ - 
ระดับ 5 

(ได้คะแนน 3) 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเทียบกับเกณฑ์ 

และเทียบกับเป้าหมาย จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี ้

 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รายงานผลการด าเนินงานจริงและได้
ประเมินคุณภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาก าหนด และตาม
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ รวมท้ังได้วิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  :  มีการก าหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 

แผนด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานและแ ผนปฏิบัติการประจ าปีให้

สอดคล้องกันและกันและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ 

เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคตอย่างสม่ าเสมอ 

7. มีการน าผลการประเมินผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทค โนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (หลักฐานแสดง 1.1.1.1) มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  
แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัตกิารประจ าปี ให้สอดคล้องกัน และสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
สถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาชาต ิ(หลักฐานแสดง 1.1.2.1 – 1.1.2.3) มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความส าเร็จของการด านเนิงาน  
(หลักฐานแสดง 1.1.3.1 – 1.1.3.2) มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (หลักฐานแสดง 
1.1.4.1) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร  (หลักฐานแสดง 1.1.5.1 – 1.1.5.2) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างกลยุทธ์ แผน ด าเนินงาน  เป้าประสงค์ เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ  
ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ (หลักฐานแสดง 1.1.6.1) มีการ
น าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
(หลักฐานแสดง 1.1.7.1 – 1.1.7.2) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
1.1 ระดับ 7  ข้อ 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 ระดับ 2 3 3 บรรล ุ

 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงมีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.2     :  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
 
ข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 1. เอกสารการก าหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้และผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น 
 2. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
    2.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
    2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้และความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูล 
    2.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน 
หมายเหต ุ  การคิดรอ้ยละตัวบ่งชี้น้ี ค านวณมาจาก 
 
 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย x 100 
       จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60 - 74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75 – 89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 - 100 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(หลักฐานแสดง 1.2.1.1) มีการปฏิบัติงานตามแผนงานในรอบปีงบประมาณ มีกระบวนการ
ด าเนินงานและกลไกเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ส านักวทิยบริการฯ มีการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2552 มีจ านวน 29 ตัวบ่งชี้ และด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน                          (หลักฐานแสดง 1.2.1.2)      

 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
1.2 ระดับ ร้อยละ 100 3 

 

 

29 X 100 27 
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.2 ระดับ ร้อยละ  100 ร้อยละ 90 ร้องละ 93.10 บรรล ุ
 

จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้ประสบ ผลตาม
แผนปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการฯ  
 

แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรน าผลสรุปการประเมินผลทุกกิจกรรมมา
ใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
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องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1      :  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการจัดท านโยบาย  แผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานของการบริการ วิชาการแก่
สังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที่ก าหนด 

3. มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม 
6. มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับ

การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง

และบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่นๆ ของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5-6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท านโยบาย แผนกลยุทธ์ของส านักฯ 
และแผนการด าเนินงานของการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม (หลักฐานแสดง 5.1.1.1) มี
คณะกรรมการ คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่ก าหนด 
 (หลักฐานแสดง 5.1.2.1) มีการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม (หลักฐานแสดง 5.1.3.1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด (หลักฐานแสดง 
5.1.4.1 – 5.1.4.2) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม (หลักฐานแสดง 
5.1.5.1) มีการจัดท าแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน 
การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (หลักฐานแสดง 5.1.6.1) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
5.1 ระดับ 6  ข้อ 2 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 ระดบั 1 2  2 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และมี
การประมวลผล 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการฯ ควรมีการ ประเมินสัมฤทธิผลและน าผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการแก่สัง คมกับภารกิจอื่นๆ ของ
สถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.3 :  ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  ผลผลิต 
 
เกณฑก์ารประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
อยู่ระหว่างร้อยละ 1- ร้อยละ 24 ร้อยละ 25 – ร้อยละ 39 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ 
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ  (หลักฐานแสดง 5.3.1.1)                 =   100 % 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
5.3 ร้อยละ ร้อยละ 100 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 ระดับ ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 ร้อยละ  100 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรทีมี่ศักยภาพในการให้บริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม                               
 
แนวทางการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้บคุลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ     
 
 

3 
x 100 3 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.4 :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
ร้อยละ 65 - ร้อยละ 74 ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ (หลักฐานแสดง 5.4.1.1) มีรายงานสรุปผลแบบสอบถามความพึง
พอใจ 4 ด้าน คือ 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ (หลักฐานแสดง 5.4.2.1)    
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
5.4 ร้อยละ ร้อยละ 90 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ระดับ ร้อยละ  100 ร้อยละ  90 ร้อยละ  90.7 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบริการตอบค าถามสารสนเทศได้หลาย
ช่องทาง เช่น มาด้วยตนเอง , ทางโทรศัพท์ , เว็บบอร์ด , เคเบิ้ล TV.                                
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการฯ ควรมีการน าผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้
ในการจัดท าแผนปรับปรุง การให้บริการที่มีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้น     
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ตัวบ่งชี้ที่  5.5 :  จ านวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
1 – 2 แหล่ง 3 แหล่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 4 แหล่ง 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
จ านวน 4 แหล่ง ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับชาติและร ะดับนานาชาติ (หลักฐานแสดง 5.5.1.1 – 
5.5.1.4) รายช่ือแหล่งบริการวิชาการ / รูปภาพ 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
5.5 จ านวนแหล่ง 4 แหล่ง 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงานปีที่

ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.5 จ านวนแหล่ง 1 3 3 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานข้อมูลบริการวิชาชีพอ้างอิงที่ทันสมัย 
เช่น มุมคุณธรรม และครอบคลุมทุกสาขาวิชา เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตังบ่งชี้ที่ 7.1 :  สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน  
                      สถาบันให้แข่งขันในระดับสากล 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. สภาสถาบันมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
สถาบัน 

2. สภาสถาบันมีการผลิตติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบัน
มากกว่าปีละ 2 ครั้ง 

3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอย่างต่ า ร้อยละ 80 ของแผนในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารให้กรรมการ
สภาสถาบันอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม 

4. สภาสถาบันจัดให้มีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผู้บริหารสูงสุดต าม
หลักเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า 

5. สภาสถาบันมีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักฐานแสดง 7.1.1.1) 
มีสภาสถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกว่าปีละ 2 ครั้ง 
(หลักฐานแสดง  7.1.2.1 – 7.1.2.2) มีการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันอย่างต่ าร้อยละ 80  
ของแผน ในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการส่ง
เอกสารให้อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม  (หลักฐานแสดง  7.1.3.1) มีสภาสถาบันจัดให้มีการ
ประเมินผลของผู้อ านวยการของส านัก วิทยบริการฯ  (หลักฐานแสดง  7.1.4.1 – 7.1.4.2) สภา
สถาบันมีการด าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลทั่วทั้งองค์กร (หลักฐานแสดง 7.1.5.1 – 7.1.5.2) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน

ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
7.1 ข้อ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 3 คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีการศึกษา 2551 

เป้าหมาย 
2552 

ผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 2552 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.1 ข้อ 2 2 3 บรรลุ 

 
จุดแขง็ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร และเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
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ตังบ่งชี้ที่ 7.2     :  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน                      
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และ

เป็นท่ียอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดท าแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน และ

ด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินการ 
 มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบไ ด้ โดยมีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่  7/2552  เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักฐานแสดง 7.2.1.1) ผู้บริหารด าเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
และใช้ศั กยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึ งถึงประโยชน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโล ยี-
สารสนเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากร
ทราบ (หลักฐานแสดง 7.2.2.1) มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับในระดับสถาบัน โดยมีการสรุปผลการประเมินผู้บริหาร (หลักฐานแสดง 
7.2.3.1) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

7.2 ระดับ 3  ข้อแรก 2 
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.2 ระดับ 2  2 2 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน  
และมีการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารส านักทุกระดับ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการฯ ควรมีการจัดท าแผน และกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
ตามผลการประเมิน และด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.3 :  มีการพัฒนาส านักสู่องค์การเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

3. มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
5. มีการน าผลการประเ มินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็น

ส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ เพื่อมุ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ 
(หลักฐานแสดง 7.3.1.1 – 7.3.1.2) มีการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (หลักฐานแสดง 7.3.2.1) มีการด าเนินการตามแผนจัดการ
ความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ  100 (หลักฐานแสดง 7.3.3.1) มีการติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ (หลักฐานแสดง 7.3.4.1 – 7.3.4.2) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.3 ระดับ 4 ข้อแรก 3  
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.3 ระดับ 1 2 3 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการในการบริหารจัดการเรียนรู้
ในองค์กรอย่างเป็นระบบ และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการความรู้อย่างมีระบบ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการท าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.4 :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้

ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพย ากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดการวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทา งวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาตรการสร้างขวัญก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเส ริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 

4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบคุลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลักฐานแสดง 7.4.1.1) มีระบบและกลไก
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การ
จัดการวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติง านมาตรการสร้างขวัญ
ก าลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  (หลักฐานแสดง 
7.4.2.1 – 7.4.2.2) มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากร 
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ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุข (หลักฐานแสดง 7.4.3.1) มีระบบส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ อย่าง
รวดเร็วตามสายงาน (หลักฐานแสดง 7.4.4.1) มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นระบบ (หลักฐานแสดง 7.4.5.1) และมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรส านัก
วิทยบริการฯ 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.4 ระดับ 5 ข้อแรก 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.4 ระดับ 2 3 3 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับสวัสดิการ และความม่ันคง 
ความก้าวหน้าในอาชีพตามสายงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.5   :  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดการท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการ 2 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ (หลักฐานแสดง 7.5.1.1) มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใ จ (หลักฐานแสดง 
7.5.2.1) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล (หลักฐานแสดง 
7.5.3.1 – 7.5.3.2) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  (หลักฐานแสดง  7.5.4.1 – 
7.5.4.3)  
   
