
 

ค าน า 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ โดยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  จะต้องถือเป็นข้อ
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึ งมีความมุ่งมั่นในการน าระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ มีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประเมินและตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นทางการ 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นรายงานที่น าเสนอข้อมูล 5 องค์ประกอบได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, ส.16 และ ส.17 
 องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 และ 2.5 
 องค์ประกอบที่ 5  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1, 5.2 และ ส.8 
 องค์ประกอบที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2, 7.3 และ 7.4 
 องค์ประกอบที่ 8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  
 องค์ประกอบที่ 9  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 และ ส.15             
 โดยท าการรวบรวมข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2553 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการจัดท ารายการการประเมินตนเองฉ บับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมุ่งหวังว่า
กิจกรรมการประกันคุณภาพครั้งนี้จะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาของส านักฯ ของการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง) 
              ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประวัติ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 1  ชั้นล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมี

อาจารย์ไข่มุก  มิลินทเลข เป็น บรรณารักษ์ และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน 
เมื่อ พ.ศ.2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากข้ึน จึงย้ายห้องสมุ ดไปบริเวณชั้นล่างของอาคาร 2 

(อาคารศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งบรรจุผู้ใช้บริการได้มากข้ึน 
ปี พ.ศ. 2518  ได้งบประมาณจากกรมฝึกหัดครู สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 

ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,162 ตารางเมตร  มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 300 ที่นั่ง และเปิดให้บริการ แก่
นักศึกษา ครู อาจารย์   โดยมีอาจารย์ บรรณารักษ์บริหารงานรวม 7 คน  

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

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2519  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุ งเทพมหานคร 
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 ตอนที่ 73 ราชกิจจา-
นุเบกษา ลงวันที่ 17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  
กรุงเทพมหานคร โดยการปรับเปลี่ยนให้ แผนก “หอสมุด” เป็น “ฝ่ายหอสมุด” สังกัดส านักส่งเสริม
วิชาการ  

ปี พ.ศ. 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมรูปแบบอาคาร จากสภาสถาบันราชภัฏ เป็น
อาคาร 8 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี พ.ศ.2542 หอสมุด เปลี่ยนเป็น “ส านักวิทยบริการ” และขนย้ายมาใช้พ้ืนที่บริการที่อาคาร 
8 ชั้น 
 ปี พ.ศ.2544  สถาบัน ฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ ปีการศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 
บาท เป็นค่าปรับแต่งภายในอา คารให้มีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย ทั้งนี้มีการ
ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ จัดจ้างออกแบบ และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่ง  ในช่วงระหว่างการปรับ
ตกแต่งภายในอาคารต้องขนย้า ยส่วนท างานทั้งหมดกับส่วนบริการบางส่วนกลับมาที่อาคารมา นิจ 
ชุมสาย ต่อเมื่อ กุมภาพันธ์ พ .ศ.2546 การปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้วเสร็จ  จึงขนย้ายทั้งหมด
กลับมาที่ อาคาร 8 ชั้น  
 ปี พ.ศ.2546  ได้รับงบจัดสรรงบประมาณรายได้ เพิ่มเติม จ านวน 3,722,027 บาท ให้จัดหา
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารในส่วนที่ขาด  การจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณจ านวนนี้ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จในเดื อน เมษายน พ .ศ.2547  ส านักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับพัฒนา ลักษณะการ
ด าเนินของห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสา รสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ และ 
ออนไลน์ รวมทั้งมีความสวยงามทันสมัย  มีส่วนท าการดังนี้   

ช้ัน 1 
มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner), บริการสอบถาม, บริการฝากของ, บริการอ่านหนังสือพิมพ์, ห้อง
อ่านวารสาร และแสดงนิทรรศการ, บริการถ่ายส าเนา 

ช้ัน 2 
หนังสืออ้างอิง , วารสารล่วงเวลา , ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล , งานซ่อมบ ารุงสิ่งพิมพ์ , งานเทคนิค
สิ่งพิมพ์, วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

ช้ัน 3 หนังสือท่ัวไป, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, บริการยืม-คืน หนังสือ, ห้องหนังสือกฎหมาย 

ช้ัน 4 
หนังสือท่ัวไป, บริการช่วยการค้นคว้า, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสือวิจัยและวิทยานิพนธ์ , ห้อง
บัณฑิตศึกษา 

ช้ัน 5 
หนังสือท่ัวไป , หนังสือนวนิยาย /เรื่องสั้น , หนังสือภาษาต่ างประเทศ , งานจัดหาและวิเคราะห์
สารสนเทศ, ห้องเซิฟเวอร์ 

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

ช้ัน 7 
ส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องประชุมวิทยสภา, ห้องประชุมวิทยสมาคม, ห้องผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการฯ, ห้องรองผู้อ านวยการส านักฯ 

ช้ัน 8 ห้องประชุมวิทยสัมมนา, ห้องมัลติมีเดีย, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 



 

 
ปี พ .ศ.2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม  ประกาศ เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก  ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน“ส านัก
วิทยบริการ ” เป็น “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” โดยให้ รวบส่วนงานของศูนย์
คอมพิวเตอร์ มาไว้ด้วยกัน จนถึงปัจจุบัน  
 ปี พ .ศ .2550  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สั งกัด “ส า นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ” ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับ
ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย
ฯ เพื่อไว้ส าหรับบริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิท ยาลัยฯ  ระหว่าง ชั้น 2-6 ของ
อาคาร 29  
 สถานที่ด 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/ 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค ์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปรัชญา 
“ศูนย์กลางการเรียนรู้  สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 

