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ค าน า 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทร-เกษมได้ก าหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงาน และ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ระดับสถาบัน ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีความมุ่งมั่น           ในการน าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) 
  

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นรายงานที่น าเสนอข้อมูล 3 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3 
 องค์ประกอบที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 
 องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
             

 โดยท าการรวบรวมข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณาจารย์และ
บุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายการการประเมินตนเองฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และมุ่งหวังว่ากิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้จะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้แสดงให้เห็น
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและกิจกรรมการพัฒนาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 3 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้  มีผลการ
ประเมินในองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.33 องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.00 และองค์ประกอบที่ 3 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 รวมเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มี
ผลการประเมินระดับดี จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่มี
ผลการประเมินระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที ่3  
 

ผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.33 คะแนน  (ผลการประเมินระดับ  ดี) 
จุดเด่น 

1. การบริหารจัดการ มีแผนกลยุทธ์ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน
บริหารความเสี่ยง ส าหรับวางแผนการด าเนินงาน การบริหารงาน การควบคุมติดตามอย่าง
ครบถ้วน 

2.  มีคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารส านักฯ ก าหนดนโยบายก ากับ 
ติดตามในระดับสูง และระดับหัวหน้างานมีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

3.  การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาทางด้านทักษะเฉพาะยังไม่มากนัก อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณและภาระงานที่มีมาก 
 2. มีกระบวนการพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน แต่แนวโน้มของประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
     ยังไม่มากเท่าที่ควร 
 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4 คะแนน  (ผลการประเมินระดับ  ดี) 
จุดเด่น 

การด าเนินการทุกโครงการเป็นไปตามไตรมาสที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีผลประเมินความ
พึงพอใจภายหลังการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการมากกว่า 3.51 
 
องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5 คะแนน  (ผลการประเมินระดับ  ดีมาก) 
จุดเด่น 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในโครงการ Arit ฟิตหัวใจบริการ ได้รับการยอมรับและมีบาง
หน่วยงานน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เช่น กองคลัง เป็นต้น 

  

สรุปผลการประเมินตนเอง 
คะแนนการประเมินส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้  

ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
1. ช่ือหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 1  ชั้นล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมีอาจารย์ไข่มุก  
มิลินทเลข เป็น บรรณารักษ์ และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน 

เมื่อ พ.ศ.2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จึงย้ายห้องสมุดไปบริเวณชั้นล่างของอาคาร 2 (อาคาร
ศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งบรรจุผู้ใช้บริการได้มากขึ้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 2519  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ให้ แผนก หอสมุด 
สังกัดในส านักงานอธิการบดี  

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

ปี พ.ศ.2530  กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 104 ตอนที่ 73 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 
17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร โดยการ
ปรับเปลี่ยนให้ แผนก “หอสมุด” เป็น “ฝ่ายหอสมุด” สังกัดส านักส่งเสริมวิชาการ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี พ.ศ.2542 หอสมุด เปลี่ยนเป็น “ส านักวิทยบริการ” และขนย้ายมาใช้พ้ืนที่บริการที่อาคาร 8 ชั้น 
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 ปี พ.ศ.2544  สถาบัน ฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ ปีการศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 บาท เป็น
ค่าปรับแต่งภายในอาคารให้มีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย ทั้งนี้มีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ จัดจ้างออกแบบ และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งในช่วงระหว่างการปรับตกแต่งภายในอาคารต้องขนย้ายส่วน
ท างานทั้งหมดกับส่วนบริการบางส่วนกลับมาที่อาคารมานิจ ชุมสาย ต่อเมื่ อ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 การ
ปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้วเสร็จ  จึงขนย้ายทั้งหมดกลับมาท่ี อาคาร 8 ชั้น  
 ปี พ.ศ.2546  ได้รับงบจัดสรรงบประมาณรายได้ เพ่ิมเติม จ านวน 3,722,027 บาท ให้จัดหาครุภัณฑ์
ประกอบอาคารในส่วนที่ขาด  การจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณจ านวนนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน 
เมษายน พ.ศ.2547  ส านักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับพัฒนา ลักษณะการด าเนินของห้องสมุดตาม
แนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมทั้งมีความสวยงาม
ทันสมัย  มีส่วนท าการดังนี้   
 

ชั้น 1 
มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner), มุมคุณธรรม, บริการสอบถาม, บริการฝากของ, 
ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์, ห้องแสดงนิทรรศการ, ห้องอาเซียนศึกษา, มุมหนังสือใน
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพ 

ชั้น 2 
หนังสืออ้างอิง, วารสารล่วงเวลา, ห้อง Study Room, งานซ่อมบ ารุงสิ่งพิมพ์, งาน
เทคนิคสิ่งพิมพ์, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า , 
โครงงานนักศึกษา 

ชั้น 3 
หนังสือทั่วไป, ห้อง Study Room, บริการยืม-คืน หนังสือ, ห้องหนังสือกฎหมาย ,มุม
คุณธรรม 

ชั้น 4 
หนังสือทั่วไป, บริการช่วยการค้นคว้า, ห้อง Study Room, หนังสือวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ 

ชั้น 5 
หนังสือทั่วไป, หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจัดหาและ
วิเคราะห์สารสนเทศ, ห้องเซิร์ฟเวอร์, มุมเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

ชั้น 6 
บริการอินเตอร์เน็ต, บริการยืม/คืน/ชม สื่อโสตทัศน์, ห้องบริการเสียงตามประสงค์, งาน
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์, ห้องเซิร์ฟเวอร,์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 7 
ส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องประชุมวิทยสภา, ห้องประชุมวิทยสมาคม  1-3, ห้อง
หัวหน้าส านักงาน, ห้องผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,          
ห้องรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น 8 
งานเทคโนโลยีการศึกษา, ห้องบันทึกเสียง, ห้องมัลติมีเดีย, ห้องออกอากาศโทรทัศน์
วงจรปิดเพื่อการศึกษา 

 

ปี พ.ศ.2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ 
เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน“ส านักวิทยบริการ” เป็น “ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยให้ รวบส่วนงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ มาไว้ด้วยกัน จนถึงปัจจุบัน  
 ปี พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือไว้ส าหรับบริการแก่ 
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ  ระหว่าง ชั้น 2-6 ของอาคาร 29  
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 ปี พ.ศ.2551 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการอาคาร 29 ชั้น 2-6 
  

ชั้น 2 
ห้องรองผู้อ านวยการ, ห้องส านักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้องประชุม,  
ห้องส านักงานศูนย์ภาษา, ห้องเรียนภาษา 

ชั้น 3 
ห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัย (Data Center), ห้องผู้ดูแลระบบ, ห้องซ่อมบ ารุง, 
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมขนาด 63 ชุด 

ชั้น 4 
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมขนาด 33 ชุด 2 ห้อง  
และห้องปฏิบัติการทางภาษา 30 ชุด 2 ห้อง 

ชั้น 5 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

ชั้น 6 
ห้องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ห้อง Smart class room, ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา 32 ชุด 2 ห้อง, ห้องเซิฟเวอร์   

 

ปี พ.ศ.2552 มีการด าเนินการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์จ านวน 7 รายการ ประกอบด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชั้นสูง 136 เครื่องยี่ห้อ Lenovo และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลทั่วไป 136 เครื่อง  
พร้อมระบบปฏิบัติการจ านวน 272 เครื่อง โต๊ะ-เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 272 ชุด เครื่องฉายภาพจ านวน 4 เครื่อง  
เครื่องส ารองไฟฟ้าจ านวน 15 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 
 ปี พ.ศ.2553 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) ได้แก่ ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา ระบบบุคลากร ระบบ
เงินเดือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุ ระบบบัญชี   
ระบบวิจัย 

นอกจากนี้มีการให้บริการแจ้งข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรผ่านระบบ  
Smart Education SIM  และจัดหาระบบเครื่องแม่ข่ายรองรับการท างาน  
 ปี พ.ศ.2554  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (EIS) ส าหรับผู้บริหาร 1 งาน  
   ปี พ.ศ.2555  มีการเช่าบริการวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีความเร็วในประเทศไม่ต่ า
กว่า 60 Mbps. และต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 10 Mbps. ท าการจัดหาและติดตั้งระบบเมล์ เซิร์ฟเวอร์ด้วย
ซอฟต์แวร์ Microsoft Exchange เพ่ือทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 8 ปี ซึ่งมีปัญหาด้านไวรัสปัญหา 
สแปม ปัญหาความจุน้อย และปัญหาการจัดการผู้ใช้งาน 
 ปี พ.ศ.2557 งานวิทยบริการได้เปลี่ยนโปรแกรมห้องสมุดจาก Magic Library เป็นโปรแกรม 
WalaiAutolib , ปรับปรุงห้องหนังสือพิมพ์เป็นห้องอาเซียนศึกษา, จัดท าจดหมายเหตุของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้โอนหน่วยงานศูนย์ภาษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานเทคโนโลยีการศึกษาจัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิตอล
จ านวน 1 ชุด  