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.5 ระดับ 4 ข้อแรก 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.5 ระดับ 3 3 3 บรรล ุ
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จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีก ารด าเนินการตามมาตรฐาน ซึ่งส านัก
วิทยบริการฯ มีการจัดการท าระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ   มีการพัฒนาให้เป็นระบบท่ี
สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เป็น
ระบบท่ีใช้งานได้ทั้งเพื่อวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่ อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทุกด้านของบุคลากร ตลอดจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาส านักวิทยบริการฯ เพื่อสะดวกใน
การใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้ มีการจัดระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.6 :  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทา งที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้
กันโดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

3. มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างมีรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีเว็บไซด์ของส านัก http://arit.chandra.ac.th/ (หลักฐานแสดง 
7.6.1.1) มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นที่รับรู้กัน
โดยท่ัวไปอย่างน้อย 3 ช่องทาง และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี Webboard 
(กระดานถามตอบ) (หลักฐานแสดง 7.6.2.1) มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (หลักฐานแสดง 
7.6.3.1 – 7.6.3.2) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.6 ระดับ 3 ข้อ 2 
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.6 ระดับ 2 2 2 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชน
อย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการขอความร่วมมือจากภาคประชาชน
มาเป็นท่ีปรึกษา ในการด าเนินกิจกรรมของส านักวิทยบริการฯ 
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ตัวบ่งชีท้ี่  7.8 :  มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดย
ผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
เสี่ยง 

3. มีการก าหนดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง
และการด าเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการก าหนด

แนวทาง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3-4 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรบัผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย
หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (หลักฐานแสดง 7.8.1.1) มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงาน และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง (หลักฐานแสดง 7.8.2.1) การก าหนดท าแผน
บริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการแก้ไข ลด หรือ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (หลักฐานแสดง 7.8.3.1 – 7.8.3.2) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.8 ระดับ 3 ข้อแรก 2 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.8 ระดับ 2 2 2 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้
บริหารงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้เร่ืองระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษาแก่บุคลากรให้มีความเข้าใจ ตรงกันในเรื่องของระบบ ความส าคัญ แนวทางเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.9 :  ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในส านักวิทยบริการฯ 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในส านักวิทยบริการฯ 
3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ 
4. มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยก าหนด 

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะ 

หรือเทียบเท่า 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรองของ
ผู้บริหารระดับต่าง  ๆ
 7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
 8.  มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 – 7 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการ
ประเมินผลภายในของส านักฯ (หลักฐานแสดง 7.9.1.1) มีแผนงานการประเมินผลภายใน (หลักฐาน
แสดง 7.9.2.1) มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและกลยุทธ์ของส านัก (หลักฐาน
แสดง 7.9.3.1) มีการจัดท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดับส านัก (หลักฐานแสดง 7.9.4.1) มี
การยืนยันวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (หลักฐานแสดง 7.9.5.1) มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
(หลักฐานแสดง 7.9.6.1) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามค ารับรอง 
(หลักฐานแสดง 7.9.7.1) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.9 ระดับ 7 ข้อแรก 2 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.9 ระดับ 2 2 2 บรรล ุ
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน 
 -  
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1         :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน   
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ   
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ

และวิเคราะห์ทางการเงิน 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความม่ันคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้การวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการด าเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการ 5 – 6 ข้อแรก มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่

สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (หลักฐานแสดง 8.1.1.1) มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน มีการจัดสรรงบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้ (หลักฐานแสดง 8.1.2.1 – 8.1.2.2) 
มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลงบประมาณ (หลักฐานแสดง 8.1.3.1 -8.1.3.2) มีการจัดท ารายงาน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ (หลักฐานแสดง 8.1.4.1) มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง  
(หลักฐานแสดง 8.1.5.1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด  (หลักฐานแสดง 8.1.6.1) 
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ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผน (หลักฐานแสดง 8.1.7.1)  
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
8.1 ระดับ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

8.1 ระดับ 3  3 3 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 มีการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี ที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานโดยมีการควบคุมและตรวจสอบงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังน าผลการใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ในการ
วางแผนโครงการ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการน าผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงการด าเนินงานทุกปีสม่ าเสมอ 
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ตัวบ่งชี้ที่  8.2 :  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการ
ใช้ทรัพยากรของ  (หลักฐาน 8.2.1.1) มีผลการวิเคราะห์ความต้ องการในการใช้ทรัพยากรของ
สถาบัน  (หลักฐานแสดง 8.2.2.1) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน
(หลักฐานแสดง 8.2.3.1 – 8.2.3.2) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน
(หลักฐานแสดง 8.2.4.1 – 8.2.4.3) และมีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใ ช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอื่น (หลักฐานแสดง 8.2.5.1) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
8.2 ระดับ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

8.2 ระดับ 3 3 3 บรรล ุ
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จุดแข็ง/จุดอ่อน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานโครงการบูรณาการ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ท้ังภายในและภายนอก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้ด าเนินการแสวงหาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในการใช้ทรัพยากรเพิ่มข้ึนท้ังในระดับประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี ้   :  กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

3. มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการด าเนินง านด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีท่ีมี
การติดตาม) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน 
6. มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกับคุณภาพการศึกษา และใช้

ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนนิการไม่ครบ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการ 4 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน (หลักฐานแสดง 9.1.1.1) มีการ
ก าหนดนโยบายและให้ความ ส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก สถาบัน 
(หลักฐานแสดง 9.1.2.1) มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ



 
หน้า 54 

มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแ ละสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (หลักฐานแสดง 9.1.3.1 – 9.1.3.2) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ า (หลักฐานแสดง 9.1.4.1 – 9.1.4.2) มีการน าผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับ ปรุง
การด าเนินงาน (หลักฐานแสดง 9.1.5.1) มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกับระดับบุคคล สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
(หลักฐานแสดง 9.1.6.1)  
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
9.1 ระดับ มีการด าเนินการ 6 ข้อแรก 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

9.1 ระดับ 3 3 3 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักวิทยฯ ได้รับความรู้เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น และส านักมีการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3          :  ระดับความส าเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  ผลผลิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสภาบันอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่ก าหนด 

4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแหล่งอา้งอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการ 3 ข้อแรก มีการด าเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง (หลักฐานแสดง 9.3.1.1 – 9.3.1.2) มีการปรับปรุงตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (หลักฐานแสดง 9.3.2.1) 
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ภายในเวลาที่ก าหนด (หลักฐานแสดง 9.3.3.1 – 9.3.3.2) มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  (หลักฐานแสดง 9.3.4.1) มีนวัตกรรมด้าน
การประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง
ให้กับหน่วยงานและสถาบนัอื่นๆ (หลักฐานแสดง 9.3.5.1 – 9.3.5.2) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
9.3 ระดับ มีการด าเนินการครบทุกข้อ 3 
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน
ปีที่ผ่าน 

เป้าหมาย 
ปีปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน
ปีปัจจุบัน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

9.3 ระดับ 3 3 3 บรรล ุ
 
จุดแข็ง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาและน าผล
การประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ส านักวิทยบริกา รและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าระบบ CHEQA มาใช้ในด้าน
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
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 จากการรายงานผลการด าเนินงานการประเมินผลตนเอง รวมท้ังการวิเคราะห์จุดแข็ง / 
จุดอ่อน และแนวทางพัฒนาปรับปรุงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามตัวบ่ งชี้
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพในหัวข้อที่แล้ว ในหัวข้อนี้เป็นการสรุปผลการประเมินในภาพรวม
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ และแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมท้ังสรุปวิธีการเสริมจุดแข็ง
ปรับจุดอ่อน เพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีย่ิงขึ้น อีกทั้งได้จัดการแผนการพัฒนาและก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น และระยะยาวในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของสกอ. 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพเฉพาะ ตัวบ่งชี้ของสกอ. ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2  สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
        ประเภทสถาบัน เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 1 ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1    
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการครบทุกข้อ) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.10 คะแนน 3 
   (บรรลุเป้าหมายร้อยละ 93.10) 
เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 

  
3.00 

องค์ประกอบที่ 5    
   คะแนน 2 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 6 ข้อ 6 ข้อ (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 5-6 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 คะแนน 3 
   (บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100) 

 
 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 



 
หน้า 58 

 
ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 1 ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 5    
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 คะแนน 3 
   (บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90.7) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 3 แหล่ง 4 แหล่ง คะแนน 3 
   (บรรลุเป้าหมาย) 
เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 

  
3.00 

องค์ประกอบที่  7    
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 4 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการครบทุกข้อ) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 3 ข้อ 3 ข้อ คะแนน 2 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 3 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 3 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 4 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 3 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 3 ข้อ 3 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 3 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 3 ข้อ 3 ข้อ คะแนน 2 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 3-4 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 3 ข้อ 3 ข้อ คะแนน 2 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 3-4 ข้อแรก) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 2 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 5-7 ข้อแรก) 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 7 