 

วิสัยทัศน ์
 เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ  พัฒนา ระบบเครือข่าย  และผลิตสื่อการเรียนการสอน โดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ  สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
การเรียนการสอนออนไลน์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

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

ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
5. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารส นเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณธรรม

และจริยธรรมในการใช้งาน ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
6. ให้บริการค าปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบเครือข่ายแก่

นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ 
7. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และให้บริการห้องประชุม สัมมนา 
8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และเคเบิ้ลทีวี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วัตถุประสงค ์
1. เป็นศูนย์กลางการจัดหา วิเคราะห์ และจัดเก็บสารสนเทศท่ีทันสมัยในรูปแบบต่าง ๆ  
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจัย และบริการทางวิชาการ ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศที่

ทันสมัย 
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอน และบริการโสตทัศนูปกรณ์ในกิจการของมหาวิทยาลัย 
4. เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 เส้นทางในอัตราเร็ว ภายในประเทศ 

80 Mbps ต่างประเทศ 16 Mbps   
5. เชื่อมต่อเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย  เพ่ือบริการหน่วยงาน นักศึกษา  อาจารย์ 

ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในมาตรฐาน Gigabit  Ethernet ส่วนเครือข่ายย่อย
ภายในอาคารเชื่อมต่อด้วยความเร็วในมาตรฐาน Fast Ethernet  ไปจนถึงจุดเชื่อมต่อ
ปลายทาง 

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

7. ส่งเสริมให้หน่วยงานและอาจารย์ จัดท าโฮมเพจ เพ่ือให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย โดยผ่านทางเคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ ฯลฯ 

8. ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าเว็บเพจรายวิชา เพื่อเป็นทรัพย ากรในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ต่อไป 

9. ศึกษาวิจัยหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการจัดการความปลอดภัย ของระบบ
เครือข่ายเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัด 

10. เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่สารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 

-งานบริการเคร่ืองเสียง 

-งานอบรมและพัฒนา  

  บุคลากรด้านเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

-งานระบบเครือข่าย 

-งานระบบ ฐานข้อมูล  

-งานพัฒนาโฮมเพจ 

-งานพัฒนาระบบ 

  สารสนเทศ 

-งานซ่อมบ ารุง 

-งานบริการสืบค้น 

  สารสนเทศ 

  (ห้องปฏิบัติการ) 

-งานบริการ E - Learning  

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

ผู้บริหาร 
 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ดร.กนกรัตน์  ยศไกร รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายเกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

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 

 

กรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิง่แสง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  ประธานกรรมการ 
นางสาวกนกรัตน์  ยศไกร รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  รองประธานกรรมการ 
นายถนอม   ณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
นางสาวพูลสุข  ปริวัตรวรวุฒ ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
นางสาวสุมาลี   ถวายสินธุ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
นางวาสนา   มัสตูล บรรณารักษ์ กรรมการ 
นางสาวจันทิมา  ชุลีกราน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 



 

 

รายชื่อบุคลากรของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 
 
 



 

 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

1. นายสมพร  ดวงเกษ   นักวิชาการโสตฯ 
2. นายวิเชียร  นิตชิน   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. นายสุรสินธุ์  วัฒนจริยา  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. นายชัชวาลย์  ถาวรสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายจักรกฤษ แก้วไพฑูลย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายทวิช  บุญสวัสดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวสกนธ์รัตน์ แย้มประยูร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายเดชา  ศรีธนาวิชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวมัทราวดี เป็นพุ่มพวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวปราณี จิตรเย็น   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นายนิรชา  เสือนาค   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
11. นายชัยยุทธ  ด าหนก   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
12.   ว่าง    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



 

 
 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 
 

งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณแผ่นดิน 2,648,000.-  
งบประมาณรายได้ 4,368,800.- 
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 7,016,800.- 

แยกตามภาระกิจ 

1. ภารกิจผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- งบประมาณแผ่นดิน 2,648,000.-  

- งบประมาณรายได้ 4,308,900.- 

2. ภารกิจด้านการให้บริการวิชาการ  

- งบประมาณรายได้ 23,000.- 

3. ภารกิจด้านท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

- งบประมาณรายได้ 36,900.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อาคารสถานที่ 
 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีพ้ืนที่ให้บริการแยกเป็น 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 และบันไดทางข้ึน - ลง 

 ชั้น  2 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 2 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -  บริการหนังสืออ้างอิง 
  -  บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
  -   บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
  -  บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
  -  งานเทคนิค, งานซ่อมบ ารุงหนังสือและวารสาร 
  -   บริการวารสารเย็บเล่ม 
 ชั้น  3 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปริ๊นเตอร์ สลิป 2 เครื่อง 



 

   -  บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 000 - 300  
  -   บริการยืม – คืน หนังสือ 
  -   ห้องหนังสือกฎหมาย  
  -   ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
 ชั้น  4 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 
  -   บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 400 - 700 
  -   บริการหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือโครงการต าราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
  -   ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล 
  -   ห้องบัณฑิตศึกษา 
 ชั้น  5 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
  -  เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -  บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 800 - 900 
  -   บริการหนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น 
  -   บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 
  -   งานจัดหาและวิเคราะห์สารสนเทศ 
 ชั้น  6 
  -   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง 
  -  บริการอินเทอร์เน็ต 
  -  บริการวีดิทัศน์ 
  -   บริการเสียงตามประสงค์ 
  -   งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และวีดิทัศน์ 
  -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  -   ห้องเซิร์ฟเวอร์ 
 ชั้น  7 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 3 เครื่อง 
  -   เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 
  -   ส านักงานผู้อ านวยการ 