ปี พ.ศ. 2559 ศูนย์ภาษาได้รับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาชั้นสูง 
จ านวน 4 ห้อง 120 ที่นั่ง, งานวิทยบริการได้เพ่ิมโมดูลส าหรับห้องสมุดอัตโนมัติ จ านวน 2 โมดูล คือ ระบบ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module) และระบบสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial Module) ,            
งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาเครื่อง IP Phone จ านวน 100 เครื่อง, งานเทคโนโลยีการศึกษาจัดหาอุปกรณ์
สลับสัญญาณวีดิทัศน์ดิจิตอลเพิ่มอีก จ านวน 1 ชุด 
 ปี พ.ศ.2559 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center)  
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2. จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Information 
System)  

3. จัดเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ ระยะเวลา 4 ปี  
4. จัดหาห้องพัฒนาสื่อการสอนส าหรับอาจารย์ Smart Class room ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมจัดอบรมให้อาจารย์ผู้สอน ด าเนินตามโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาและจัด
อบรม ICT บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเพ่ิมจ านวนเครื่อง IP Phone 
อีกจ านวน 150 เครื่อง และใช้งานจริงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  

5. พัฒนาระบบส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีด้วยระบบออนไลน์ “e-Budgeting” เริ่มใช้
ปีงบประมาณ 2560  
 
สถานที่ด าเนินการ 

 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ชั้น   

 อาคาร 29 ชั้น 2-6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา  

 โทรศัพท์ 02-513-6784 ,0-2942-6800 ,0-2942-5800 ต่อ 1700-1708, 2921-2924 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arit.chandra.ac.th/
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา 
 

“ศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 
 

วิสัยทัศน์ 

 
เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการ

วิชาการ  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

พันธกิจ 
 
1. ผลิต เผยแพร่ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ 
4. เป็นแหล่งอบรมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

 
 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ และคณะ ศูนย์ 

ส านัก ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ ต่อ

สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 



3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนาและวิเคราะห์ 
  สารสนเทศ 
- บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
- สิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 
- ซ่อมบ ารุงทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
- ฝึกอบรม/บริการการสืบค้น 
  สารสนเทศ 
 

 

 

 

- อบรมพฒันาบุคลากรด้านไอที    
- ระบบเครือข่ายหลัก  
- ระบบฐานข้อมูล   
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- พัฒนาโฮมเพจ 
- บริการซ่อมบ ารุงทางไอที 
- บริการสืบค้นสารสนเทศ 
- บริการ E-Learning 
 

- ผลิต ส าเนาสื่อการเรียนการสอน       
  เพื่อการศึกษา 
- บริการภาพ เสียง มัลติมีเดีย  
  ห้องเรียนรวม ห้องประชุม 
- เคเบิ้ลทีวี ผลิตรายการ 
- ผลิตถ่ายท า บันทึกสื่อวีดิทัศน์ 
- บริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์ 
  โสตทัศนูปกรณ์ 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
   
 

-  บริหารและธุรการ 
-  คลังและพัสดุ 
-  นโยบายและแผน 
-  บริการการศึกษา 
-  ประกันคุณภาพ 
-  ประชาสัมพันธ์ 
-  อาคารสถานท่ี 

- ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
  ตามแผนยุทธศาสตร์หน่วยจัดท า 
  งบประมาณการเงินและพัสดุ 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
- ติดตามระเมินผลโครงการตาม 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
  ต่างๆ ท่ีจ าเป็น  
- ด าเนินการงานสารบรรณและ 
  งานธุรการของหน่วยงาน 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
- งานประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

- วางแผนและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ด าเนินการอบรมภาษาต่างประเทศ 
  ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
  และบุคคลท่ัวไป  
- ด าเนินงานหน่วยการศึกษาด้วย 
  ตนเองผ่านโปรแกรม English 
Discoveries Expert 
- ดูแลอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
  และห้องปฏิบัติการภาษา    
- จัดท าและปรับปรุงแบบทดสอบ 
  ความสามารถทางภาษา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานรายงานผล 
  การด าเนินงานหน่วยการควบคุม 
  ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
- ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- จัดท าเอกสารประกอบการอบรมและ 
  ใบรับรองผ่านการอบรม 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ งานวิทยบริการ 

คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ภาษา 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริการวิชาการ 
 



4. รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน 
 
 

ผู้บริหาร 
 

 
สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะที รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
นางสาวดารัด  มุกดาอุดม  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
 
 
5. จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร 
 
 

ล าดับที่ บุคลากร จ านวน 

1 อาจารย์ 3  คน 
2 ข้าราชการพลเรือน 2  คน 
3 พนักงานราชการ 2  คน 
4 พนักงานมหาวิทยาลัย 17  คน 
5 ลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง 27  คน 
6 พนักงานราชการ (ศูนย์ภาษา) 1 คน 
7 พนักงานมหาวิทยาลัย  (ศูนย์ภาษา) 2 คน 
8 ลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง   (ศูนย์ภาษา) 1 คน 
 รวมจ านวนบุคลากร 55  คน 
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รายช่ือบุคลากรของ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
ส านักงานผู้อ านวยการ 
 1.  นางสาวจันทิมา ชุลีกราน  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (1 ส.ค.59 – 8 มี.ค 2560) 
 2.  นางชมพูนุช  ตันพานิช หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (9 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน) 
 3.  นางสาวดารัณ ดอนหัวล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

4.  นายธีรพร  พงษ์พุฒ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5.  นางสาวทรรศนีย์ ผู้ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 6.  นางปริฉัตร  ชาวบางงาม พนักงานธุรการ 
 7.  นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ พนักงานธุรการ 
งานวิทยบริการ 

1. นางอัญชนา  พิศโสระ  บรรณารักษ์ 
2. นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ บรรณารักษ์ 
3. นางภูวรา  มัสตูล  บรรณารักษ์ 
4. นางสาวรัตนาภรณ์ แสนดวง  บรรณารักษ์ 
5. นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย บรรณารักษ์ 
6. นางสาวศุภิสรา พิทักษ์เทพสมบัติ นักเอกสารสนเทศ 
7. นางยุตะนันท์ ไชยพร  นักเอกสารสนเทศ 
8. นายสหะ  นาคเดช  พนักงานซ่อมเอกสาร 
9. นางสาวสมศรี ถิ่นแสง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
10. นางสาวรภิตพร เสตะปุระ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
11. นางสาวจินตนา ทาธง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
12. นางสาวสุนทรี รักซ้อน  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
13. นางสาวธิภารัฐ วันตา  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
14. นางสาววรรณดี ดอกแก้ว ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
15. นางสาวมาริษา พรมจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
16. นางสาวทิพวัลย์ สาสาย  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

 
งานเทคโนโลยีการศึกษา 

1. นายสมพร  ดวงเกษ  นักวิชาการโสตฯ 
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์  นักวิชาการศึกษา  
3. นายพิสิษฐ์  ผอูนรัตน์ นักวิชาการโสตฯ 
4. นายเสนีย์  แนวทัศน์ นักวิชาการโสตฯ 
5. นายจาตุรันต์  เหมือนสุดใจ นักวิชาการโสตฯ 
6. นายอภิชาติ  รักพานิช นักวิชาการโสตฯ 
7. นายวิรัช  ฟักเหลือง นักวิชาการโสตฯ 
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8. นายฤทธิ์  มุขเงิน  นักวิชาการโสตฯ 
9. นายศราวุฒ  ทองขาว  นักวิชาการโสตฯ 
10. นางสาวปริยากร เกิดปราโมทย์ นักวิชาการโสตฯ 
11. นายสุรสินธุ ์  วัฒนจริยา นักวิชาการโสตฯ 
12. สิบเอกภัทณวิช ลาโพธิ์  นักวิชาการโสตฯ 
13. นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์ นักวิชาการโสตฯ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. นายกฤษฎา  พูลยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นางสาวสกนธ์รัตน์ แย้มประยูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายชัชวาลย ์ ถาวรสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายทวิช  บุญสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวปราณี จิตรเย็น  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นายธนกฤต  ตัณฑวณิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายนิรชา  เสือนาค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายจิรวุฒิ  เชยกลิ่น  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวศุภวาร แย้มประยูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายชัยยุทธ  ด าหนก  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์ภาษา 
 1.  นางสาวมนสา ก ากับกิจ นักวิชาการศึกษา 
 2.  นางสาวแพรตะวัน นิธิอัครนันท ์ นักวิชาการศึกษา 
 3.  นางสาวจันทนา มิทยานนท ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4.  นางสาวประวิตา กันตังพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5.  นายสังสรรค์  แก้วหน่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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6. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 
 

งบประมาณ 
 

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 24,474,100.- 
โครงการที่ 1. บริหารจัดการงานส านักวิทยบริการฯ 2,387,000.- 
โครงการที่ 2. อบรมการใช้งาน ห้อง Smart Class room 18,440.- 
โครงการที่ 3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 65,660.- 
โครงการที่ 4. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3,000.- 
โครงการที่ 7. ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data center) 22,000,000.- 
งบประมาณรายได้ 1,280,200.- 
โครงการที่ 5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 938,510.- 
โครงการที่ 6.  บริหารจัดการงานของส านักวิทยบริการฯ 341,690.- 

งบประมาณรายได้  (งบกลาง มหาวิทยาลัย ) 3,126,800.- 

โครงการที่ 31.  ความร่วมมือเพ่ือจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 200,000.- 
โครงการที่ 32.  บัตรนักศึกษาใหม่ 376,800.- 
โครงการที่ 33.  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ 300,000.- 
โครงการที่ 49.  พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพ่ือการบริการ   2,000,000.- 
โครงการที่ 8    พัฒนาบุคลากร 250,000.- 