  
2.50 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
     

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 1 ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่  8    
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการครบทุกข้อ) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการครบทุกข้อ) 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 8 

  
3.00 

องค์ประกอบที่ 9    
   ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการครบทุกข้อ) 
    ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 3 
   (มีการด าเนินการตามเกณฑ์ 5 ข้อแรก) 
เฉลี่ยคะแนน 
องคป์ระกอบที่ 9 

  
3.00 

เฉลี่ยคะแนนรวม    
ทุกตัวบ่งชี้ของ   2.72 
ทุกองค์ประกอบ    
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งช่ีของ สกอ. 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3  สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัว 
                  บ่งชี้ของสกอ. ประเภทสถาบัน เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย 1 ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก    
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 90 ร้อยละ 93.10 3 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 3 ข้อ 3 ข้อ 2 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 3 ข้อ 5 ข้อ 3 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 3 ข้อ  3 ข้อ 3 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 3 ข้อ 3 ข้อ 2 
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 3 ข้อ 3 ข้อ 2 
   ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 7 ข้อ 7 ข้อ 2 
    ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 
   ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 5 ข้อ 5 ข้อ 3 
    ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 6 ข้อ 7 ข้อ 3 
   ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 5 ข้อ 5 ข้อ 3 
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก 

  
2.69 

มาตรฐานที่ 2 ข    
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 6 ข้อ 6 ข้อ 2 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 3 
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 90.70 3 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 3 แหล่ง 4 แหล่ง 3 
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 

  
2.75 
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มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย 1 ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 3    
    ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 3 ข้อ 3 ข้อ 3 
เฉลี่ยคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

  
3.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัว 
บ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 

  
2.72 
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สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรั บปรุงพัฒนา เป้าหมาย และ
แผนการพัฒนา 
 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สรุปผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
แนวทางปรับปรุงพัฒนา รวมท้ังได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต
และก าหนดแผนการพัฒนา ของส านักฯ ในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย โดยแยกตามแต่ ละ
องค์ประกอบคุณภาพ และแยกตามแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา เป้าหมาย และ  
                 แผนการพัฒนา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 
(คะแนน 
เฉลี่ย) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เป้าหมาย 
ระยะสั้น/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

3.00 - ส านักวิทยบริการฯ 
มีปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ รวมถึง
แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 
 
 
- มีงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเต็มที่
ในการปฏิบัติกิจกรรม 

ระยะส้ัน 
ภายใน 
1 ปี 

- ควรมีการปรับปรุงและมีการ
ประเมินผลติดตามแผนงาน
โครงการเป็นระยะๆ และ
รายงานผลประเมินไป
ปรับปรุงแผนงาน 
- ส านักวิทยบริการฯ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จ
ทุกกิจกรรม และปีต่อไปจ ะมี
การติดตามและประเมินผล 

องค์ประกอบที่ 5 บริการ
วิชาการแก่สังคม 

2.75 
 

- ส านักวิทยบริการฯ 
มีนโยบายส่งเสริมการ
บริการวิชาการสู่
ท้องถิ่นและสังคม
อย่างชัดเจน 

ระยะส้ัน 
ภายใน 
1 ปี 

- มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริการ มี
การพัฒนาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
    

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนน 
ประเมิน 
(คะแนน 
เฉลี่ย) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เป้าหมาย 
ระยะสั้น/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ 

2.50 - ส านักวิทยบริการฯ มี 
โครงสร้างการบริหารงานที่
สอดคล้องกับปรัชญา
วิสยัทัศน์ 

ระยะส้ัน 
ภายใน 
1 ปี 

- ควรมีแผนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้าทาง
อาชีพตามสายงาน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 

3.00 - มีการจัดท ารายละเอียด
ค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน โดย
มีการควบคุมและตรวจสอบ
งบประมาณให้เป็ นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ รวมถึง
การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 

ระยะส้ัน 
ภายใน 
1 ปี 

- มีการน าผลการใช้จ่าย
งบประมาณมาปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกลการประกันคุณภาพ 

3.00 - มีการติดตามประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และน าผลการประเมิ นไป
พัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

ระยะส้ัน 
ภายใน 
1 ปี 

- มีแผนการจัดโครงการ
การประชุมเชิงฏิบัติการ
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร
ภายในส านัก 
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ตารางที่  5  ตารางสรุปคะแนนการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางปรับปรุงพัฒนา  
                     เป้าหมาย และ แผนการพัฒนาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
                     สารสนเทศ แยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนน 
ประเมิน 
(คะแนน 
เฉลี่ย) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เป้าหมาย 
ระยะสั้น/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 2 ก มาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 
 
 
 

 
 

 

- ส านักวิทยบริการฯ มี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ รวมถึง
แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

 - ควรมีการปรับปรุงและมี
การประเมินผลติดตาม
แผนงานโครงการเป็นระยะๆ 
และรายงานผลการติ ดตาม 
เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนงาน 

    : ก มาตรฐานด้าน 
ธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

3.00 - มีงบประมาณสนับสนุน
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

ระยะส้ัน 
ภายใน 

1 ปี 

- ส านักวิทยบริการฯ 
สามารถปฏิบัติงานได้
ประสบผล ส าเร็จทุก
กิจกรรม และปีต่อไปจะมี
การติดตามและประเมินผล 

  - ส านักวิทยบริการฯ มี
โครงสร้างการบริหารงานที่
สอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ 

 - ควรมีแผนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ 
ตามสายงาน 

  - มีการจัดท ารายละเอียดค า
ขอตั้งงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการควบคุม
และตรวจสอบงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 - มีการน าผลการใช้จ่าย
งบประมาณมาปรับปรุง
การด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

  - มีการติดตามประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และน าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงการด าเนิน 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนน 
ประเมิน 
(คะแนน 
เฉลี่ย) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
แนวทางปรับปรุง 

พัฒนา 

เป้าหมาย 
ระยะสั้น/ 
ระยะยาว 

แผนการพัฒนา 

  งานการประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

 - มีแผนการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร
ภายในส านัก 

มาตรฐานที่ 2 ข มาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

    

    : ข มาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

2.75 - ส านักวิทยบริการฯ มี
นโยบายส่งเสิรมการบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่นและสังคม
อย่างชัดเจน 

ระยะส้ัน 
ภายใน 1 ปี 

- มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริการ
มีการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.00 - ส านักวิทยบริการมี
กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้โครงสร้าง
อย่างเป็นระบบและมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาจัดการความ รู้อย่าง
มีระบบ 

ระยะส้ัน 
ภายใน 1 ปี 

- มีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู้ให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร และ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

 

ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุท ธ์ แผน
ด าเนินงานและมีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ  

1.1.1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน / แผ่นพับ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / เว็บไซต์ 
1.1.2.1 แผนกลยุทธ์ของส านักฯ 
1.1.2.2 แผนด าเนินงาน / แผนปฏิบัติการ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามปีงบประมาณ 
1.1.2.3 รายงานการประชุม วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน 
1.1.3.1 รายช่ือตัวบ่งชี้ของแผนด าเนินงานส านักฯ 
1.1.3.2 เป้าหมายตัวบ่งชี้ของแผนด าเนินงานส านักฯ 
1.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานของส านักฯตามภารกิจ  
1.1.5.1 รายงานผลปฏิบัติงานประจ าไตรมาสที่ 1-4  ปีงบประมาณ 2552 
1.1.5.2 รายงานการประชุมผลการด าเนินงาน  
1.1.6.1 รายงานการประชุมผลการด าเนินงานของส านักฯ  
1.1.7.1 รายงานการประชุมเรื่องการปรับแผนกลยุทธ์  
1.1.7.2 แผนกลยุทธ์ส านักฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  

 

1.2.1.1 แผนปฏิบัติงาน 

1.2.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายผู้รับผิดชอบ / ภาพถ่าย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

 

ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน  

 

5.1.1.1 แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติงานของส านักฯ / นโยบาย 
5.1.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
5.1.3.1 ระเบียบการให้บริการส านักฯ / แบบฟอร์มการให้บริการคลินิกคอมพิวเตอร์ / แบบฟอร์ม

ขอAccount Internet ผู้เข้าพักโรงแรมจันทรเกษมปาร์ค / เอกสารเชิญวิทยากรต้นกล้า
อาชีพ / สรุปผลโครงการ Book Tech Fair 2010 

5.1.4.1 สรุปผลการประเมินโครงการ 
5.1.4.2 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินโครงการ 
5.1.5.1 รายงานการประชุมสรุปผลโครงการ 
5.1.6.1 แผนบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ า 

5.3.1.1 สรุปผลโครงการ / กิจกรรมการให้บริการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

 

5.4.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.4.2.1 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  จ านวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

5.5.1.1 เอกสารความร่วมมือของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม) 
5.5.1.2 เอกสารโครงการความร่วมมือ สหะ+ภาพ และ ส านักฯ 
5.5.1.3 เอกสารโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี eDLTV 
5.5.1.4 เอกสารการเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ. 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันสถาบัน
ให้แข่งขีนได้ในระดับสากล 

7.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
7.1.2.1 เอกสารรายงานประจ าปี 
7.1.2.2 รายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส 
7.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  
7.1.4.1 แบบประเมินผู้บริหารส านักฯ 
7.1.4.2 สรุปผลการประเมินผู้บริหารส านักฯ 
7.1.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ / ค าสั่งแต่งตั้งไปราชการ 
7.1.5.2 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ / รายงานผลการไปประชุม สัมมนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

 