 

  -   ห้องผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
  -  ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -   ห้องหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
  -   ห้องหัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ 
  -   ห้องหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
   -   ห้องประชุมวิทยสภา 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  1 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  2 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  3 
  -   ห้องประชุมวิทยสมาคม  4 
 ชั้น  8 
  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง 
  -   มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 3 เครื่อง 
  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 
  -   ห้องประชุมวิทยสัมมนา 
  -   ห้องมัลติมีเดีย 
  -  ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
  -   ห้องตัดตอ่ 
  -   ห้องบันทึกเสียง 
  -  งานซ่อมบ ารุงโสตทัศนวัสดุ 
 ภายในอาคาร 8 ชั้น มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 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 
-  เครื่องถ่ายเอกสาร  1  เครื่อง 
-  ตู้เก็บวัสดุ – อุปกรณ์  3  ตู้ 
-  โต๊ะท างาน   5  ชุด 

 ห้อง 2932  ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร ์
  -   เครื่องพิมพ์   8  ชุด 
  -   เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์  3  ชุด 
 ห้อง 2935   ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร ์
  -   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  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ  1  ชุด 
 ห้อง 2946  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
  -   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 



 

  
ห้อง 2953   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ  1  ชุด 
 ห้อง 2954   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครือ่งกระจายสัญญาณ  1  ชุด 
 ห้อง 2955   ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ บริษัท SVOA 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  2  ชุด 
 ห้อง 2956   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ  1  ชุด 
 เคานเ์ตอร์บริการชั้น 5 
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด 
  -   ทีวี LCD   1  เครื่อง 
 ห้อง 2966   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
  -   เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 
  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 
  -   เครื่องกระจายสัญญาณ  1  ชุด 
 ภายในอาคารมีเครื่องปรับอากาศท่ีอยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของฝ่าย IT จ านวน 4 ตัว นอกจากนั้น
กองอาคารสถานที่จะเป็นผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่   ๐๐๑๓ / ๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ- 
จันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 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 
 
 หน้าที ่
  ๑. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๒. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานประกอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน           
  ๓.  สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมรับการประเมินจาก
กรรมการ 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓ โดยยกเลิกค าสั่งที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๒ 
และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน   
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓    

 

                                
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง) 

          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ และคณะ 

ศูนย์ ส านัก ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ส านักฯ ต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนสาระ 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานการด าเนินการ 
 
องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 
องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
 
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของ สกอ. และ สมศ.  ปีการศึกษา 2553 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตา มตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้งและ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

 
 
 



 

ผลการด าเนินงาน : 
1.  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากรในสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554)            
 โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1.1.1) และมีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนกลยุ ทธ์โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในส านักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 1.1.1.2) มีแผนเชื่อมโยง
กับปรัชญาและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏตลอดจนจุดเน้นของสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2551-2554)  (เอกสาร
หมายเลข 1.1.1.3, 1.1.1.4) และได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.1.5) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการมอบหมายให้คณะกรรมการจัดท า

แผนกลยุทธ์ท าหน้าที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ (เอกสารหมายเลข 1.1.2.1) มีการประชุมบุคลากรเพื่อ
ชี้แจงแผนกลยุทธ์ส านักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากร (อกสารหมายเลข 1.1.2.2) มี
การท าหนังสือเวียนชี้แจงแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากรภายส านักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2.3) และเผยแพร่แผนกลยุทธ์บนเว็บไวต์ของส านั กวิทยบริการฯ (เอกสาร
หมายเลข 1.1.2.4) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ (เอกส าร
หมายเลข 1.1.3.1) เพ่ือแปลงแผนกลยุทธ์ส านักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบทั้ง 4 พันธกิจ (เอกสารหมายเลข 1.1.3.2)  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการระบุตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.4.1) 

 
 
 



 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานเพ่ือใช้

เป็นแนวทางการด าเนินการและเพ่ือสร้างความม่ันใจได้ว่ามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลา
ที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข 1.1.5.1, 1.1.5.2) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ  2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนและมีการรายงานผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้เสนอต่อผู้บริหาร (เอกสาร
หมายเลข 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.6.3) 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
โดยเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้กา รด าเนินงานตามแผนกับค่าเป้าหมายและน าผลที่ได้เสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข 1.1.7.1, 1.1.7.2) 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ี 1.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ 7 ข้อ 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์แต่ไม่มีการน า
ผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แนวทางการพัฒนา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรับปรุงระบบการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และตามตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องให้สามารถปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 1.1.1.1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด ท าแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สวท. 1.1.1.2   รายงานการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์    
สวท. 1.1.1.3     แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี 2553 
สวท. 1.1.1.4 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกับปรัชญาและพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดจนจุดเน้นของสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2554) 