 
อาคารสถานที่ 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพ้ืนที่ให้บริการแยกเป็น 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ชั้น  และอาคาร 29  ชั้น 2 - ชั้น 6 
อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  8  ช้ัน จัดพื้นที่ให้บริการดังนี้ 
 ชั้น 1 

- เครื่องคอมพิวเตอร์    8 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone   2 เครื่อง 
- บริการสอบถาม และรับคืนหนังสือ 
- บริการรับฝากของ 
- บริการอ่านหนังสือพิมพ์ 
- บริการวารสารปัจจุบัน , ล่วงเวลา 
- บริการ e-Magazine และ e-book 
- มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพฯ  
- เครื่องตรวจอัตโนมัติ 
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- มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 
- ห้องอาเซียนศึกษา 
- บริการถ่ายส าเนา 
- ลิฟท์ และบันไดทางข้ึน – ลง 

ชั้น  2 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   5 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์    3 เครื่อง 
- เครื่องสแกนเนอร์   1 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  2 เครื่อง 
- บริการหนังสืออ้างอิง 
- บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
- บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
- บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาลและโครงงานนักศึกษา 
- งานเทคนิค, งานซ่อมบ ารุงหนังสือและวารสาร 
- บริการวารสารเย็บเล่ม 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ห้อง Study Room 

 ชั้น  3 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   6 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์สลิป    2 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์   1 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  1 เครื่อง 
- บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 000 - 300  
- บริการยืม – คืน หนังสือ 
- ห้องหนังสือกฎหมาย  
- ห้อง Study Room 
- มุมคุณธรรม (Moral Center) 

 ชั้น  4 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   6 เครื่อง 
- เครื่องสแกนเนอร์    3 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์    1 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  1 เครื่อง 
- บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 400 - 700 
- บริการหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์และหนังสือโครงการต าราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
- ห้อง Study Room 

 ชั้น  5 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   4 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์    1 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  1 เครื่อง 
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- บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 800 – 900 
- บริการหนังสือนวนิยาย  เรื่องสั้น 
- บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 
- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 ชั้น  6 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   71 เครื่อง 
- เครื่องสแกนเนอร์   1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์    2 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  2 เครื่อง 
- โทรทัศน์    5 เครื่อง 
- บริการอินเทอร์เน็ต 
- บริการวีดิทัศน์ 
- บริการเสียงตามประสงค์ 
- งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- หอ้งเซิร์ฟเวอร์ 

 ชั้น  7 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   7 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์    3 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร   1 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  6 เครื่อง 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 
- ห้องผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ห้องรองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
- ห้องหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
- ห้องประชุมวิทยสภา 
- ห้องประชุมวิทยสมาคม  1 
- ห้องประชุมวิทยสมาคม  2 
- ห้องประชุมวิทยสมาคม  3 
- ห้องประชุมวิทยสมาคม  4 

 ชั้น  8 
  ห้องมัลติมีเดีย & ห้องบันทึกเสียง       

- เครื่องโปรเจคเตอร ์ 1 เครื่อง    
- เครื่องขยายเสียง   1 เครื่อง  
- เครื่องเล่น DVD  1 เครื่อง   

  ห้องตัดต่อ & ห้องออกอากาศ     
- เครื่องคอมพิวเตอร์    5 ชุด      
- เครื่องส่งสัญญาณออกอากาศ  1 เครื่อง  
- ทีวี LCD   4  เครื่อง 
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  ห้องส านักงานเทคโนโลยีการศึกษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  3  ชุด    
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (MAC) 2 ชุด    
- ทีวี LCD   1  เครือ่ง 
- โทรศัพท์ IP Phone 4 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์  2 เครื่อง 
- เครื่องตัดสติ๊กเกอร์   1 เครื่อง 
- เครื่อง Switcher  1 เครื่อง 
- กล้อง Sony รุ่น Nucam 2 ตัว 
- คอมพิวเตอร์พกพา  2 เครื่อง 
- ไฟสตูดิโอ VISIO  4 อัน 
- ขาตั้งกล้อง   5 อัน 
- เครื่องอัดเสียงไร้สาย 1 ชุด 
- รีโมทย่อขยาย  2 ชุด 

 ภายในอาคาร 8 ชั้น มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 110 เครื่อง 
 
อาคาร  29  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น  2 - 6 จัดพื้นที่ให้บริการดังนี้ 
 ชั้น 2  ห้องส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ห้อง 2926   รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องพิมพ์   1  เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  1 เครื่อง 

 
 ห้อง 2924   ห้องส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์  6  ชุด 
- เครื่องพิมพ์   4  เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone  6 เครื่อง 
- โทรสาร    1  เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร  1  เครื่อง 
- ตู้เก็บวัสดุ – อุปกรณ ์  3  ตู้ 
- โต๊ะท างาน   6  ชุด 

 
ชั้น 3 ห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) และ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
ห้อง 2934  ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์สลิป   8  เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   17 ชุด 
- เครื่องพิมพ์บัตร   4 ชุด 

 ห้อง 2935  ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (เก่า) 
- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์  8 ชุด 
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- เครื่องกระจายสัญญาณ  5 เครื่อง 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  7 ชุด 
- โทรศัพท์ IP Phone  3 เครื่อง 

 ห้อง 2936 – 2937  ห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) 
- เครื่องปรับอากาศ Inrow  4 เครื่อง 
- เครื่องปรับอากาศติดผนัง  3 เครื่อง 
- เครื่องส ารองไฟฟ้า  2 เครื่อง 
- กล้องวงจรปิด   4 ตัว 
- เครื่องสแกนนิ้วมือ  2 เครื่อง 
- โทรทัศน์ Smart TV   4 เครื่อง 
- เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์  5 ชุด 
- Blade Server    19 ใบ 
- Core Switch Cisco4506-E 1 ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ  4 เครื่อง 
- Firewall   3 ตัว 
- ระบบแจ้งเตือนภัย  1 ชุด 
- อุปกรณ์ควบคุมระบบ  3 ชุด 
- เครื่องบันทึกเครือข่าย  1 ชุด 
- โทรศัพท์ IP Phone  1 เครื่อง 

 ห้อง 2938  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม 
- เครื่องคอมพิวเตอร์  64  ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์   2 เครื่อง 
- เครื่องกระจายสัญญาณ      4 เครื่อง 

ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์
 ห้อง 2944  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   34  ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ   2  เครื่อง 

ห้อง 2946  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   34  ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ   2 เครื่อง 

ชั้น 5 ห้องบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
ห้อง 2951   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   34  ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ   2  เครื่อง 

ห้อง 2953   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   34  ชุด 
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- เครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ   2 เครื่อง 

ห้อง 2954   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   34  ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ   2 เครื่อง 

ห้อง 2955   ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ บริษัท ทไวไลฟ์ จ ากัด (มหาชน) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   30  ชุด 

ห้อง 2956   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   34  ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์  1  ชุด 
- เครื่องกระจายสัญญาณ   2  เครื่อง 

เคาน์เตอร์บริการชั้น 5 
- เครื่องคอมพิวเตอร์   1  ชุด 
- โทรทัศน์ LED    1  เครื่อง 
-  โทรศัพท์ IP Phone   1 เครื่อง 
-  เครื่องพิมพ์แบบเติมเงิน   1 เครื่อง 
-  เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์   1 เครื่อง 

 ชั้น 6 ห้องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ห้อง Smart class room 
 ห้อง 2964   ห้องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เครื่อง MAC      2 ตัว   
- เครื่อง TABLET     30 ตัว 
- โทรศัพท์ IP Phone  1 เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์      1 ตัว 
- ทีวี     1 เครื่อง 
- เครื่องพิมพ์    1 เครื่อง 
- เครื่องโปรเจคเตอร ์   1 เครื่อง 

  ห้อง 2966 ห้อง Smart class room 
- โต๊ะแลคเชอร์    35 ตัว 
- สมาร์ทบอร์ด    1 เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์    1 เครื่อง 
- เครื่อง Visualizer   1 เครื่อง 

ภายในอาคารมีเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 เครื่อง
นอกจากนั้นกองอาคารสถานที่จะเป็นผู้ก ากับดูแล 
อาคาร 29  ศูนย์ภาษา  ชั้น 2 – 4 และ ช้ัน 6 จัดพื้นที่ให้บริการดังนี้ 

ห้อง 2921  ห้องผู้อ านวยการศูนย์ภาษา 
- ชุดโต๊ะท างาน                                3 ชุด 
- ชุดรับแขก                                    1 ชุด 
- โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี                      1 ชุด 
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ห้อง 2922  ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ 
- โต๊ะเรียน                                    37 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                          1 ชุด 
- โต๊ะวิทยากร                                  1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 

ห้อง  2923  ห้องส านักงานศูนย์ภาษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                          4 ชุด 
- เครื่องพิมพ์                              4 เครื่อง 
- โทรศัพท์ IP Phone    3 เครื่อง 
- โทรสาร                               1 เครื่อง 
- เครื่องถ่ายเอกสาร                           1 เครื่อง 
- ตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ ์                         3 ตู้ 
- โต๊ะส านักงาน                                7 ตัว 
- โต๊ะคอมพิวเตอร์                            4 ชุด 