7.2.1.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 / 2552 
7.2.2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักฯ  
7.2.3.1 รายงานผลการประเมินผู้บริหารของส านักฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้  
 

7.3.1.1 แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
7.3.1.2 ภาพกิจกรรมโครงการ / การสัมภาษณ์ 
7.3.2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
7.3.3.1 ผลการประเมินการด าเนินงานการจัดการความรู้  
7.3.4.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
7.3.4.2 รายงานสรุปผลโครงการ / รายงานการประชุม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและด ารงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรส านักฯ 
7.4.1.2 เอกสารโครงการพัฒนาบุคลากร / เอกสารเข้าร่วมอบรม สัมมนา  
7.4.2.1 ระเบียบว่าด้วย การสรรหา การเลือกสรร การคัดเลือกบุคลากร 
7.4.2.2 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
7.4.3.1 เอกสารแสดงระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร 
7.4.4.1 เอกสารการประเมินเลื่อนข้ัน / ค าสั่งแต่งตั้งเลื่อนข้ันต าแหน่ง 
7.4.5.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรส านักฯ 
7.4.5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรส านักฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

7.5.1.1 นโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลของส านักฯ 
7.5.2.1 ระบบฐานข้อมูล MIS 
7.5.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 
7.5.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-doc) 
7.5.4.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-doc) / ระบบ

บริหารงานบุคคล / ระบบบริการการศึกษา 
7.5.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-doc) / ใบ

รับแจ้ง (MA01) 
7.5.4.3 สถิติการใช้บริการฐานข้อมูลส านักฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความส าเร็จที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  

7.6.1.1 เว็บไซต์ / เว็บบอร์ด / เคเบิ้ลทีวี / แผ่นพับ 
7.6.2.1 ตู้แสดงความคิดเห็น / แบบสอบถามความพึงพอใจ / เว็บบอร์ด 
7.6.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดท าแบบสอบถามและสรุปผล 
7.6.3.2 ผลสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  

7.8.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.8.2.1 เอกสารข้อมูลความเสี่ยงตาม ปย.1 และ ปย.2 ของรายงานการควบคุมความเสี่ยงของส านักฯ 
7.8.3.1 แผนการบริหารความเสี่ยงของส านักฯ 
7.8.3.2 เว็บเพ็จแผนการบริหารความเสี่ยงของส านัก 
7.8.3.3 หลักเกณฑ์ ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ
บุคคล 

7.9.1.1 ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
7.9.2.1 แผนงานด าเนินงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
7.9.3.1 เอกสารทบทวน วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตาม

พันธกิจของส านักฯ 
7.9.4.1 รายงานการจัดท า Strategy Map ของส านักฯ 
7.9.5.1 รายงานการประชุม ทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายตามพันธกิจของส านักฯ 
7.9.6.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค าสั่งรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) รวม 9 เดือน 
7.9.7.1 ผลการประเมิน ก.พ.ร. 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง 

ตัวล่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1.1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักฯ 
8.1.2.1 เอกสารงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับจัดสรร  
8.1.2.2 เอกสารการเข้าร่วมโครงการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ. 
8.1.3.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
8.1.3.2 คู่มือระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
8.1.4.1 รายงานทางการเงิน / รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  
8.1.5.1 รายงานการประชุมเรื่องวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
8.1.6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุ 
8.1.7.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรื่องการติดตามผลการใช้เงินของส านักฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 มีการใช้ทรัพยากรภายในละภายนอกสถาบันร่วมกัน  

 

8.2.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของส านักฯ  
8.2.2.1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการส านักฯ  
8.2.3.1 ระบบฐานข้อมูล MIS / โครงการจัดท าฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
8.2.3.2 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
8.2.4.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานท่ี / อุปกรณ์ 
8.2.4.2 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรต้นกล้าอาชีพ 
8.2.4.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยของ สกอ. 
8.2.5.1 โครงการอุปกรณ์ห้องเรียนรวม / MIS / สกอ.  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

ชื่อรายการหลักฐานอ้างอิง  
 

ตัวล่งชี้ที่  9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา  

 

9.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ  
9.1.2.1 นโยบาย และแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ  
9.1.3.1 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพเฉพาะของส านักฯ 
9.1.3.2 รายงานการประเมินตนเองของส านักฯ 
9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของส านักฯ 
9.1.4.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ  
9.1.5.1 รายงานผลการพัฒนา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
9.1.6.1 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกัน

ทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน ( CHE QA) 
9.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

9.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ 
9.3.1.2 รายงานการประเมินตนเองของส านักฯ (SAR10)  
9.3.2.1 รายงานการประชุมการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
9.3.3.1 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักฯ 
9.3.3.2 เว็บไซต์ ของส านักฯส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
9.3.4.1 รายงานผลการพัฒนา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

(SRA 9/10) 
9.3.5.1 นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันพัฒนาขึ้น (ระบบ CHE 

QA) 
9.3.5.2 ระบบฐานข้อมูล SAR 
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แบบประเมินผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
ค าชี้แจง     1)  แบบประเมินน้ีเป็นการประเมินผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ / หัวหน้างาน  เพ่ือเป็นการเก็บข้อมูล
ส าหรับการตอบตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สภาสถาบันใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให้
แข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) โปรดตอบแบบประเมินน้ีตามสภาพความเป็นจริงทั้งนี้จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี  

ผู้ถูกประเมิน 

  ผู้อ านวยการ 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ   

 รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หัวหน้าส านักงาน 

 หัวหน้าฝ่าย 

 
หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 3 

น้อย  
2 

น้อย
ท่ีสุด 1 

1. มีวิสัยทัศน์ในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ      

2. มีบุคลิกในการเป็นผู้น า และมีความสามารถในการตัดสินใจ
และหาข้อยุติของปัญหา 

     

3. มีความสามารถในการประสานงาน สร้างบรรยากาศในการ
ท างาน และแรงจูงใจในหน่วยงาน              

     

 

4. การเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น และให้ค าแนะน าของ
ผู้ร่วมงาน ในหน่วยงาน 

     

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน            

6. อุทิศตน ซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน เอาใจใส่ในการท างาน      

 7. มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจงานในหน้าที่      

8. มีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และยุติธรรม      

9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีในหน่วยงาน      

10. มีการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร      

 รวม      

 เฉล่ีย  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ……………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………… 

วันท่ีประเมิน  ............./............../........... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ค าชี้แจง   แบบสอบถามต่อไปนี้ แต่ละรายการมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของท่าน ที่จะแสดงถึงระดับ ความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ ข้อมูลที่ได้รับส านักวิทยบริการฯ จะน าไปประกอบการวัดผลตัวบ่งชี้ระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ 
             ดังนั้น ส านักวิทยบริกาณฯ จึงขอความร่วมมือท่านในการ ตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้
จะไม่มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักฯ 
1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักฯ      
2 ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย      
3 การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานของส านักฯ      
4 การให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา      
5 การจัดสรรอัตราก าลังในการท างานของส านักฯ      
ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
1 สถานที่ท างาน สะอาด เป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดี        
2 ขนาดพื้นที่ท างาน กว้างขวาง สะดวกในการปฏิบัติงาน      
3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและพร้อมใช้งาน      
4 มีความรู้สึกปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน      
5 มีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬา      
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

1 งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมีความมั่นคง      
2 งานที่ท ามีความเหมาะสมกับต าแหน่ง      
3 ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถ เช่น อบรม ประชุม ศึกษาต่อ      
4 งานที่ท าตรงกับความรู้ความสามารถ      
5 บุคลากรได้รับโอกาส เสนอข้อมูล ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา ปรับปรุง ส านักฯ      
ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 
1 มีมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน      
2 มีความพอใจในการดูแลเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา      
3 บุคลากรในส านักฯ มีความสามัคคีและกลมเกลียวกัน      
4 ส านักฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาส พบปะสังสรรค์กัน      
5 มีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของส านักฯ      

   ข้อเสนอแนะอื่นๆ
............................... ............................................................................................................................. .......................
.................................................................................................................... .................................... .......................... 



 
หน้า 75 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 
ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

             2. กรุณาท าเครื่องหมาย       หน้าข้อความหรือเขียนข้อความตามความเป็นจริง  
ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
 
 

  1. สถานภาพ  อาจารย์  นักศึกษาภาคปกติ  บุคลากรมหาวิทยาลัย 
  นักศึกษาภาคสมทบ บัณฑิตศึกษา  บุคคลภายนอก 
 
 2. เพศ 

 
 ชาย 

 
  หญิง       

 

  
 3.  อายุ 

 
 ต่ ากว่า 20 ปี  

 
 20-30 ปี         

 
  31-40 ปี       

 

  41-50 ปี          51   ปีขึ้นไป      
  
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  

 
  ปริญญาตรี   

 
 

 
 

  ปริญญาโท   ปริญญาเอก  
    
5. คณะที่ศึกษา  คณะเกษตรและชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
  คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  บัณฑิตศึกษา   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
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ตอนที่  2  ความพึงพอใจในการให้บริการ  
ประเด็นวัดความพึงพอใจ มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    1.1 สถานท่ี/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออ านวยต่อผู้
เข้าใช้บริการ 

     

    1.2 สถานท่ีให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ      
    1.3 มีน้ าดื่มให้บริการ      
    1.4 โต๊ะ เก้าอี้ มีเพียงพอ      
    1.5 มีห้องน้ าที่สะอาด      
2.  ด้านการให้บริการ  
     2.1 จ านวนหนังสือและซีดีมีเพียงพอ      
     2.2 คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการค้นหา      
     2.3 เคเบิ้ลทีวีมีเพียงพอต่อการรับรู้ข่าวสาร      
     2.4 โปรแกรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์มีความ
เหมาะสม 

     

     2.5 จ านวนวารสารและหนังสือพิมพ์มีเพียงพอ      
3.  ด้านบุคลากร   
     3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร      
     3.2 ความชัดเจนในการให้ค าแนะน าและตอบข้อ
ซักถาม 

     

     3.3 การดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ 

     

     3.4 บุคลากรแต่งกายสุภาพเหมาะสม      
     3.5 บุคลากรให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

     

4.  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  
     4.1 มีการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง       
    4.2 มีช่องทางในการให้บริการหลากหลาย      
     4.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม       
     4.4  ระยะเวลาในการให้ยืมหนังสือและซีดีเหมาะสม      
    4.5 เครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการ
สืบค้นข้อมูล 
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ตอนที่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

*********************************** 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2552 

 

องค์ประกอบที่ 
คะแนนการ
ประเมินตาม
เกณฑ์ สกอ. 