สวท. 1.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวท. 1.1.2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวท. 1.1.2.2     รายงานการประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวท. 1.1.2.3 หนังสือเวียนแจ้งแผนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวท. 1.1.2.4 เว็บเพจแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท. 1.1.3.1 แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท. 1.1.3.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๓     
สวท. 1.1.4.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๓     
สวท. 1.1.5.1 ปฏิทินการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
สวท. 1.1.5.2 แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๓       
สวท. 1.1.6.1 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์     
สวท. 1.1.6.2 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนงานต่อผู้บริหาร    
สวท. 1.1.6.3 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้    
สวท. 1.1.7.1 รายงานผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนโดยเปรียบเทียบผลการประเมิน

ของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกับค่าเป้าหมาย 
สวท. 1.1.7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
  

 



 

หมายเหตุ   ตัวเลขที่ 1  คือ องค์ประกอบ          

 ตัวเลขที่ 2  คือ  ล าดับของตัวบ่งชี้ 
                
  ตัวเลขที่ 3   คือ  ล าดับของเกณฑ์มาตรฐาน      
  
  ตัวเลขที่ 4  คือ  ล าดับของหลักฐานแสดง    
 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
หมายเหตุ   ตัวบ่งชี้ที่ 16.1  ในระดับคณะไม่ต้องประเมิน 



 

ผลการด าเนินงาน : 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ท าประเมินตัวบ่งชี้ สมศ .ที่16.1 การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  16.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิด 
อัตลักษณ์ 
 

- - - - 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 
วิธีการค านวณ 
  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 
 

x 100 

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 



 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริม าณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   1. ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน  รวมทั้งแผนกลยุทธ์  และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
   2.  แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
   3.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจข อง
สถาบัน 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

 2551  2552  2553 

1. ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
บัณฑิต 

- - - - 

2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
ทั้งหมด 

- - - - 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - - 
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน
บัณฑิต 

- - - - 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ท าประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  
 
ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16.2   เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ 
 

- - - - 

 



 

จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
 
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที ่17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  

ประเด็นในการพิจารณา  
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติ งานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสถาบันและเกิด

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉ พาะที่ก าหนดและได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบัน 
 2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่



 

ก าหนด หรือผลการดเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้น 
หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 
 4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวั ล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ   
เป็นต้น 
 
หมายเหตุ   ในระดับคณะจะประเมินตัวบ่งชี้นี้หรือไม่ก็ได้  หากกจะประเมินต้องเป็นเอกลักษณ์ของ
คณะ  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ท าประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2553  
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  17 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อ นเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

- - - - 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แนวทางการพัฒนา : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 17.1    …………………………………………………………………………………… 
เอกสารหมายเลข 17.2    …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ี 2.4       :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาก าร เทคนิคการสอนและการวัดผล  
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยา บรรณอาจารย์บุคลากรสายสนับสนุนและดูและควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ : 

หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  3 เช่น ผลการประเมิน  หรือผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ  การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการ
สร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 



 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์สายบริหาร

และบุคคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ใน
การวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนางานประจ า  (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1) และมีการส ารวจความ
ต้องการของการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการ
ท างานเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ  และทักษะที่ดีเพ่ือเพ่ิมผล
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2.4.1.2, 2.4.1.3)  

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 
   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น

ระบบ โปร่ง ใสและก าหนดแนวปฏิบัตไว้เป็นลายลักษณอักษรเพื่อให้อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบ
ภายใต้เวลาที่ก าหนดและเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วางแผนไว้  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1) ซึ่งมีเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข 
2.4.2.2)  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้
น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศการท างานการจัดสวัสดิการ การเอ าใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน
อย่างเสมอภาคกัน การสร้างบรรยาการของความสุขในการท างาน (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1, 
2.4.3.2) และยังมีระบบส่งเสริมสนับสนุนขอรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 
2.4.3.3) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทั กษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการก าหนดแนวทางหรือวิธีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ าบุคลากรสามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนางานมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง (เอกสาร
หมายเลข 2.4.4.1)  

 
 



 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

2 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง / จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : เนื่องจากบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนมากและ
บุคลากรบางส่วนได้รับอัตราเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาท่ีส าเร็จ 
 
แนวทางการพัฒนา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีกา รขยายกรอบอัตราก าลัง
การบรรจุให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 2.4.1.1 ข้อมูลอัตราก าลังของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ /แผนพัฒนา

บุคลากรของส านักฯ 
สวท. 2.4.1.2 ผลการส ารวจหัวข้อที่บุคลากรสนใจเข้าอบรม     
สวท. 2.4.1.3 ก าหนดการอบรม 
สวท. 2.4.2.1 คณะกรรมการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร      
สวท. 2.4.2.2 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร   
สวท. 2.4.3.1 ภาพถ่ายอาคารสถานที ่   
สวท. 2.4.3.2 งบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานที ่  
สวท. 2.4.3.3 การเสนอรายชื่อคนดีศรีจันทรเกษม   
สวท. 2.4.4.1 รายงานผลการเข้าอบรม สัมมนา/ข้อมูลการจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ตัวบ่งช้ี 2.5   :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดการหรือจัดบริ การเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 
FTES ต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกา รพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ  อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริ การด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องประปา  ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ  6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ  ด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของ
นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่
ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
 
 
 



 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 

FTES ต่อเครื่อง 
    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดบริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา

จ านวน…………………….. (เอกสารหมายเลข 2.5.1.1) 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการ

ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริการ ห้องสมุดและสืบค้น

สารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข 2.5.2.1) และมีการจัดอบรมการให้ความรู้ด้าน
ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.5.2.2, 2.5.2.3) 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริการห้องเรียนรวม (เอกสาร
หมายเลข 2.5.3.1) มีบริการห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต (เอกสารหมายเลข 2.5.3.2) และจุดบริการ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (เอกสารหมายเลข 2.5.3.3) 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ  อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา 