ห้อง 2931 ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ 
- โต๊ะเรียน                                     21 ตัว 
- เก้าอ้ี                                          41 ตัว 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                          1 ชุด 
- โต๊ะวิทยากร                                  1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 
- ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน            1 ชุด 

ห้อง 2933  ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ 
- ชุดโต๊ะเรียน                                  25 ชุด 
- โต๊ะวิทยากร                                  1 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 

ห้อง 2941  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                         35 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 
- เครื่องควบคุมระบบเสียง                   1 ชุด 
- โต๊ะผู้ควบคุม                                 1 ชุด 

ห้อง 2942 ห้องเซิฟเวอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                          1 ชุด 
- เครื่องพิมพ์                              1 เครื่อง 
- ตู้เซิฟเวอร์                                    2 ตู้ 
- เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า                  2 เครื่อง 
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ห้อง 2943 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                         35 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 
- เครื่องควบคุมระบบเสียง                   1 ชุด 
- โต๊ะผู้ควบคุม                                 1 ชุด 

ห้อง 2961 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                         31 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 
- เครื่องควบคุมระบบเสียง                   1 ชุด 
- โต๊ะผู้ควบคุม                                 1 ชุด 

ห้อง 2962 ห้องเซิฟเวอร์ 
- ตู้เซิฟเวอร์                                    2 ตู้ 
- เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้า                  2 เครื่อง 

ห้อง 2963 ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์                         32 ชุด 
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์               1 ชุด 
- เครื่องพิมพ์                              1 เครื่อง 
- กระดานไวท์บอร์ด                          1 ชุด 
- เครื่องควบคุมระบบเสียง                   1 ชุด 
- โต๊ะผู้ควบคุม                                 1 ชุด 
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7. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 

“บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี” 
 

8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 3 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร แผนความเสี่ยง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ควรอบรมเรื่องการเขียนแผนก าหนดตัวชี้วัด และการประเมินติดตามผล 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ควรมีการประเมินตนเองของผู้บริหารของและกรรมการประจ าส านัก และน าผลการ
ประเมินมาท าผลการปรับปรุง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ควรจัดท าระบบการจัดการข้อร้องเรียน ตามคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ควรมีการประเมินบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
การปรับปรุงการด าเนินงานในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) 

1. ผู้บริหารได้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและทุกโครงการของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มีการควบคุมการปฏิบัติงานการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีความคุ้มค่าในการด าเนิน
โครงการต่างๆ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
จุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9. ควรมีการพัฒนาแบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  
เพ่ือส ารวจความต้องการจากผู้สอนและผู้เรียน 

 
การปรับปรุงการด าเนินงานในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) 
   1. มีการพัฒนาแบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้จากผู้สอน 

     และผู้เรียน  
2. มีการเพิ่มจ านวนห้อง Study Room 3 ห้อง 
3. มีการจัดหาครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการให้บริการ  
4. มีการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  - 
จุดที่ควรพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   - 
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จุดเด่นในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 3 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการรับการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 และได้มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปในภาพรวมดังนี้ 

1. มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผน ตัวชี้วัด 
2. ผู้บริหารยึดหลักกธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยมีการประเมินตนเอง 
3. มีการพัฒนาแบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยส ารวจจากผู้สอนและ

ผู้เรียน ท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สอนและผู้เรียนได้ 
4. มีการพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ เช่น 

4.1 การบริการหนังสือเร่งด่วน 
4.2 บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4.3 การให้บริการยื่นค าร้องออนไลน์  ได้แก่ E-Mail, WIFI, MIS 
4.4 การให้บริการรับโทรศัพท์ 
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ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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 
 มี ข้อ 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ไปสู่แผนบริหารบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ระบบและกลไก 
          ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาแผนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้ 

- กรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 
- กรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
- กรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- กรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- กรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายไปจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือพัฒนาแผนงานต่างๆ  
3. น าแผนงานต่างๆ ที่พัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 

และให้ข้อเสนอแนะ 
4. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมสรุปเพื่อปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆ  
5. น าเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  
          ปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานในประเด็น การปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการปรับลดประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงได้ท าการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนงานต่างๆ ดังนี้ 

1. มีการทบทวนปรับปรุงแผนฯ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557 -2561 โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนบริหารความเสี่ยง  ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560  ดังนี้  



22 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
- กลยุทธ์ จากเดิมมี 4 กลยุทธ์ ปรับเหลือ 3 กลยุทธ์, ตัวชี้วัด จากเดิมมี 4 ข้อ ปรับเหลือ 3 ข้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศและการบริการ 
- กลยุทธ์ เหมือนเดิมมี 4 กลยุทธ์ , ตัวชี้วัด จากเดิมมี 7 ข้อ ปรับเหลือ 2 ข้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล   
- กลยุทธ์ เหมือนเดิมมี 5 กลยุทธ์ , ตัวชี้วัด จากเดิมมี 6 ข้อ ปรับเหลือ 2 ข้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
- กลยุทธ์ เหมือนเดิมมี 2 กลยุทธ์ , ตัวชี้วัด จากเดิมมี 5 ข้อ ปรับเหลือ 1 ข้อ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
- กลยุทธ์ จากเดิมมี 4 กลยุทธ์ ปรับเหลือ 1 ข้อ  

              การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แก้ไขจุดอ่อน (W) จาก 4 ข้อ เหลือ 3 ข้อ 
              พันธกิจ แก้ไขข้อ 4 จากเดิมเป็นแหล่งอบรมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป แก้ไขเป็น เป็นแหล่งอบรมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและภาษาให้แก่นักศึกษา บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป 

2. มีการประชุมคณะท างานจัดท าโครงการในแต่ละงานที่ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของส านักฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

3. คณะท างานในหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดท าโครงการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือ
พิจารณาความสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบน าโครงการไปด าเนินงานตามแผนและเป็นไปตามพันธกิจ  
5. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นแผนกลยุทธ์ที่มีการถ่ายทอดไปสู่แผนต่างๆ 

เช่น แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการประจ าปี
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1.1.1  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560   
สวท.1.1.1.2  แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง) 
สวท.1.1.1.3  แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
สวท.1.1.1.4  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
สวท.1.1.1.5  แผนบริหารความเสี่ยง 
สวท.1.1.1.6  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สวท.1.1.1.7  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
 

 มี ข้อ 2. มีการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้มีระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบในการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่เป็นผลจาก         
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกโดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมเพ่ือก าหนดประเด็นความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณปี 2559  
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2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยงตามพันธกิจของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  

1) บริหารจัดการงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการสอน   
3) พัฒนาบุคลากรทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
4) พัฒนาระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   
5) พัฒนาการบริการและบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. คณะกรรมการมีการตรวจสอบแผนควบคุมความเสี่ยงด้านพัฒนาการบริการและบริหารจัดการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีการก ากับติดตาม ประชาสัมพันธ์ให้มีการแข่งขันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. น าผลการด าเนินงานจากข้อ 3 มาจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่  
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 
            1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีประชุม โดยมีการก าหนดประเด็นความเสี่ยงตามพันธกิจของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงปานกลางที่สามารถควบคุมได้ คือ 
โครงการที่ 1 บริหารจัดการงานส านักวิทยบริการฯ กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 3 
ครั้ง ผลกระทบระดับ 3 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง และได้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงให้อยู่
อันดับที่ 1 และกิจกรรม 2 จัดหาสื่อสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 4 ครั้ง ผลกระทบระดับ 2 
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง จัดล าดับความเสี่ยงให้อยู่อันดับที่ 2 

3. มีการรายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน 
พบว่าการด าเนินการความเสี่ยงด้านทรัพยากร ในกิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงและซ่อมแซม มีระดับความเสี่ยงปานกลาง  

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น าผลการด าเนินงานมาจัดแผนควบคุมความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความ
เสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่แต่สามารถควบคุมได้ ในเรื่อง อบรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน พบว่าอาจารย์เข้าร่วมอบรม
ไม่ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
สวท.1.1.2.2 แผนการบริหารความเสี่ยง และตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 
สวท.1.1.2.3 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
สวท.1.1.2.4 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง (ปย.2) 
 

 มี ข้อ 3. มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบการจัดการความรู้ (KM) อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินการในประเด็น การจัดการความรู้ตามระบบการ
จัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยโดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในการวางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดการความรู้ (KM) 

2. คณะกรรมการจัดการความรู้คัดเลือกประเด็น (KM) โดยพิจารณาจากปัญหาในการปฏิบัติงาน ความรู้
จากบุคลากรภายในและภายนอก 
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3. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) ด าเนินงานตามแผน    
4. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) สรุปผลการจัดการความรู้ 
6. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประชุมปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ (KM) 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559  
          ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ดังนี้ 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) ประชุมจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ได้แก่ 
                ประเด็นหัวข้อที่ 1 การแต่งกายและการพูดเพ่ือให้บริการ 
                ประเด็นหัวข้อที่ 2 การใช้โสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น 
                ประเด็นหัวข้อที่ 3 การใช้โทรศัพท์ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905  
                ประเด็นหัวข้อที่ 4 การเขียนหนังสือราชการ   
มติที่ประชุม เลือกประเด็นหัวข้อ “การใช้โทรศัพท์ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905” เป็นองค์ความรู้ โดยมี
กระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) มีการก าหนดผู้ให้ความรู้ ความช านาญ คือ นายทวิช บุญสวัสดิ์  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้  

2) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการใช้โทรศัพท์ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905”  มีการพูดคุย 
และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรคณะ/ศูนย์/ส านัก ทั้งหมดจ านวน 25 คน 

3) สรุปองค์ความรู้และรวบรวมโดยการจัดท าแผ่นพับองค์ความรู้ ร่วมกันถ่ายท าวีดิทัศน์ เรื่อง“การใช้โทรศัพท์
ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905”  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ 
http://www3.chandra.ac.th/th/doc/ipphone.pdf  แ ล ะ  YouTube https://youtu.be/ethe3o15kU0 
และ เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯสามารถน าไปศึกษา และปฏิบัติได้จริง 

4) รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลของการจัดการความรู้ ท าให้บุคลากร มีองค์ความรู้ในเร่ืองตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแผน 

5) คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM) ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงาน
จากการสรุปผลการด าเนินงาน และปัญหาที่พบในการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในปี
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น   

หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1.3.1  แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) 
สวท.1.1.3.2  ภาพถ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่16 พ.ค.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์2544 เร่ือง 
ทักษะการใช้โทรศัพท์ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905    
สวท.1.1.3.3  สรุปผลรายงานการประเมินผลทักษะการใช้โทรศัพท์ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905   หลังจากการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
สวท.1.1.3.4  เอกสารองค์ความรู้ (แผ่นพับ) วีดิทัศน์ เรื่อง“การใช้โทรศัพท์ระบบ IP-Phone รุ่น Cisco 3905” 
ช่องทางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เช่น http://www3.chandra.ac.th/th/doc/ipphone.pdf  และ YouTube 
https://youtu.be/ethe3o15kU0 
สวท.1.1.3.5 บันทึกเชิญประชมุ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM)  ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

http://www3.chandra.ac.th/th/doc/ipphone.pdf%20%20และ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fethe3o15kU0&h=ATMSFulyDQbKxQUwSmW7nhVToZJf_ToLM9kQyL7BVJ7WUeVSP0vvHbMxD7CGKyW3eNKiuYbgR6Pu4oxI-WwGmCnqPESY9_i_RKMgqBLMhsW0f3PkS8vkOUAp_6y8enZKP4KIzYc0hYY
http://www3.chandra.ac.th/th/doc/ipphone.pdf%20%20และ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fethe3o15kU0&h=ATMSFulyDQbKxQUwSmW7nhVToZJf_ToLM9kQyL7BVJ7WUeVSP0vvHbMxD7CGKyW3eNKiuYbgR6Pu4oxI-WwGmCnqPESY9_i_RKMgqBLMhsW0f3PkS8vkOUAp_6y8enZKP4KIzYc0hYY
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 มี ข้อ 4. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนบริหารบุคลากร 

ระบบและกลไก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ได้มีการประชุมวางแผนเพ่ือก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
4. ติดตามผลด าเนินการและรายงานผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน     
5. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 
1. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมชี้แจงผลการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ และแผนพัฒนาบุคลากร  
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดกรอบภาระงานตามโครงสร้างและก าหนดทิศ

ทางการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้                   
- มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง จ านวนเงิน 5,000 บาท/คน 

3. บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รายงานผลต่อผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ได้มีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยจัดท ารายงานสรุปผลการเข้า
ฝึกอบรมต่อผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีผู้เข้าอบรม จ านวน 17 คน และเข้ารับ
การศึกษาดูงาน จ านวน 54 คน ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร เป็นจ านวนเงิน 265,000 บาท  
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1.4.1  รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
สวท1.1.4.2   โครงสร้างบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1.4.3  รายงานผลการเข้าอบรมบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 มี ข้อ 5. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าประกัน
คุณภาพ  

1. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือ
ชี้แจงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน  

2. ด าเนินงานตาม องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
3. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาประชุมเพ่ือ

จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปี 2559  
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ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ

ประชุมเพ่ือชี้แจงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และมอบหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน (SAR 17) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุนปีการศึกษา 2559  
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดี 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1.5.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.1.1.5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.1.1.5.3  รายงานการประเมินคุณภาพ SAR17 
สวท.1.1.5.4  รายงานการประชุมปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ    ไม่บรรลุ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 
 

จุดเด่น 
1. การบริหารจัดการ มีแผนกลยุทธ์ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน

บริหารความเสี่ยง ส าหรับวางแผนการด าเนินงาน การบริหารงาน การควบคุมติดตามอย่าง
ครบถ้วน 

2.  มีคณะกรรมการประจ าส านักฯ และคณะกรรมการบริหารส านักฯ ก าหนดนโยบายก ากับ ติดตาม
ในระดับสูง และระดับหัวหน้างานมีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาทางด้านทักษะเฉพาะยังไม่มากนัก อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณและภาระงานที่มีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน    
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
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 
 มี ข้อ 1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
ระบบและกลไก 
          ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการในการบริหารงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ใน
กฎหมาย ดังนี้   

ส านักวิทยบริการฯ คณะกรรมการบริหารส านักฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

เร่ิม 

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร
ส านกั 

จดัท าแผนปฏิบตัิราชการ 

พิจารณาโครงการ ก าหนด
ผู้ รับผิดชอบ 

ด าเนินงานตามแผน 

รายงานผลด าเนินการ 
เร่งรัด/ก ากบัตดิตามใน

ภาพรวม 

น าผลรายงานเข้าที่ประชมุ 

ตาม
แผน

สรุปผล/ปรับปรุง 

จบ 

ไมใ่ช ่

ใช ่
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ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

1. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 คณะกรรมการบริหารส านักฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน
และตัวแทนบุคลากร ได้จัดประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานในปีการศึกษา  2559 ที่น าเสนอโดย
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาถึงแนวทางและวิสัยทัศน์ใน
การท างานในรอบป ีในส่วนของผู้บริหารก็ได้แจ้งถึงภาระหน้าที่ของคณะกรรมการที่มาประชุม ได้รับทราบถึงบทบาท
หน้าที่ในการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2559 

2. ในภาคเรียนที่ 1/2559 และ ภาคเรียนที่ 2/2559 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารส านักฯ ได้มีการ
ประชุมเพ่ือด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงาน
ภายใน 5 หน่วยงานเป็นกลไกในการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 

- ส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่ในการก าหนดขอบเขตงานตามโครงการและติดตามการรายงานผล
ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเป็นผู้ก ากับดูแล 

- งานวิทยบริการ ให้ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาหนังสือและอุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ภายใต้ห้องสมุดโดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการเป็นผู้ก ากับดูแลและ
เป็นไปตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่ดูแลและจัดหาทรัพยากรในห้องเรียนรวม โดยมีผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก ากับดูแลให้เป็นไปตามโครงการ และพันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ MIS ของมหาวิทยาลัย 
โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศก ากับดูแลให้เป็นไปตามโครงการและพันธกิจของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนย์ภาษา มีหน้าที่ให้บริการอบรมทางด้านภาษาแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อ านวยการก ากับดูแลให้เป็นไปตามโครงการและพันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะกรรมการบริหารส านักฯ ได้ประชุมสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา โดยผู้บริหารได้สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
รวมไปถึงการประเมินตนเองในนามคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการท างานในปีการศึกษา
ถัดไป ซึ่งจากการประเมินผลสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีผลการประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22  
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.2.1.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
สวท.1.2.1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ  
สวท.1.2.1.3  ภาพถ่ายการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
สวท.1.2.1.4  แบบประเมินคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
สวท.1.2.1.5  รายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารส านักฯ 
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 มี ข้อ 2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด า เนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
มติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตาม
นโยบายที่อธิการบดีมอบหมายงานดังนี้ 

1. ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรทั้งส านักเพ่ือชี้แจง พันธกิจ 
ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่อธิการบดมีอบหมายก่อนเปิดภาคเรียน 

2. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาในประเด็นการแต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินงาน
ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

3. คณะกรรมการบริหารส านักฯ มอบหมายคณะท างานด าเนินงานตามภารกิจ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ 
อธิการบดี ในด้านต่างๆ  
4. คณะกรรมการบริหารส านักฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเฉพาะ

กิจหรือตามภารกิจ          
5. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการที่มอบหมาย 
6. น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือปรับปรุงรูปแบบวิธีก ากับติดตามและการรายงานผล

โครงการที่อธิการบดีมอบหมาย 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 

1. ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมใหญ่บุคลากรเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
2560 โดยผู้อ านวยการได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าจะด าเนินงานภายใต้แนวคิด “Better Library หรือ ห้องสมุดที่เป็น
มากกว่าห้องสมุด ได้แก่ การจัดตั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning space) ส าหรับทุกคน จัดสร้างสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ให้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้จากสิ่งรอบตัว การเปลี่ยนบทบาทบุคลากรจากผู้จัดหาเป็นผู้ช่วยสร้างทรัพยากร
การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi skill) ให้กับบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และตอบรับการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Reprofiling) บุคลากรทุกท่านควรต้องร่วมแรง
ร่วมใจในการผลักดันให้ส านักวิทยบริการฯ ก้าวไปเป็นห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุดต่อไป 

2. คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาในประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการและนโยบายของมหาวิทยาลัยจาก 5 งานภายในประกอบด้วย ส านักงานผู้อ านวยการ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์ภาษา เพ่ือให้ด าเนินงานตามโครงการของส านักฯ และ
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและนโยบายของมหาวิทยาลัย และตามที่ผู้บริหารส านักฯ 
มอบหมาย ประกอบด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์ภาษา 

4. คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและนโยบายของมหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานดังนี้ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศ (Data Center) มีการ

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลกลางในระยะที่ 2 เพ่ือสร้างรากฐานขยายศักยภาพด้านระบบ
สารสนเทศได้แก้ การพัฒนาเครือข่ายแกนกลางความเร็วสูง ระบบเครือข่ายไร้สายในแนวดิ่ง และระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายแบบเสมือน  

- งานวิทยบริการ ปรับปรุงมุมรัชกาลที่ 9 เพ่ือให้ความรู้ “เรื่องศาสตร์พระราชา” และได้ด าเนิน
โครงการ “ARIT ฟิตหัวใจบริการ” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านบุคลิกภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 และผลประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26  

- งานเทคโนโลยีการศึกษา จัดท าวีดิทัศน์การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2559 ปรับปรุง
ใหม่จากปี 2558 

- ศูนย์ภาษาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ห้อง เพ่ือรองรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ และการ
จัดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 3/2560 

5. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมติดตามและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการที่ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากอธิการบดี/สภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

6. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาในประเด็นการปรับปรุงรูปแบบวิธีก ากับติดตามและ
การรายงานผลโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.2.2.1  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 3/2560 
สวท.1.2.2.2  โครงการงบประมาณประจ าปี 2559 ที่ได้รับการอนุมัติ 
สวท.1.2.2.3  รายงานการประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
สวท.1.2.2.4  บันทึกข้อความการมอบหมายงาน 
สวท.1.2.2.5  ภาพถ่ายการประชุมบุคลากรทั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.2.2.6  รายงานผลการด าเนินงานและภาพถ่ายของแต่ละงาน 
สวท.1.2.2.7  วีดิทัศน์การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี 2559 
สวท.1.2.2.8  รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM)  
สวท.1.2.2.9  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางภาษาหลังการปรับปรุง 
 

 มี ข้อ 3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงาน เพ่ือการบริหารหรือตัดสินใจระบบงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และใช้สารสนเทศในการพัฒนาระบบอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสรุปความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้รับผิดชอบ 
2. ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณ  
3. ด าเนินการตามโครงการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข 
5. น าระบบสารสนเทศไปใช้งาน 
6. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
1. กรรมการบริหารส านักฯ มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงาน บนพ้ืนฐานของระบบดังต่อไปนี้ 
1.1 ระบบเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
1.2 ระบบบุคลากร 
1.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 



31 
 

2. ส านักวิทยบริการ ฯ ได้ท าการบันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ ลงระบบเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี(e-Budgeting) ท าให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ส านัก 
และได้น ารายงานออกมาใช้เป็น สารสนเทศในการบริหาร ก ากับ ติดตาม งบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักวิทยบริการฯ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในทุกไตรมาส 

    ส านักวิทยบริการฯ ได้น าเอาระบบข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร มาจัดท าเป็นข้อมูลอัตราก าลัง 
ข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนากรอบอัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ส านักวิทยบริการฯ ได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการแจ้งเวียนเพ่ือทราบ และเพ่ือสั่งการควบคู่กับการแจ้ง
เวียนแบบเร่งด่วนผ่านระบบสังคมออนไลน์ ท าให้การมอบหมายการสั่งการเป็นไปได้ด้วยดี แม้อาคารท าการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี 2 อาคาร และบุคลากรของส านักฯ ที่ต้องประจ าจุดบริการนอกสถานที่ก็
สามารถทราบค าสั่งงานได ้

3. คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีการเร่งรัดติดตามใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมี
การน าวาระผลการใช้จ่ายงบประมาณเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทุกไตรมาส มีการติดตามข้อมูลอัตราก าลังการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการตรวจสอบการลงรับเอกสารผ่านระบบ ติดตามการน าค าสั่งไปปฏิบัติ 
             4.  จากการด าเนินงานท าให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส เป็นไปตามเป้าหมายของ
รัฐบาล บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการมอบหมายงาน การแจ้งเวียนข่าวสาร เป็นไปอย่างเรียบร้อย 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.2.3.1  หน้าจอระบบเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
สวท.1.2.3.2  หน้าจอระบบ MIS ในส่วนงานบุคลากร 
สวท.1.2.3.3  หน้าจอการแจ้งเวียน มอบหมายงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.1.2.3.4  ผู้บริหารมีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
สวท.1.2.3.5  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
 

 มี ข้อ 4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ระบบและกลไก 

ผู้บริหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ คือ 

ข้อ 1. หลักประสิทธิผล  
ข้อ 2. หลักประสิทธิภาพ 
ข้อ 3. หลักการตอบสนอง 
ข้อ 4. หลักภาระรับผิดชอบ  
ข้อ 5. หลักความโปร่งใส  
ข้อ 6. หลักการมีส่วนร่วม    
ข้อ 7 หลักการกระจายอ านาจ  
ข้อ 8 หลักนิติธรรม  
ข้อ 9 หลักความเสมอภาค  
ข้อ 10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  
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ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 
ข้อ 1. หลักประสิทธิผล โดยผู้บริหารปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการตาม
ปีงบประมาณ ดังรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 และมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักอยู่ในระดับดี 
ข้อ 2. หลักประสิทธิภาพ มีการบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ข้อ 3. หลักการตอบสนอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการที่สามารถด าเนินงานได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตามความต้องการของผู้รับบริการ ดังตัวอย่างการให้บริการวิชาการ ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
มหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบด้านการจัดหาครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าและจัดหาแหล่งสารสนเทศอาเซียนศึกษา และมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผ่นพับ เป็นต้น 
ข้อ 4. หลักภาระรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความหวังของสาธารณะ รวมทั้ง 
แสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะโดยผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการก าหนดทิศทางมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
ข้อ 5. หลักความโปร่งใส ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการด าเนินงานที่โปร่งใส ผ่านคณะกรรมการ
ต่างๆ อาทิ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ า
ตามสัญญาจ้าง และมีการประชุมบุคลากรประจ าปี ประชุมหัวหน้างานประจ าทุกเดือน                           
ข้อ 6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารค านึงถึงประโยชน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และก ากับ
การด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีการแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี
บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการ  
ข้อ 7 หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้างาน 
ให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอ านาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและด าเนินงานตามสายงาน ดังค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ ค าสั่ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน  
ข้อ 8 หลักนิติธรรม ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดถือตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ดัง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ข้อ 9 หลักความเสมอภาค เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน โดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต้กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับเดียวกัน ดังตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2557-2561   
ข้อ 10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและมีมติ ข้อตกลงร่วมกันเพ่ือ
ด าเนินงานกิจกรรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ ดัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การประชุมบุคลากร
ประจ าปี และผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
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หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.2.4.1 ธรรมาภิบาล 10 ข้อ    
สวท.1.2.4.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรายไตรมาส 
สวท.1.2.4.3 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สวท.1.2.4.4 ภาพถ่ายห้องอาเซียนศึกษา 
สวท.1.2.4.5 เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ / แผ่นพับ /แฟนเพจส านักวิทยบริการฯ 
สวท.1.2.4.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
สวท.1.2.4.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สวท.1.2.4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
สวท.1.2.4.9 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างาน 
สวท.1.2.4.10 กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
สวท.1.2.4.11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 
                    ประจ าปี 2557-2561 
สวท.1.2.4.12 รายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
 มี ข้อ 5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
           ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าแบบสอบถามเก่ียวกับผู้บริหารและการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทค- 
โนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารใน 3 ด้านได้แก่ ด้านคุณลักษณะของ
ผู้บริหาร ด้านภาวะผู้น า และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คณะกรรมการท าการประเมินตน เอง
จ านวน 14 คน มีผลการประเมินเท่ากับ 4.82 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
          ซึ่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลประเมินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการเพื่อทราบ และ จะได้น าไปปรับปรุงประเด็นที่ยังต้องพัฒนาในปีต่อไป 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.2.5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับผู้บริหารและการบริหารงานส านักวิทยบริการฯ 
สวท 1.2.5.2 รายงานผลการบริหารงานตามแบบประเมินฯ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ    ไม่บรรลุ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
จุดเด่น 

การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  คุณภาพของการบริหารจัดการหน่วยงาน     
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ความพึงพอใจในการรับบริการ และมีผลการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
- การพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คะแนน 0  คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5 
 มี คะแนน 3   มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
                      มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
-  การท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่ท าในนามหน่วยงานต่างๆ โดยแต่ละโครงการเป็นไปตามไตรมาสของการใช้
งบประมาณ และไม่มีปัญหาในการด าเนินงาน ตลอดจนมีความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการจากงานต่างๆ เช่น  

- งานวิทยบริการ มีการด าเนินโครงการจัดซื้อหนังสือ 2 ล้านบาท จัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
156,965 บาท วารสารและหนังสือพิมพ์ 162,798 บาท และมีผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 10,000 คน  