มาตรฐาน     
การอุดมศึกษา 

คะแนนการ
ประเมิน
ตามเกณฑ์ 
สกอ. 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ 
สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  มาตรฐานที่ 2 ก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
องค์ประกอบที่ 5  มาตรฐานที่ 2 ข   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 2 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
องค์ประกอบที่ 7  มาตรฐานที่ 2 ก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 2 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
  มาตรฐานที่ 3   
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
  มาตรฐานที่ 2 ก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6 2 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 2 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 2 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
องค์ประกอบที่ 8  มาตรฐานที่ 2 ก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
องค์ประกอบที่ 9  มาตรฐานที่ 2 ก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3  3 มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
เฉลี่ยคะแนนรวม    2.72 
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หมายเหตุ การก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ใน 3 ระดับ ดังนี้ 
 
คะแนน  1 หมายถึง มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดบางส่วนและต่ าก ว่ามาตรฐานท่ี

ควรจะเป็น หรือผลการด าเนินงานต่ ากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น 
คะแนน  2 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในระดับที่ยอมรับได้และ

ใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือมีผลการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน 
คะแนน  3 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด หรือมีผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2551 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวน 
การ 

ผลผลิต รวม 
เฉลี่ย

องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 2 - 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 - - 3 3   

รวม - 2 3 5 2.50 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5       
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 - 1 - 1   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 - - 3 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 - - 3 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 - - 1 1   

รวม - 1 7 8 2.00 ระดับพอใช ้
องค์ประกอบที่ 7       
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 - 1 - 1   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 - 2 - 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 - 0 - 0   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 - 2 - 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 2 - - 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 - - 2 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 - 2 - 2   
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 - - 1 1   

รวม 2 7 3 12 1.50 ยังไม่ได้คุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 8       
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 - 1   
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 - 3 - 3   

รวม - 4 - 4 2.00 ระดับพอใช ้
องค์ประกอบที่ 9       
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 - 3 - 3   
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 - 3 3 3   

รวม - 3 3 6 3.00 ระดับดีมาก 
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

2 20 13 35 1.94 
ได้คุณภาพใน
ระดับพอใช้ 
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รายงานตามมาตราฐาน  สมศ. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.11  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะใน 

           วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 

ประเมินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐาน < ร้อยละ 45     
ร้อยละ 45 – 69     
> ร้อยละ 70     

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับคะแนน 

คะแนน 0 1 2 3 

5.11 ร้อยละ 41.2 1     
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2552 บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าการอบรมในสายวิชาชีพ มีจ านวน 21 
คน ต่อจ านวนบุคลากรทั้ง 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 
 
จุดแข็ง  
 -  
 
จุดอ่อน 
 ส านักวิทยบริการฯ มีจ านวนบุคลากรที่บรรจุต าแหน่ง  นักวิชาการ หรือ บรรณารักษ์น้อย 
ท าให้การส่งเข้ารับการอบรมต้องค านึงถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยว่าตรงหรือไม่ ท าให้เกิดการ
ส่งบุคลากรซ้ าคนเดิม 
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แนวทางการพัฒนา 
 ควรจัดบุคลากรเข้ารับการอบรมให้มาก โดยผลัดเปลี่ยนตัวบุคลากรเข้ารับการอบรมไม่ให้
ซ้ าคนเดิม 
 
รายการหลักฐานแสดง 
 เอกสารขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.9  ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

วิธีการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 

ประเมินแบบอิงเกณฑ์มาตรฐาน < 4,000     
4,000 – 5,999     

> 6,000       

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับคะแนน 

คะแนน 0 1 2 3 

6.9 บาท : คน 773.92 1     
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 255 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ รับจัดสร ร
งบประมาณแผ่นดิน เป็นจ านวนเงิน 5,393 ,700 บาท และงบประมาณรายได้ เป็นจ านวนเงิน 
6,017,600 บาท และได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนของงบกลางของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนเงิน 
1,525,660 บาท รวมเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2552       =   12,936,960    บาท 
   จ านวนนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา (FTES)      =     16,716.07 
             = 773.92  บาท / คน 
 
จุดแข็ง  
 -  
 
จุดอ่อน 
 1.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สมดุลย์กับจ านวนนักศึกษา 

2.  การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานยึดกรอบตามปีที่ผ่านมา 
3.  ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความส าคัญ                                
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แนวทางการพัฒนา 
1. การจัดสรรงบประมาณควรดูภาระกิจของหน่วยงานประกอบ  
2. การจัดสรรงบประมาณต้องคิดจากค่าหัวนักศึกษา 
3. ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้วย 
4. ต้องดูแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยด้วย 

 
รายการหลักฐานแสดง 

- แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
- เอกสารการขออนุมัติซื้อ-จ้าง 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก 

ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

  ๑.  อาจารย์มนัญญา   ศรีวิโรจน์      (ผู้ประเมินจากภายนอก) 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา   ทรงงามทรัพย์ 
  ๓. อาจารย์อุดมศักดิ์  แย้มขะมัง 
  ๔. นายทรงศักดิ์   ทิมา 
  ๕. นางจุฑาทิพย์   แก้วละมุล 
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คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีการศึกษา 2552 
 
 

  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง   ประธาน 
  ๒. ดร.กนกรัตน์       ยศไกร    กรรมการ 
  ๓. นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวจันทิมา   ชุลีกราน    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ์    กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์    กรรมการ 
 ๗.  นายสมพร ดวงเกษ    กรรมการ 
 ๘.  นายเสนีย์ แนวทัศน์    กรรมการ 
 ๙.  นายธนภูมิ เกือกรัมย์    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววาสนา  มณีโนนโพธิ์   กรรมการ 
 ๑๑. นางวาสนา มัสตูล    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวรัตนาภรณ์  แสนดวง   กรรมการ 
 ๑๔. นายฐารัตน์ ฉัตรภูติ    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์    กรรมการ 
 ๑๖. นายกฤษฎา พูลยรัตน์    กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวสุนิสา สุวรรณทอง   กรรมการ 
 ๑๘. นายเดชา ศรีธนาวิชา   กรรมการ 
 ๑๙. นางยุตะนันท์ ไชยพร    กรรมการ 
 ๒๐. นางสาววราพรณ์ ดอนหัวล่อ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑. นายธีรพร พงษ์พุฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา  ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนการด าเนินงาน 
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 
 

 

ช่ือรายการหลกัฐานอ้างอิง 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 มีการก าหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผน
ด าเนินงานและมีการก าหนดตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุก
ภารกิจ  

1.1.1.1 คู่มอืการปฏบิตังิาน / แผ่นพบั / ป้ายประชาสมัพนัธ ์/ เวบ็ไซต ์
1.1.2.1 แผนกลยทุธข์องส านกัฯ 
1.1.2.2 แผนด าเนินงาน / แผนปฏบิตักิาร / แผนการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายตามปีงบประมาณ 
1.1.2.3 รายงานการประชุม วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแผน 
1.1.3.1 รายชื่อตวับ่งชีข้องแผนด าเนินงานส านกัฯ 
1.1.3.2 เป้าหมายตวับ่งชีข้องแผนด าเนินงานส านกัฯ 
1.1.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานของส านักฯตามภารกจิ 
1.1.5.1 รายงานผลปฏบิตังิานประจ าไตรมาสที ่1-4  ปีงบประมาณ 2552 
1.1.5.2 รายงานประจ าปี 2552 
1.1.6.1 ตารางการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างกลยทุธ์-แผนด าเนินงานของหน่วยงาน 
1.1.7.1 รายงานการประชุมเชงิปฏบิตักิาร, การเตรยีมการจดัท ารายงานการประกนัตนเอง 
1.1.7.2 แผนกลยทุธส์ านกัฯ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 

 

1.2.1.1 แผนปฏบิตังิาน 

1.2.1.2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการมอบหมายผูร้บัผดิชอบ / ภาพถ่าย 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 
 

 

ช่ือรายการหลกัฐานอ้างอิง 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสถาบนั 

 

5.1.1.1 แผนกลยทุธ ์/ แผนปฏบิตังิานของส านกัฯ / นโยบาย 
5.1.2.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
5.1.3.1 ระเบยีบการใหบ้รกิารส านกัฯ / แบบฟอรม์การใหบ้รกิารคลนิิกคอมพวิเตอร ์/ แบบฟอรม์