    โดยส านักวิทยบริกการและเทคโนโลยีสารส นเทศ มีระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่าย 
(เอกสารหมายเลข 2.5.4.1) และบริการฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 2.5.4.2)  

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องประปา  ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดบริการน้ าดื่มตามชั้นให้บริการ 
(เอกสารหมายเลข 2.5.5.1) มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) (เอกสารหมายเลข 2.5.5.2) และ
ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ (เอกสารหมายเลข 2.5.5.3)  
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 



 

จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน  : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
 
แนวทางการพัฒนา : มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ สกอ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 2.5.1.1 ข้อมูลการหาค่า FTES ต่อจ านวนคอมพิวเตอร์         
สวท. 2.5.2.1 เว็บไซต์บริการสืบค้นข้อมูล     
สวท. 2.5.2.2 หน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล     
สวท. 2.5.2.3 ภาพถ่ายการฝึกอบรม 
สวท. 2.5.3.1 ภาพถ่ายห้องเรียนรวม 
สวท. 2.5.3.2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
สวท. 2.5.3.3 ภาพถ่ายจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย     
สวท. 2.5.4.1 หน้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา     
สวท. 2.5.4.2 หน้าเว็บไซต์บริการฐานข้อมูลส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
สวท. 2.5.5.1 ภาพถ่ายจุดบริการน้ าดื่ม     
สวท. 2.5.5.2 ภาพถ่ายจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)     
สวท. 2.5.5.3 ภาพถ่ายระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
                     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 

วิธีการค านวณ  
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเ ร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 35 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดย
มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ ที่สถาบันอุมศึกษา เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดโดย    
สมศ.   

2.  ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  หรือสถาบันที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

 3.  ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 
 
ผลการด าเนินงาน : 
            ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้ท าประเมินคุณภาพของบัณฑิต   
 
 
 
 
 
 



 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

- - - - 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
แนวทางการพัฒนา : 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน   :  

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลควา มส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณ ฑ์ข้อ 2 
และข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 



 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์
ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ มีนโยบายส่งเสริม 
สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านค วามรู้ ความเชี่ยวชาญ เวลา
และจิตแห่งการให้บริการ (เอกสารหมายเลข 5.1.1.1- 5.1.1.5) มีการให้บริการวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ โดยมีมุมคุณธรรม สวนผักดาดฟ้า : พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน (เอกสารหมายเลข 5.1.1.6, 5.1.1.7)   
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความร่วมมือกับนักศึกษาในการน า
ความรู้เรื่องโครงการสวนผักดาดฟ้า : พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน (เอกสาร
หมายเลข 5.1.2.1, 5.1.2.2) 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

2 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการด าเนินการด้านการบริการวิ ชาการแก่
สังคม แต่ยังขาดการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 
 
แนวทางการพัฒนา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 5.1.1.1 เอกสารขั้นตอนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
สวท. 5.1.1.2 โครงการ เอริท ฟิตหัวใจให้บริการ 
สวท. 5.1.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ เอริท ฟิตหัวใจให้บริการ 
สวท. 5.1.1.4 โครงการ mobile library 
สวท. 5.1.1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ mobile library 
สวท. 5.1.1.6    ภาพถ่ายมุมคุณธรรม 
สวท. 5.1.1.7 ภาพถ่ายโครงการสวนผัก : พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 
สวท. 5.1.2.1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้เรื่องสวนผัก 
สวท. 5.1.2.2 ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การปลูกผักให้กับชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 8  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
      การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย 
 x 100 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย
โดยอาจไปต่อยอดพัฒนา เป็นหนังสือ ต ารา หรืองา นวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือ
น าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
 2. โครงการบริการวิชาการท่ีนับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
และโครงการวิชาการท่ีเป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการในปีที่ประเมิน โครงการ
หนึ่งๆ จะบูรณากา รเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 
 3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 
ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน

รวม 3 ปี 2551 2552 2553 
1. จ านวนโครงการ /กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

- - 3 3 

2. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่น ามาใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และวิจัย 

- - - - 

3. ร้อยละของโครงการ /กิจกรรม
บริการวิชาการท่ีน ามาใช้การ
พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย 

- - - - 

 



 

ผลการด าเนินงาน : 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

การศึกษาค้นคว้า มีการให้บริการวิชาแก่สังคมตามโ ครงการ  eDLTV  โครงการ mobil library 
“ห้องสมุด เพ่ือเด็กและชุมชน ” และโครงการสวนผักดาดฟ้า : พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้  (เอกสาร
หมายเลข 8.1, 8.2, 8.3) ขาดการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่  8 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย 

- - - - 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
แนวทางการพัฒนา : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 8.1    เอกสารโครงการ eDLTV 
เอกสารหมายเลข 8.2    โครงการ mobile library 
เอกสารหมายเลข 8.2    โครงการสวนผักดาดฟ้า : พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน   :  

 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส ารวจความต้องการของชุมชน 
โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  (เอกสารหมายเลข 5.2.1.1) มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอบรมโครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อ eDLTV และพัฒนาการใช้สื่อ 
(เอกสารหมายเลข 5.2.1.2)  และหนังสือขอความอนุเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านการบริการ
วิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.1.3)  