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดเช่าคอมพิวเตอร์จ านวนส าหรับงานบริการจ านวน 5 ล้านบาท ต่อปี 
และมีนักศึกษาเข้าใช้บริการเฉลี่ยเดือนละประมาณ 5000 คน มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (DATA 
CENTER) ด้วยงบประมาณรายได้ 22 ล้านบาท และมีโครงการให้บริการวิชาการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้แก่ 

  กิจกรรมฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา งบประมาณ 3000 บาท 
  กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ ICT เพ่ือการปฏิบัติงาน 65,660 บาท  
  กิจกรรมฝึกอบรมสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 9,260บาท 
- งานเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดซื้ออุปกรณ์บริการส าหรับห้องประชุมและห้องเรียน รวมทั้งงาน

บ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในปี 2559 จ านวนเงิน 373,200บาท มีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ือการเรียน
การสอนตลอดปีการศึกษา 

- ศูนย์ภาษาจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาขแมร์ ส าหรับ
นักศึกษา จ านวน 1,281 คน และจัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) ทั้งหมด 6 คณะ จ านวน
ผู้เข้าสอบ 2,600 คน รวมให้บริการปี 2559 ทั้งสิ้น 3,901 คน 

ในด้านผลสัมฤทธิ์และความรวดเร็ว ในการให้บริการหน่วยงานต่างๆ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมี
ผลการให้บริการที่ดี โดยมีผลจากผู้ใช้บริการภายนอกที่เข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นจ านวน 415 คนต่อเดือน 
ตลอดจนห้องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยงานภายนอกมาขอใช้บริการตลอดทั้งปี จ านวน 7 หน่วยงาน 
 
หลักฐานอ้างอิง  
สวท.1.3.1.1  รายงานผลการด าเนินโครงการตามรายไตรมาส 
สวท.1.3.1.2  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาปีการศึกษา 2559 
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สวท.1.3.1.3  ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (DATA CENTER) 
สวท 1.3.1.4  สรุปผลการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 
สวท 1.3.1.5  สรุปฝึกอบรมการใช้ ICT เพ่ือการปฏิบัติงาน 
สวท 1.3.1.6  สรุปผลการฝึกอบรมสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการจากผู้ตอบ

แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก พบว่า 
ปีการศึกษา 2557 ค่าเฉลี่ย 4.12  
ปีการศึกษา 2558 ค่าเฉลี่ย 4.15  
ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ย 4.15 
ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในปี 2559 เท่ากับปีการศึกษา 2558 โดยส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจกับการใช้บริการโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะของผู้เข้าใช้บริการที่ต้องการให้ปรับปรุง 
คือ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลาย ทันสมัยมากขึ้น ส านักงานผู้อ านวยการ ปรับปรุงขยายห้องประชุม
วิทยสภา, ปรับปรุงห้องน้ าทุกชั้น, งานวิทยบริการ มีการเพ่ิมที่นั่งอ่านห้องวารสาร ชั้น 1, เพ่ิมที่นั่งอ่านหนังสือ ชั้น 
2, แทค RFID จ านวน 80,000 ชิ้น, จัดมุมเย็นศิระเพราะพระบริบาล ชั้น 5, งานเทคโนโลยีการศึกษา ปรับปรุง
ห้องวิทยมัลติมีเดีย ชั้น 8, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Centre) เพ่ิมหูฟัง 
จ านวน 250 ตัว, ติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-phone จ านวน 100 เครื่อง, ศูนย์ภาษา ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ
ซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมหูฟัง  

นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีช่องทางรับข้อเสนอแนะการใช้บริการผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

- กล่องรับฟังข้อเสนอแนะและแนะน าการใช้บริการ 
- facebookfanpage ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ภายใต้ชื่อ facebook.com/arit.chandra  

 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.1.3.2.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 
สวท.1.3.2.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ 
สวท.1.3.2.3  ภาพถ่ายกล่องรับฟังข้อเสนอแนะ  
 

- การพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหน่วยงานดังนี้ 
ปี 2557 ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีแนวทางการจัดท าห้อง
อาเซียนศึกษาและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
โดยจัดท าห้องอาเซียนศึกษาไว้ที่ชั้น 1 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในอาคารโดยการเพ่ิมสีสันตามชั้นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในการเข้าใช้บริการ  และได้แนวทางการพัฒนา
รูปแบบงานระบบบริการเครื่องพิมพ์แบบเติมเงิน (Print Server) และได้น ามาพัฒนาในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจัดซื้อระบบบริการเครื่องพิมพ์แบบเติมเงิน จ านวน 2 เครื่อง โดยติดตั้ง ณ ชั้น 6 อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ชั้น 5 อาคาร 29  
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ปี 2558  ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยสรุปผลรายงานผลการศึกษาดูงานในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหาร และได้
แนวทางจัดท ามุมเย็นศิระเพราะพระบริบาล ไว้ที่ชั้น 5   

ปี 2559  ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากลักษณะคล้าย
ห้องเรียนเปลี่ยนเป็นห้องลักษณะกลุ่มย่อยโต๊ะกลม และมีแนวทางจัดท าห้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ห้องเรียนอัจฉริยะ การจัดตั้งแหล่งผลิตเครื่องส ารองไฟฟ้า อีกทั้งการจัดท าค าของบประมาณปรับปรุงเป็นระยะ
แบบต่อเนื่อง  ส่วนงานวิทยบริการได้มีแนวทางในการจัดท ามุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทั้งจัดหา
ฐานข้อมูลพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไว้ให้บริการชั้น 1 ของอาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี 2560 ศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนวทางการปรับปรุง (รายงานการศึกษาดูงาน) 

 
หลักฐานอ้างอิง   
สวท.1.3.3.1  รายงานการศึกษาดูงานของบุคลากรปี 2557-2560 
สวท.1.3.3.2  ภาพถ่ายการศึกษาดูงานปี 2557-2560 
 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ    ไม่บรรลุ 
3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  บรรล ุ

 

จุดเด่น 
1. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีกระบวนการพัฒนางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน แต่แนวโน้มของประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ยังไม่มากเท่าที่ควร 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน              

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9  การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของหน่วยงานโดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา เทคโนโลยี จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน 
 คะแนน 0  คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5 
 มี คะแนน 4   มีระบบ มีกลไก 
   มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
   มีการประเมินกระบวนการ 
   มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
   มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานโดยให้สถาบันและคณะมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ โดยมีการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด 

2. คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ประชุมเพ่ือมอบหมายหน่วยงาน
ภายในด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

3. หน่วยงานภายในด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    3.1 คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ โดยตัวแทนหน่วยงานภายใน

ประสานงานกับคณะ เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  
เพ่ือส ารวจความต้องการจากผู้สอนและผู้เรียน ตามโครงการที่เหมาะสม 

    3.2 คณะกรรมการตามข้อ 3.1 สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มาจากระดับคณะ 
4. หน่วยงานภายในรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน/การเรียนรู้ รับทราบ 
5. คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการไปใช้ในปี

การศึกษาถัดไป  
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ในประเด็นการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 6/2559 
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วันที่ 12 ตุลาคม 2559  โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหาร และตัวแทนจากงานวิทยบริการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์ภาษา โดยตั้งเป้าหมายงบประมาณด าเนินการ 10 ล้าน
บาท และตัวชี้วัด ความพึงพอใจของทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

2. คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการประชุม 
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีการสรุปยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 27.4 ล้านบาท และ
มอบหมายงานให้หน่วยงานภายในด าเนินการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับรายละเอียดดังนี้  

- งานวิทยบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมงบแผ่นดินและรายได้ จ านวนเงิน 2.5 ล้านบาท  
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมงบแผ่นดินและรายได้ จ านวนเงิน 23.2 

ล้านบาท  
- งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมงบแผ่นดินและรายได้ จ านวนเงิน 1.5 ล้าน

บาท 
- ศูนย์ภาษา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได ้จ านวน 320,320.- บาท 

3. หน่วยงานภายในด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนี้ 

    -   งานวิทยบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมงบแผ่นดินและรายได้ จ านวนเงิน 2.5 ล้านบาท โดย
หน่วยงานได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากร แยกเป็นหนังสือ จ านวน 5,000 เล่ม (หนังสือ 110,000 เล่ม/69,000 ชื่อ
เรื่อง) วารสาร จ านวน 355 ชื่อเรื่อง และหนังสือพิมพ์ จ านวน 22 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 ฐาน  

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมงบแผ่นดินและรายได้ จ านวนเงิน 23.2 
ล้านบาท  

- งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมงบแผ่นดินและรายได้ จ านวนเงิน 1.5 ล้าน
บาท 

- ศูนย์ภาษา ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณเงินรายได ้จ านวน 320,320.- บาท 
 

นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามแผนโดยให้สถาบันและคณะมี
ส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 งานวิทยบริการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศโดย 

3.1.1 จัดสรรงบประมาณให้กับคณะโดยพิจารณาจากรายหัวนักศึกษา 
3.1.2 ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สามารถแนะน าสื่อสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC 
3.1.3 จัดกิจกรรม Book Tech Fair  
3.1.4 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริการดังนี้ 
3.2.1 การให้บริการเครือข่ายไร้สาย (WIFI) โดยผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายมีการส ารวจจุด