ขอAccount Internet ผูเ้ขา้พกัโรงแรมจนัทรเกษมปารค์ / เอกสารเชญิวทิยากรต้นกลา้
อาชพี / สรปุผลโครงการ Book Tech Fair 2010 

5.1.4.1 แบบประเมนิโครงการ 
5.1.4.2 แบบประเมนิสรุปผลการประเมนิโครงการ 
5.1.5.1 รายงานการประชุมสรุปผลโครงการ 
5.1.6.1 แผนบรูณาการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพฒันา และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารยป์ระจ า 

5.3.1.1 สรปุผลโครงการ / กจิกรรมการใหบ้รกิารแก่สงัคม 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ 

 

5.4.1.1 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

5.4.2.1 สรปุผลแบบสอบถามความพงึพอใจ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.5  จ านวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีได้รบัการยอมรบัในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ 

5.5.1.1 เอกสารความรว่มมอืของศูนยส์่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิเชงิคุณธรรม(ศูนยค์ุณธรรม) 
5.5.1.2 เอกสารโครงการความรว่มมอืชมรมคนรกัษ์ศลิป์ถิน่ภเูขากบัส านกัฯ 
5.5.1.3 เอกสารโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารขิอง สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีeDLTV 
5.5.1.4 เอกสารการเป็นสมาชกิเครอืขา่ยโครงการฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์อง สกอ. 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 
 

ช่ือรายการหลกัฐานอ้างอิง 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 สภาสถาบนัใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ และสามารถผลกัดนัสถาบนั
ให้แข่งขนัได้ในระดบัสากล 

7.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารส านกัฯ 
7.1.2.1 เอกสารรายงานประจ าปี 
7.1.2.2 รายงานการใชง้บประมาณตามไตรมาส 
7.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ 
7.1.4.1 แบบประเมนิผูบ้รหิารส านกัฯ 
7.1.4.2 สรปุผลการประเมนิผูบ้รหิารส านกัฯ 
7.1.5.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการ / ค าสัง่แต่งตัง้ไปราชการ 
7.1.5.2 สรปุผลการด าเนินงานโครงการ / รายงานผลการไปประชุม สมัมนา 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 

 

7.2.1.1 ค าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ครัง้ที ่7 / 2552 
7.2.2.1 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกัฯ 
7.2.3.1 รายงานผลการประเมนิผูบ้รหิารของส านกัฯ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ 
 

7.3.1.1 แผนยทุธศาสตร ์(Strategy Map) 
7.3.1.2 ภาพกจิกรรมโครงการ / การสมัภาษณ์ 
7.3.2.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตังิานประจ าปี 
7.3.3.1 การด าเนินงานการจดัการความรูต้ามโครงการ 
7.3.4.1 สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ 
7.3.4.2 รายงานสรปุผลโครงการ / รายงานการประชุม 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบคุคลเพ่ือพฒันาและด ารงรกัษาไว้ให้
บคุลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

7.4.1.1 แผนพฒันาบุคลากรส านกัฯ 
7.4.1.2 เอกสารโครงการพฒันาบุคลากร / เอกสารเขา้รว่มอบรม สมัมนา  
7.4.2.1 ระเบยีบว่าดว้ย การสรรหา การเลอืกสรร การคดัเลอืกบุคลากร 
7.4.2.2 ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั 
7.4.3.1 เอกสารแสดงระบบสวสัดกิารและเสรมิสรา้งสุขภาพของบุคลากร 
7.4.4.1 เอกสารการประเมนิเลื่อนขัน้ / ค าสัง่แต่งตัง้เลื่อนขัน้ต าแหน่ง 
7.4.5.1 แบบประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรส านกัฯ 
7.4.5.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรส านกัฯ 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.5  ศกัยภาพของระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 

 

7.5.1.1 นโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูของส านกัฯ 
7.5.2.1 ระบบฐานขอ้มลู MIS 
7.5.3.1 แบบประเมนิประสทิธภิาพของฐานขอ้มลูระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-doc) 
7.5.3.2 ผลการประเมนิประสทิธภิาพของฐานขอ้มลูระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-doc) 
7.5.4.1 แบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-doc) / ระบบ

บรหิารงานบุคคล / ระบบบรกิารการศกึษา 
7.5.4.2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-doc) / ใบ

รบัแจง้ (MA01) 
7.5.4.3 สถติกิารใชบ้รกิารฐานขอ้มลูส านกัฯ 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.6 ระดบัความส าเรจ็ท่ีเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
สถาบนัอดุมศึกษา 

7.6.1.1 เวบ็ไซต ์/ เวบ็บอรด์ / เคเบิล้ทวี ี 
7.6.2.1 ตูแ้สดงความคดิเหน็ / แบบสอบถามความพงึพอใจ / เวบ็บอรด์ 
7.6.3.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบการจดัท าแบบสอบถามและสรปุผล 
7.6.3.2 ผลสรปุแบบสอบถามความคดิเหน็ความพงึพอใจ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.8 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 

 

7.8.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7.8.2.1 เอกสารขอ้มลูความเสีย่งตาม ปย.1 และ ปย.2 ของรายงานการควบคุมความเสีย่งของ

ส านกัฯ 
7.8.3.1 แผนการบรหิารความเสีย่งของส านกัฯ 
7.8.3.2 เวบ็เพจ็แผนการบรหิารความเสีย่งของส านกั 
7.8.3.3 หลกัเกณฑ ์ประกาศ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 7.9 ระดบัความส าเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบั
บคุคล 

 

7.9.1.1 ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เรือ่งว่าดว้ยคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลงาน 
7.9.2.1 แผนงานด าเนินงานจดัท าค ารบัรองการปฏบิตังิาน 
7.9.3.1 เอกสารทบทวน วสิยัทศัน์และประเดน็ยุทธศาสตร ์การก าหนดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายตาม

พนัธกจิของส านกัฯ 
7.9.4.1 รายงานการจดัท า Strategy Map ของส านกัฯ 
7.9.5.1 รายงานการประชุม ทบทวนวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร ์การก าหนดตวับ่งชีแ้ละ

เป้าหมายตามพนัธกจิของส านกัฯ 
7.9.6.1 รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค าสัง่รบัรองฯ (รายตวัชีว้ดั) รวม 9 เดอืน 
7.9.7.1 ผลการประเมนิ ก.พ.ร. 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 
 

ช่ือรายการหลกัฐานอ้างอิง 

ตวัล่งช้ีท่ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะห ์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1.1.1 แผนกลยทุธท์างการเงนิของส านกัฯ 
8.1.2.1 เอกสารงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัจดัสรร 
8.1.2.2 เอกสารการเขา้รว่มโครงการฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์อง สกอ. 
8.1.3.1 ระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิ 
8.1.3.2 คู่มอืระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิ 
8.1.4.1 รายงานทางการเงนิ / รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณ  
8.1.5.1 รายงานการประชุมเรือ่งวเิคราะหค์่าใชจ้า่ย 
8.1.6.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจพสัดุ 
8.1.7.1 รายงานการประชุมเรือ่งการตดิตามผลการใชเ้งนิของส านกัฯ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 8.2 มีการใช้ทรพัยากรภายในละภายนอกสถาบนัร่วมกนั 

 

8.2.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานวเิคราะหค์วามตอ้งการใชท้รพัยากรของส านกัฯ 
8.2.2.1 รายงานสรปุผลความพงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิารส านกัฯ 
8.2.3.1 ระบบฐานขอ้มลู MIS / โครงการจดัท าฐานขอ้มลูกลางของมหาวทิยาลยั 
8.2.3.2 แบบฟอรม์การขอใชบ้รกิารอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 
8.2.4.1 หนงัสอืขอความอนุเคราะหใ์ชส้ถานที ่/ อุปกรณ์ 
8.2.4.2 หนงัสอืเชญิเป็นวทิยากรตน้กลา้อาชพี 
8.2.4.3 โครงการพฒันาเครอืขา่ยหอ้งสมดุในประเทศไทยของ สกอ. 
8.2.5.1 โครงการอุปกรณ์หอ้งเรยีนรวม / MIS / สกอ.  
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 
 

ช่ือรายการหลกัฐานอ้างอิง 
 

ตวัล่งช้ีท่ี  9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
การศึกษา 

 

9.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้บุคลากรรบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัฯ 
9.1.2.1 นโยบาย และแผนงานดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัฯ 
9.1.3.1 ตวับ่งชีแ้ละเกณฑค์ุณภาพเฉพาะของส านกัฯ 
9.1.3.2 รายงานการประเมนิตนเองของส านกัฯ 
9.1.4.1 รายงานการประเมนิตนเองของส านกัฯ 
9.1.4.2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของส านกัฯ 
9.1.5.1 รายงานผลการพฒันา และปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
9.1.6.1 ระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศทีส่นบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาและใชร้่วมกนั

ทัง้ระดบับุคคลและหน่วยงาน ( CHE QA) 
9.1.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้บุคลากรรบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัฯ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.3 ระดบัความส าเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

 

9.3.1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาของส านกัฯ 
9.3.1.2 รายงานการประเมนิตนเองของส านกัฯ (SAR10)  
9.3.2.1 รายงานการประชุมการปรบัปรงุคุณภาพการศกึษา 
9.3.3.1 รายงานผลการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของส านกัฯ 
9.3.3.2 เวบ็ไซต ์ของส านกัฯส่วนงานประกนัคุณภาพการศกึษา 
9.3.4.1 รายงานผลการพฒันา และปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 

(SRA 9/10) 
9.3.5.1 นวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในทีส่ถาบนัพฒันาขึน้ (ระบบ CHE 