 2. มีความร่วมมื อด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้กับกลุ่มสห+ภาพและกลุ่มลูกหมาก (เอกสารหมายเลข 5.2.2.1, 5.2.2.2)  

 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 



 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแบบประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม (เอกสารหมายเลข 5.2.3.1) และผลการประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(เอกสารหมายเลข 5.2.3.2) 

 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ  3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 

      โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5.2.4.1) 

  5. มีการน าความรู้ที่ได้ จากการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะหรือสถาบัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน  (เอกสารหมายเลข 
5.2.5.1) และเว็บไซต์เผยแพร่ภาพถ่ายกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 5.2.5.2) 

 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

  
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดแข็ง : ส านักวิทยบริการฯมีการส ารวจความต้องการของชุมชน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของส านักฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  มีการน าผลการ
ประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการมีการน าความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ หรือสถาบัน และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
แนวทางการพัฒนา : - 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 5.2.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
สวท. 5.2.1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมโครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและ

พัฒนาสื่อ eDLTV และพัฒนาการใช้สื่อ 
สวท. 5.2.1.3    หนังสือขอความอนุเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านการบริการวิชาการ 
สวท. 5.2.2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มสห+ภาพ 
สวท. 5.2.2.2    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มลูกหมาก 
สวท. 5.2.3.1     แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ 
สวท. 5.2.3.2     ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ 
สวท. 5.2.4.1     รายงานสรุปผลโครงการ ทบทวนผลการด าเนินงาน 
สวท. 5.2.5.1     วีดีโอเผยแพร่ สื่อโทรทัศน์ช่อง7 รายการเกษตรวันนี้ 
สวท. 5.2.5.2     เว็บไซต์เผยแพร่ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ ด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด า เนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ  : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่  6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง  10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 



 

     โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าห นดครบถ้วน โดยมีการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักฯ เช่น ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร (เอกสาร
หมายเลข 7.1.1.1) จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการฯ (เอกสารหมายเลข 7.1.1.2) 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 

    โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและจัด ท า วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ (เอกสารหมายเลข 
7.1.2.1, 7.1.2.2) ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ (7.1.2.3) และจัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน
สารสนเทศของส านักฯ (7.1.2.4) 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ ง
สามารถสื่อสารแผนกลยุทธ์และผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

     โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก ากับ ติดตามผลการน า
นโยบายและแผนการกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.1) และแจ้งผลการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน 
(เอกสารหมายเลข 7.1.3.2, 7.1.3.3, 7.1.3.4) 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

     โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโล ยีสารสนเทศ มีการสนับสนุนให้บุคลากรใน
ส านักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (เอกสารหมายเลข 7.1.4.1) ปรับลดขั้นตอน 
กระบวนการบริหารจัดการ โดยมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรรองลงมา เพ่ือเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหาร (เอกสารหมายเลข 7.1.4.2, 7.1.4.3)  

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

 โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้ความรู้แก่บุลคลากรด้าน
การจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 7.1.5.1)และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วม งาน เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักวิทยบริการฯ เต็มตามศักยภาพ (เอกสารหมายเลข 7.1.5.2) 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

     โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยึดหลักธรรม าภิบาลในการ
บริหารงาน โดยให้บุคลากรส านักฯ มีส่วนร่วม  (เอกสารหมายเลข 7.1.6.1, 7.1.6.2) เปิดช่องทางรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ (เอกสารหมายเลข 7.1.6.3, 7.1.6.4)  



 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ภาวะ ผู้น าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

4 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีควรติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ตามตัวบ่งชี้และน าผลการประเมินไปปรับปรุงนโยบายของส านักวิทยบริการฯ ใ นรอบปี
ต่อไป 
 
แนวทางการพัฒนา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ รวมทั้งพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 7.1.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชชภัฏ พ.ศ. 2547 
สวท. 7.1.1.2 คู่มือการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการฯ    
สวท. 7.1.2.1     แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ  
สวท. 7.1.2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 7.1.2.3 ภาพถ่ายการจัดท าแผนกลยุทธ์    
สวท. 7.1.2.4  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  
สวท. 7.1.3.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 7.1.3.2  รายงานประจ าปี 2553 
สวท. 7.1.3.3       รายงานการประชุมบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 24 ส.ค. 53 และรายงาน

การประชุมวันที่ 10 ส.ค. 53 
สวท. 7.1.3.4       แบบรายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของส านักฯ 
สวท. 7.1.4.1    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 7.1.4.2    ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 7.1.4.3 ภาพถ่ายการมอบรางวัลขวัญใจบุคลากรส านักฯ 
สวท. 7.1.5.1 ภาพถา่ยการอบรมการจัดการความรู้ (KM) 
สวท. 7.1.5.2 ก าหนดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
สวท. 7.1.6.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 7.1.6.2 ระบบการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
สวท. 7.1.6.3 ภาพถ่ายตู้แสดงความคิดเห็น 
สวท. 7.1.6.4 เว็บบอร์ดส านักวิทยบริการฯ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวป ฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ 
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท า
แผนการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.1) เพ่ือก าหนดประเด็นและเป้าหมา ยการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ของ
ส านักฯ (เอกสารหมายเลข 7.2.1.2)  

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 



 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ซึ่งได้แก่บุคลากรและอาจารย์ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3) 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะด้านต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.1, 7.2.3.2) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ (เอกสารหมายเลข 
7.2.3.3) 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุค คลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ทั้งจากตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างเป็น ระบบ (เอกสารหมายเลข 7.2.4.1) มีการพิมพ์
และเผยแพร่เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสารหมายเลข 7.2.4.2) 