QA) 
9.3.5.2 ระบบฐานขอ้มลู SAR 
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แบบประเมินผูบ้ริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
ค าชี้แจง     1)  แบบประเมนิน้ีเป็นการประเมนิผูอ้ านวยการ / รองผูอ้ านวยการ / หวัหน้างาน  เพื่อเป็นการเกบ็ขอ้มลู
ส าหรบัการตอบตวับ่งชีท้ี ่7.1 สภาสถาบนัใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัให้
แขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ของส านกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2) โปรดตอบแบบประเมนิน้ีตามสภาพความเป็นจรงิทัง้น้ีจะไม่มผีลต่อการพจิารณาความดคีวามชอบ
ประจ าปี  

ผู้ถกูประเมิน 

  ผูอ้ านวยการ 

  รองผูอ้ านวยการฝา่ยวทิยบรกิาร   

 รองผูอ้ านวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 หวัหน้าส านกังาน 

 หวัหน้าฝา่ย 

 
หวัข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 
มาก
ทีส่ดุ 5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 3 

น้อย  
2 

น้อย
ทีส่ดุ 1 

1. มวีสิยัทศัน์ในการน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็      

2. มบีุคลกิในการเป็นผูน้ า และมคีวามสามารถในการตดัสนิใจ
และหาขอ้ยุตขิองปญัหา 

     

3. มคีวามสามารถในการประสานงาน สรา้งบรรยากาศในการ
ท างาน และแรงจงูใจในหน่วยงาน              

     

 

4. การเปิดใจกว้าง รับฟงัความคิดเห็น และให้ค าแนะน าของ
ผูร้่วมงาน ในหน่วยงาน 

     

5. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูร้ว่มงาน            

6. อุทศิตน ซื่อสตัย ์เสยีสละ ขยนั เอาใจใสใ่นการท างาน      

 7. มคีวามรู ้ความสามารถ และเขา้ใจงานในหน้าที ่      

8. มคีุณธรรม จรยิธรรม เมตตาธรรม และยตุธิรรม      

9. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้กดิผลงานทีด่ใีนหน่วยงาน      

10. มกีารสง่เสรมิและสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากร      

 รวม      

 เฉลีย่  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ……………………………………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………… 

วนัทีป่ระเมนิ  ............./............../........... 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามต่อไปน้ี แต่ละรายการมคีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตังิานของท่าน ที่จะแสดงถงึระดบัความพงึ
พอใจของบุคลากรทีม่ตี่อส านกัวทิยบรกิารฯ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัส านักวทิยบรกิารฯ จะน าไปประกอบการวดัผลตวับ่งชี้ระดบั
ความพงึพอใจของบุคลากรทีม่ตี่อส านกัวทิยบรกิารฯ ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของส านักฯ 
             ดงันัน้ ส านักวทิยบรกิาณฯ จงึขอความรว่มมอืท่านในการตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจรงิ ทัง้น้ี
จะไมม่ผีลต่อการพจิารณาความดคีวามชอบประจ าปี  

ความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักฯ 
1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านกัฯ      
2 ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย      
3 การสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบติังานของส านกัฯ      
4 การใหค้ าปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา      
5 การจดัสรรอตัราก าลงัในการท างานของส านกัฯ      
ด้านความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
1 สถานท่ีท างาน สะอาด เป็นระเบียบ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี        
2 ขนาดพ้ืนท่ีท างาน กวา้งขวาง สะดวกในการปฏิบติังาน      
3 มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งเพียงพอและพร้อมใชง้าน      
4 มีความรู้สึกปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน      
5 มีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬา      
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน 

1 งานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัมีความมัน่คง      
2 งานท่ีท ามีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง      
3 ไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถ เช่น อบรม ประชุม ศึกษาต่อ      
4 งานท่ีท าตรงกบัความรู้ความสามารถ      
5 บุคลากรไดรั้บโอกาส เสนอขอ้มลู ขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันา ปรับปรุง ส านกัฯ      
ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 
1 มีมิตรภาพและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน      
2 มีความพอใจในการดูแลเอาใจใส่ของผูบ้งัคบับญัชา      
3 บุคลากรในส านกัฯ มีความสามคัคีและกลมเกลียวกนั      
4 ส านกัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมใหบุ้คลากรมีโอกาส พบปะสงัสรรคก์นั      
5 มีความภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของส านกัฯ      
   ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................ 
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 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้บับริการท่ีมีต่อการให้บริการ   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

มิถนุายน 2552 - พฤษภาคม 2553 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามม ี3 ตอน คอื 
ตอนที1่ ขอ้มลูทัว่ไป 
ตอนที2่ ความพงึพอใจในการรบับรกิาร 
ตอนที3่ ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 

             2. กรณุาท าเครือ่งหมาย       หน้าขอ้ความหรอืเขยีนขอ้ความตามความเป็นจรงิ 
ตอนท่ี  1   ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม     
 
 

  1. สถานภาพ  อาจารย ์  นกัศกึษาภาคปกต ิ  บุคลากรมหาวทิยาลยั 
  นกัศกึษาภาคสมทบ บณัฑติศกึษา  บุคคลภายนอก 
 
 2. เพศ 

 
 ชาย 

 
  หญงิ       

 

  
 3.  อาย ุ

 
 ต ่ากว่า 20 ปี  

 
 20-30 ปี         

 
  31-40 ปี       

 

  41-50 ปี          51   ปีขึน้ไป      
  
4. วุฒกิารศกึษาสงูสดุ 

 
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 

 
  ปรญิญาตร ี  

 
 

 
 

  ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก  
    
5. คณะทีศ่กึษา  คณะเกษตรและชวีภาพ  คณะวทิยาศาสตร ์  คณะ

ศกึษาศาสตร ์
  คณะวทิยาการจดัการ  วทิยาลยัการแพทยท์างเลอืก  บณัฑติศกึษา   
  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  
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ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในการให้บริการ 
ประเดน็วดัความพึงพอใจ มากทีส่ดุ 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีส่ดุ 
(1) 

1.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
    1.1 สถานที/่พืน้ทีแ่ละบรรยากาศเอือ้อ านวยต่อผู้
เขา้ใชบ้รกิาร 

     

    1.2 สถานทีใ่หบ้รกิารสะอาดเป็นระเบยีบ      
    1.3 มนี ้าดื่มใหบ้รกิาร      
    1.4 โต๊ะ เกา้อี ้มเีพยีงพอ      
    1.5 มหีอ้งน ้าทีส่ะอาด      
2.  ด้านการให้บริการ  
     2.1 จ านวนหนงัสอืและซดีมีเีพยีงพอ      
     2.2 คอมพวิเตอรม์ปีระสทิธภิาพในการคน้หา      
     2.3 เคเบิล้ทวีมีเีพยีงพอต่อการรบัรูข้่าวสาร      
     2.4 โปรแกรมอบรมทกัษะคอมพวิเตอรม์คีวาม
เหมาะสม 

     

     2.5 จ านวนวารสารและหนงัสอืพมิพม์เีพยีงพอ      
3.  ด้านบคุลากร   
     3.1 ใหบ้รกิารดว้ยความสุภาพ เป็นมติร      
     3.2 ความชดัเจนในการใหค้ าแนะน าและตอบขอ้
ซกัถาม 

     

     3.3 การดแูลเอาใจใส่และกระตอืรอืรน้ เตม็ใจ
ใหบ้รกิาร 

     

     3.4 บุคลากรแต่งกายสุภาพเหมาะสม      
     3.5 บุคลากรใหบ้รกิารอย่างเสมอภาค ไม่เลอืก
ปฏบิตั ิ

     

4.  ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ  
     4.1 มกีารใหบ้รกิารตามล าดบัก่อน-หลงั       
    4.2 มชี่องทางในการใหบ้รกิารหลากหลาย      
     4.3 ขัน้ตอนในการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม       
     4.4  ระยะเวลาในการใหย้มืหนงัสอืและซดีเีหมาะสม      
    4.5 เครือ่งคอมพวิเตอรม์ปีระสทิธภิาพในการ
สบืคน้ขอ้มลู 
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ตอนท่ี3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

*********************************** 
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สรปุผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2552 

 

องคป์ระกอบท่ี 
คะแนนการ
ประเมินตาม
เกณฑ ์สกอ. 

มาตรฐาน     
การอดุมศึกษา 

คะแนนการ
ประเมิน

ตามเกณฑ ์
สกอ. 

ผลการประเมินตามเกณฑ ์
สกอ. 