  
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 3 ข้อ 
 

4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริง 
 
แนวทางการพัฒนา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา น ามาเป็นแนวปฏิบัติและปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 7.2.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
สวท. 7.2.1.2 แผนการจัดการความรู้ 
สวท. 7.2.2.1 บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม  
สวท. 7.2.2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสอน การค้นคว้าและ

วิจัย 
สวท. 7.2.2.3 เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านสารสนเทศ/www.chandra.ac.th/km/index.php 
สวท. 7.2.3.1 ก าหนดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/การจัดการความรู้ (km)     
สวท. 7.2.3.2 ภาพถ่ายการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/การจัดการความรู้ (km) 
สวท. 7.2.3.3 เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านสารสนเทศ/www.chandra.ac.th/km/index.php 
สวท. 7.2.4.1    เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านสารสนเทศ/www.chandra.ac.th/km/index.php 
สวท. 7.2.4.2 เอกสารเผยแพร่เรื่อง tiph การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 
 
  
  
   
  
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3    :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพั นธกิจของสถาบัน โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบ บ

สารสนเทศ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน : 

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบระบบ

สารสนเทศของมหาทวิทยาลัย เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสา รสนเทศของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.3.1.1) และมี
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 7.3.1.2, 7.3.1.3) 

 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ด าเนินงาน ทั้งหมด 10 ระบบ คือ ระบบบุคลากร ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบต้นทุนต่อ
หน่วยนักศึกษา ระบบงานวิจัย 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร ระบบเงินเดือน ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน 
และระบบบัญชี (เอกสารหมายเลข  7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.3)และมีการจัดท าคู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (เอกสารหมายเลข 7.3.2.4) 

 



 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ  
    โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.3.3.1) และมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.3.3.2) 

 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศ 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.3.4.1, 7.3.4.2) และมี
การจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่พบระหว่างการใช้ระบบสารสนเทศ (MIS) และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ (เอกสารหมายเลข 7.3.4.3, 7.3.4.4)   

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 
    โดยส านักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้ได้แก่ ระบบฐานข้ อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร 
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.3.5.1, 7.3.5.2)  
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดแข็ง : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมาใช้
ในการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการฯ โดยควบคุมข้อมูลด้านการจัดการเรี ยน การสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ การเงิน และน าไปใช้ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ปัญหาให้
ตรงกับความต้องการและเป็นปัจจุบัน 
  
แนวทางการพัฒนา : - 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 7.3.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 
สวท. 7.3.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
สวท. 7.3.1.3 สัญญาจ้างบ ารุงโปรแกรมเลขที่ จ. ที่ปรึกษา / 2554   
สวท. 7.3.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
สวท. 7.3.2.2 บันทึกขอจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
สวท. 7.3.2.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
สวท. 7.3.2.4 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
สวท. 7.3.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (MIS) 10 ระบบ 
สวท. 7.3.3.2   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ(MIS) 10 ระบบ 
สวท. 7.3.4.1 เอกสารมอบหมายงาน     
สวท. 7.3.4.2 ภาระหน้าที่ผู้ดูแลระบบ MIS 
สวท. 7.3.4.3 รายงานการประชุมเรื่อง สรุปผล เสนอแนะการบ ารุงรักษาระบบ MIS  
สวท. 7.3.4.4 เอกสาร ma01 และmao2 
สวท. 7.3.5.1 ระบบ CHE QA online 
สวท. 7.3.5.2 www.chandra.ac.th/th/uoc_repuoc_stafsummary.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chandra.ac.th/th/uoc_repuoc_stafsummary.pdf


 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ 
คณะท างาน 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง น้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

 -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 

 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
 -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 -  อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลก ระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
หมายเหตุ : 

 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ  0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 



 

 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงท่ีให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระ งับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

 2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

 3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์  (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการ
ประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

 1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ
เพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่ าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตาม
แผน 

 2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ  (การควบคุมหรือการป้องกัน ) ของ
สถาบัน 

 3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 
ผลการด าเนินงาน : 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรม การหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 



 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 7.4.1.1) และมีการ
ระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน (เอกสารหมายเลข 7.4.1.2) 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย  3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

 -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่ 

 -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
 -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
 -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 -  อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของส านักวิทยบริการฯ (เอกสารหมายเลข 7.4.2.1) 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ (เอกสารหมายเลข 7.4.3.1) 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
     โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจกับ
บุคลากรในสถาบันและด าเนินการแก้ไข  (เอกสารหมายเลข 7.4.4.1) และมีการสร้างมาตรฐานการ
ควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T (เอกสารหมายเลข 7.4.4.2)  
 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง 2 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 



 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและขาดการรายงานผลต่อสภาสถาบัน 
 
แนวทางการพัฒนา : ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพร้อมทั้งน าผลการบริหาร
ความเ สี่ยงรายงานต่อสภาสถาบันและน าผลการประเมินบริหารความเสี่ยงมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 7.4.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
สวท. 7.4.1.2 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
สวท. 7.4.2.1 เอกสารข้อมูลความเสี่ยงตาม ปย .1 และ ปย .2 ของรายงานการควบคุมความ

เสี่ยงของส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 7.4.3.1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก

โอกาสและผลกระทบ    
สวท. 7.4.4.1 เว็บเพจการบริหารความเสี่ยง     
สวท. 7.4.4.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1   :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย      

ปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูล  จาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรั พยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น รายได้ค่าธรรมเนี ยมการศึกษางบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน  เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า  หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ  อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของ                 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
        โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 8.1.1.1) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
        โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการจัดสรรการใช้เงิน เกณฑ์
การจัดสรร การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ (เอกสารหมายเลข 
8.1.2.1)  

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 
       โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจของส านักฯ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณรายได้ (เอกสารหมายเลข 8.1.3.1) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย      
ปีละ 2 ครั้ง 

   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท ารายงานการใช้เงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 8.1.4.1, 8.1.4.2) 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
        โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง จัดท า
รายงานทางการเงินตามไตรมาสให้ผู้บริหารรับทราบ (เอกสารหมายเลข 8.1.5.1) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
        โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   (เอกสาร
หมายเลข 8.1.6.1) 
 



 

ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

3 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขาดการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของส านักฯ  
 
แนวทางการพัฒนา  : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรมีการน าข้อมูลทางการเงินไป
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของส านักฯ เพื่อน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
ระดับสูงให้มีการติด ตามผลการใช้เงินตามเป้าหมาย และน าไปวางแผนและการตัดสินใจ ใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 8.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักฯ   
สวท. 8.1.2.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
สวท. 8.1.3.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
สวท. 8.1.4.1 รายงานการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการฯ ตามไตรมาส 
สวท. 8.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
สวท. 8.1.5.1 รายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส 
สวท. 8.1.6.1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1   :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ   
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย          

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการกา รอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 



 

ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะส มและสอดคล้องกับ    

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด   

   โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  (เอกสารหมายเลข 9.1.1.1, 
9.1.1.2 ) มีการจัดท าแผน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.3) มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 9.1.1.4) 

2. มีการก าหนดนโ ยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
        โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมและ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.2.1) มีการประชุมเตรีย มความ
พร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.2.2) มีการสรุปผล และ
ข้อเสนอแนะการตรวจประกันคุณภาพของส านักฯ (เอกสารหมายเลข 9.1.2.3) 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย         
1) การควบคุม ติดตามการด าเนินง าน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแ ผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 
       โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข 9.1.4.1) มีการน าหลักการ PDCA มาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประชุมประเมินผลการประ กันคุณภาพในปีที่
ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 9.1.4.2) และส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท า
รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีมีข้อมูลครบถ้วนตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 9.1.4.3)   

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
        โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพแต่ละองค์ประกอบเพื่อวางแผน จัดเตรียม ประสา นงานกับคณะกรรมการ และหน่วยงาน



 

ภายใน (เอกสารหมายเลข 9.1.5.1) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักฯ เพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย ตรวจสอบ และปรับปรุงการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 9.1.5.2) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
        โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน (เอกสารหมายเลข 9.1.6.1)  
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

3 ข้อ 
 
 

5 ข้อ 3 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
จุดอ่อน : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การประชุม 
 
แนวทางการพัฒนา  : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับตัว
บ่งชี้ที่เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
สวท. 9.1.1.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
สวท. 9.1.1.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
สวท. 9.1.1.3 ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     
สวท. 9.1.1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท. 9.1.2.1 นโยบายและแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ   
สวท.  9.1.2.2 รายงานการประชุมเตรียมคว ามพร้อมการจัดท าการประกันคุณภาพ

การศึกษาของส านักฯ 
สวท. 9.1.2.3 รายงานการประชุมสรุปผล และข้อเสนอแนะการตรวจประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษา     
สวท. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ     
สวท. 9.1.4.2 รายงานการเปรียบเทียบ SAR 10 กับ SAR 11  
สวท. 9.1.4.3 ข้อมูลจากระบบ  CHE QA Online   
สวท. 9.1.5.1 รายงานการประชุมการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ    
สวท. 9.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ 
สวท. 9.1.6.1 ข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ คู่มือการประกันคุณภาพ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  

หมายเหตุ 
  1. ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน (ระบบ 5 คะแนน) ระดับสถาบัน ตามที่
หน่วงานต้นสังกัดก าหนด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม)่  เช่น  
   -  ประเมินปี 2554 ใช้คะแนนประเมิน 1 ปี คือ ปี 2553  
   -  ประเมินปี 2555 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553  
   -  ประเมินปี 2556 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2555, 2554 และ 2553 
  2. กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบ
ทุกตัวที่ก าหนดในระดับสถาบัน  ให้ใ ช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้
แทน 
 
ผลการด าเนินงาน : 

…….รอผลจาก SAR เล่มปัจจุบัน และผลการประเมินภายใน …….  (เอกสารหมายเลข 15.1, 
15.2) 
 
ผลการประเมินตนเอง :  

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 15 เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
ที่ได้ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

- - - - 

 
จุดแข็ง/จุดอ่อน :  
แนวทางการพัฒนา : 
 
รายการเอกสารอ้างอิง : 
เอกสารหมายเลข 15.1    ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เอกสารหมายเลข 15.2    SAR 11 



 

 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง



 

ตาราง ส 1. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน :  กลุ่ม ข  สถาบันเฉพาะทาง ที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
% หรือสัดส่วน ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 16    
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 2 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 2     

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 2 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 8    
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 4 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 3 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 2 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 3 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 3 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่15    
 

รวมท้ังสิ้น 
   

3.636 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
  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 
 