องคป์ระกอบท่ี 1  มาตรฐานท่ี 2 ก   
ตวับ่งชีท้ี ่1.1 3 ตวับ่งชีท้ี ่1.1 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่1.2 3 ตวับ่งชีท้ี ่1.2  3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
องคป์ระกอบท่ี 5  มาตรฐานท่ี 2 ข   
ตวับ่งชีท้ี ่5.1 2 ตวับ่งชีท้ี ่5.1 2 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่5.3 3 ตวับ่งชีท้ี ่5.3 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่5.4 3 ตวับ่งชีท้ี ่5.4 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่5.5 3 ตวับ่งชีท้ี ่5.5 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
องคป์ระกอบท่ี 7  มาตรฐานท่ี 2 ก   
ตวับ่งชีท้ี ่7.1 3 ตวับ่งชีท้ี ่7.1 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่7.2 2 ตวับ่งชีท้ี ่7.2 2 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
  มาตรฐานท่ี 3   
ตวับ่งชีท้ี ่7.3 3 ตวับ่งชีท้ี ่7.3 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
  มาตรฐานท่ี 2 ก   
ตวับ่งชีท้ี ่7.4 3 ตวับ่งชีท้ี ่7.4 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่7.5 3 ตวับ่งชีท้ี ่7.5 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่7.6 2 ตวับ่งชีท้ี ่7.6 2 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่7.8 2 ตวับ่งชีท้ี ่7.8 2 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่7.9  2 ตวับ่งชีท้ี ่7.9 2 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
องคป์ระกอบท่ี 8  มาตรฐานท่ี 2 ก   
ตวับ่งชีท้ี ่8.1 3 ตวับ่งชีท้ี ่8.1 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่8.2 3 ตวับ่งชีท้ี ่8.2 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
องคป์ระกอบท่ี 9  มาตรฐานท่ี 2 ก   
ตวับ่งชีท้ี ่9.1 3 ตวับ่งชีท้ี ่9.1 3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
ตวับ่งชีท้ี ่9.3 3 ตวับ่งชีท้ี ่9.3  3 มาตรฐานอยูใ่นเกณฑย์อมรบัได ้
เฉล่ียคะแนนรวม    2.72 
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หมายเหตุ การก าหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีใน 3 ระดบั ดงัน้ี 
 
คะแนน  1 หมายถงึ มกีารด าเนินการตามตวับ่งชีท้ีก่ าหนดบางส่วนและต ่ากว่ามาตรฐานที่

ควรจะเป็น หรอืผลการด าเนินงานต ่ากว่ามาตรฐานทีค่วรจะเป็น 
คะแนน  2 หมายถึง มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในระดับที่ยอมรับได้และ

ใกลเ้คยีงกบัมาตรฐาน หรอืมผีลการด าเนินงานทีใ่กลเ้คยีงกบัมาตรฐาน 
คะแนน  3 หมายถงึ มกีารด าเนินงานตามตวับ่งชีท้ีก่ าหนดครบถว้นเป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนด หรอืมผีลการด าเนินงานทีไ่ดม้าตรฐาน 
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สรปุผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2551 

องคป์ระกอบ
คณุภาพ 

คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมิน ปัจจยั

น าเข้า 
กระบวน 
การ 

ผลผลิต รวม 
เฉล่ีย

องคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบท่ี 1       
ตวับ่งชีท้ี ่1.1 - 2 - 2   
ตวับ่งชีท้ี ่1.2 - - 3 3   

รวม - 2 3 5 2.50 ระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 5       
ตวับ่งชีท้ี ่5.1 - 1 - 1   
ตวับ่งชีท้ี ่5.3 - - 3 3   
ตวับ่งชีท้ี ่5.4 - - 3 3   
ตวับ่งชีท้ี ่5.5 - - 1 1   

รวม - 1 7 8 2.00 ระดบัพอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 7       
ตวับ่งชีท้ี ่7.1 - 1 - 1   
ตวับ่งชีท้ี ่7.2 - 2 - 2   
ตวับ่งชีท้ี ่7.3 - 0 - 0   
ตวับ่งชีท้ี ่7.4 - 2 - 2   
ตวับ่งชีท้ี ่7.5 2 - - 2   
ตวับ่งชีท้ี ่7.6 - - 2 2   
ตวับ่งชีท้ี ่7.8 - 2 - 2   
ตวับ่งชีท้ี ่7.9 - - 1 1   

รวม 2 7 3 12 1.50 ยงัไม่ได้คณุภาพ 
องคป์ระกอบท่ี 8       
ตวับ่งชีท้ี ่8.1 - 1 - 1   
ตวับ่งชีท้ี ่8.2 - 3 - 3   

รวม - 4 - 4 2.00 ระดบัพอใช้ 
องคป์ระกอบท่ี 9       
ตวับ่งชีท้ี ่9.1 - 3 - 3   
ตวับ่งชีท้ี ่9.3 - 3 3 3   

รวม - 3 3 6 3.00 ระดบัดีมาก 
เฉล่ียทุกตวับ่งชี้ของ
ทุกองคป์ระกอบ 

2 20 13 35 1.94 
ได้คณุภาพใน
ระดบัพอใช้ 
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รายงานตามมาตราฐาน  สมศ. 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.11  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะใน 

           วชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

วธีิการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดบัคะแนน 

0 1 2 3 

ประเมินแบบอิงเกณฑม์าตรฐาน < ร้อยละ 45     
ร้อยละ 45 – 69     
> ร้อยละ 70     

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตวับ่งช้ี หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน 
ระดบัคะแนน 

คะแนน 0 1 2 3 

5.11 ร้อยละ 41.2 1     
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2552 บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเขา้การอบรมในสายวิชาชีพ มีจ านวน 21 
คน ต่อจ านวนบุคลากรทั้ง 51 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 
 
จุดแข็ง  
 - 
 
จุดอ่อน 
 ส านกัวิทยบริการฯ มีจ านวนบุคลากรท่ีบรรจุต าแหน่ง นกัวิชาการ หรือ บรรณารักษ์น้อย 
ท าให้การส่งเขา้รับการอบรมตอ้งค านึงถึงการปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยวา่ตรงหรือไม่ ท าให้เกิดการ
ส่งบุคลากรซ ้ าคนเดิม 
 
 
 
 
 
 



 หน้า 83 

แนวทางการพฒันา 
 ควรจดับุคลากรเขา้รับการอบรมให้มาก โดยผลดัเปล่ียนตวับุคลากรเขา้รับการอบรมไม่ให้
ซ ้ าคนเดิม 
 
รายการหลกัฐานแสดง 
 เอกสารขอส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.9  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีใ่ช้ในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร์และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

วธีิการประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดบัคะแนน 

0 1 2 3 

ประเมินแบบอิงเกณฑม์าตรฐาน < 4,000     
4,000 – 5,999     

> 6,000       

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ตวับ่งช้ี หน่วยวดั ผลการด าเนินงาน 
ระดบัคะแนน 

คะแนน 0 1 2 3 

6.9 บาท : คน 773.92 1     
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2552 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน เป็นจ านวนเงิน 5,393,700 บาท และงบประมาณรายได้ เป็นจ านวนเงิน 
6,017,600 บาท และได้รับจดัสรรเพิ่มเติมในส่วนของงบกลางของมหาวิทยาลยั เป็นจ านวนเงิน 
1,525,660 บาท รวมเงินประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรในปีงบประมาณ 2552       =   12,936,960    บาท 
   จ านวนนกัศึกษาเทียบเท่าเตม็เวลา (FTES)      =     16,716.07 
             = 773.92  บาท / คน 
 
จุดแข็ง  
 - 
 
จุดอ่อน 
 1.  งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่สมดุลยก์บัจ านวนนกัศึกษา 

2.  การจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานยดึกรอบตามปีท่ีผา่นมา 
3.  ผูบ้ริหารไม่ค่อยใหค้วามส าคญั                                
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แนวทางการพฒันา 
1. การจดัสรรงบประมาณควรดูภาระกิจของหน่วยงานประกอบ  
2. การจดัสรรงบประมาณตอ้งคิดจากค่าหวันกัศึกษา 
3. ใหผู้บ้ริหารของแต่ละหน่วยร่วมพิจารณาจดัสรรงบประมาณดว้ย 
4. ตอ้งดูแผนพฒันาของมหาวทิยาลยัดว้ย 

 
รายการหลกัฐานแสดง 

- แผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 
- เอกสารการขออนุมติัซ้ือ-จา้ง 
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รายช่ือคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัส านัก 

ประจ าปีการศึกษา 2552 
 

  ๑.  อาจารยม์นญัญา   ศรวีโิรจน์      (ผูป้ระเมนิจากภายนอก) 
  ๒. ผูช้่วยศาสตราจารยส์ุพตัรา   ทรงงามทรพัย ์
  ๓. อาจารยอุ์ดมศกัดิ ์ แยม้ขะมงั 
  ๔. นายทรงศกัดิ ์  ทมิา 
  ๕. นางจฑุาทพิย ์  แกว้ละมุล 
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คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

 
 

  ๑. ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทรตัน์  กิง่แสง   ประธาน 
  ๒. ดร.กนกรตัน์       ยศไกร    กรรมการ 
  ๓. นายเกยีรตพิงษ์   ยอดเยีย่มแกร   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวจนัทมิา   ชุลกีราน    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวสุมาล ี ถวายสนิธุ ์   กรรมการ 
 ๖.  นางสาวอญัชนา ธาตุบุรมย ์   กรรมการ 
 ๗.  นายสมพร ดวงเกษ    กรรมการ 
 ๘.  นายเสนีย ์ แนวทศัน์    กรรมการ 
 ๙.  นายธนภมู ิ เกอืกรมัย ์   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววาสนา  มณโีนนโพธิ ์   กรรมการ 
 ๑๑. นางวาสนา มสัตูล    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวรชันี ตนัพนัเลศิ   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวรตันาภรณ์  แสนดวง   กรรมการ 
 ๑๔. นายฐารตัน์ ฉตัรภตู ิ    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวทรรศนีย ์ผูช้จูนัทร ์    กรรมการ 
 ๑๖. นายกฤษฎา พลูยรตัน์    กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวสุนิสา สุวรรณทอง   กรรมการ 
 ๑๘. นายเดชา ศรธีนาวชิา   กรรมการ 
 ๑๙. นางยตุะนนัท ์ ไชยพร    กรรมการ 
 ๒๐. นางสาววราพรณ์ ดอนหวัล่อ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑. นายธรีพร พงษ์พุฒ   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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