ให้บริการเครือข่ายไร้สายร่วมกับคณะ และส านักต่างๆ 
3.2.2 มีการส ารวจจ านวนคอมพิวเตอร์จากคณะต่างๆ แล้วประมาณการจ านวนคอมพิวเตอร์ใน

ส่วนกลางเพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการเช่าใช้คอมพิวเตอร์  
3.2.3 ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีการส ารวจความต้องการจากผู้บริหาร 

หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก ที่เกี่ยวข้องเพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS) 
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3.3 งานเทคโนโลยีการศึกษา มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งได้แก่ อาจารย์ผู้สอนใน
คณะต่างๆ ในการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ของห้องเรียนรวม และห้องประชุมต่างๆ  

3.4 ศูนย์ภาษา มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณะจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมภาษาต่างประเทศ 
และจัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) 

4. หน่วยงานภายในรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการให้คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน/การเรียนรู้ รับทราบ 

4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาส 
4.2 หน่วยงานภายในมีการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารส านักฯ  
4.3 หน่วยงานภายในรายงานผลการด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  ต่อ

คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอน/การเรียนรู้  และมีการสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนมีมติที่ประชุมปรับปรุงการด าเนินงานดังนี้  
   ผลจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของทุกกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผลการ

ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.15 ซึ่งดีกว่าปีการศึกษา 2558 ที่มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
3.85 โดยมีผลจากหน่วยงานย่อยดังนี้  

    -   งานวิทยบริการ ได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ภายหลังการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ของปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.15  
                 -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ภายหลังการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ของปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.37 
                 -  งานเทคโนโลยีการศึกษา ได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ภายหลังการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ของปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.10 

     -  ศูนย์ภาษา ได้ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ ภายหลังการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ของ
ปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 

5.1 งานวิทยบริการ  
5.1.1 ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร แนะน าสื่อสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC พบว่าส่วนใหญ่

สะดวกที่จะแนะน าในรูปแบบเอกสารมากกว่าแนะน าผ่านเว็บ OPAC 
5.1.2 มีการจัดกิจกรรม Book Tech Fair ในช่วงต้นปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ 
5.1.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบว่ามีผู้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงห้องสัมมนากลุ่มย่อยเพ่ิมเติม 
5.2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.2.1 การจัดหาจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ประเมินแล้ว
พบว่าการกระจายสัญญาณท าได้ดีทั้งในแนวราบกับแนวดิ่ง 

5.2.2 การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบเช่า ประเมินแล้วเป็นไปตามแผนการจัดหา  
5.2.3 จากการส ารวจความต้องการจากผู้บริหาร หน่วยงานระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก ที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) พบว่าผู้บริหารมีความต้องการใช้
ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา (QIS) และระบบ
เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (e-budgeting) 

5.2.4 มีการให้บริการคอมพิวเตอร์ในการสอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปี  
ที่ 1 
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5.3 งานเทคโนโลยีการศึกษา จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามแผนพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ.2557-2560) ประเมินแล้วพบว่า เป็นไปตามแผนการจัดหา  

5.4 ศูนย์ภาษาจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา และจัดสอบวัดความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) ทั้งหมด 6 คณะ 

นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน/การเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะของการประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน/การเรียนรู้  โดยมติที่ประชุมมีข้อสรุปว่าให้ด าเนินการตามประเด็นดังนี้  

1). ปรับปรุงเพ่ิมสื่อมัลติมีเดีย มุมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ภาษาไทย)  
2). พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (QIS) และระบบเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี (e-budgeting) 
3). จัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ตามแผนพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ 
4). ปรับปรุงระบบปฏิบัติการซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมหูฟัง  
จากประชุมคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  พบว่าการด าเนินการจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ทุกโครงการ ทุกรายการทุก ข้อเสนอแนะ เกือบทั้งหมดสามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จ และเห็นผลเป็นรูปธรรม ยกเว้นประเภทหนังสือ ต ารา ยังคงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
คณะไม่มากเท่าที่ควร 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องปรับกลยุทธ์โดยมีการก ากับติดตาม ทวงถามให้มากข้ึน 
ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  

ประเภทสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  จ านวน 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 47  ชุด 
คอมพิวเตอร ์ 375 ชุด 
จุดบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย 395 จุด 
จ านวนช่องทางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   2 เส้นทาง, ความเร็ว 200/45 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 24 ฐาน 
ทรัพยากรสารสนเทศ  
  - หนังสือ 130,000 เล่ม/69,000 ชื่อเรื่อง 
  - วารสาร 355 ชื่อเรื่อง 
  - หนังสือพิมพ์ 22 ชื่อเรื่อง 
ห้องสัมมนากลุ่มย่อย 10 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ห้อง (128 ชุด) 
ซอฟต์แวร์ภาษา English discoveries Expert 1 ระบบ 
ห้องอบรมภาษาต่างประเทศ 3 ห้อง 
ห้องอาเซียนศึกษา 1 ห้อง 
ห้องเสียงตามประสงค์ 2 ห้อง 
ห้องมัลติมีเดีย 3 ห้อง 
ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart class room) และ e-Learning 2 ห้อง 
ห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) 1 ห้อง 
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หลักฐานอ้างอิง 
สวท.2.9.4.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 
สวท.2.9.4.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้  
สวท.2.9.4.3   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2559 
                   วันที่ 18 ตุลาคม 2559  
สวท.2.9.4.4  ภาพถ่ายจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
สวท.2.9.4.5  ขอบเขตของงาน (TOR) สัญญาเช่าบริการวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
สวท.2.9.4.6  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
สวท.2.9.4.7  ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
สวท.2.9.4.8  บันทึกข้อความขอส่งรายชื่อหนังสือ 
สวท.2.9.4.9  แบบฟอร์มเสนอสื่อสารสนเทศ 
สวท.2.9.4.10  ภาพถ่ายห้องเรียนรวมและบัญชีครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนรวม 
สวท.2.9.4.11  ภาพแสดงระดับความแรงสัญญาณ 
สวท.2.9.4.12  บัญชีจ านวนคอมพิวเตอร์แบบเช่า 
สวท.2.9.4.13  รายงานภาระงานคงเหลือ สัญญาจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 
สวท.2.9.4.14  ทะเบียนครุภัณฑ์ของงานเทคโนโลยีการศึกษา 2559 
สวท.2.9.4.15  สัญญาซื้อขายพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
สวท.2.9.4.16  ภาพหน้าจอระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ 
สวท.2.9.4.17  สัญญาจ้างระบบเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
สวท.2.9.4.18  ภาพหน้าจอระบบเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
สวท.2.9.4.19  ภาพถ่ายห้อง Study Room 
สวท.2.9.4.20  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ภาษาปี 2559 และรายงานผลการสอบ EXIT EXAM   

สวท.2.9.4.21  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ คร้งที่ 1/2560 
 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 
 บรรลุ    ไม่บรรลุ 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน  บรรล ุ
 

จุดเด่น 
การด าเนินการทุกโครงการเป็นไปตามไตรมาสที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีผลประเมินความ

พึงพอใจภายหลังการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการมากกว่า 3.51 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
          - 
 



42 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจการสนับสนุนวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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 
 

 มี ข้อ 1. มีการก าหนดประเด็นการพัฒนาการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ประเด็น มีการ
รวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร 
 มี ข้อ 2. มีการก าหนดแผนการพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาหน่วยงาน 
ตามประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดในข้อ 1 โดยความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
ระบบและกลไกในการในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจการสนับสนุนวิชาการ ของส านักวิทยบริการฯ ดังนี้ 

ข้อ 1. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ก าหนดประเด็นการพัฒนาการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ข้อ 2. มีการก าหนดแผนงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบในการพัฒนาการให้บริการ 
ข้อ 3. มีการมอบหมายคณะกรรมการเพื่อก ากับดูแลประเด็นการพัฒนาปรุงการด าเนินงานสนับสนุนวิชาการ  
ข้อ 4. มีการประเมินผลงาน ผลลัพธ์ และผลกระทบของการด าเนินงาน 

ข้อ 5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเผยแพร่ผลการ
พัฒนาสู่สาธารณะ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559  

1.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือก าหนด
ประเด็นการพัฒนาการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของส านักฯ ในข้อที่ 3 คือ การบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ และเป็นไปตามนโยบายการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัย  

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการเป็นไปตามพันธกิจ เรื่อง “Arit ฟิตหัวใจ
บริการ” 

3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “Arit ฟิตหัวใจบริการ”  

4. คณะกรรมการบริหารส านักฯ มีมติให้จัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของงานวิทยบริการ
ในเรื่อง “Arit ฟิตหัวใจบริการ” มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย เป็นร้อยละ 80       

5. ผลการด าเนินงานตามโครงการ Arit ฟิตหัวใจบริการ ร้อยละ 85 โดยมีผู้ประเมินทั้งสิ้น 210 คน แยก
เป็นนักศึกษา จ านวน 176 คน บุคลากร จ านวน 34 คน 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.3.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 4/2559 
สวท.3.1.1.2  ค าสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
สวท.3.1.2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 5/2559 
สวท.3.1.2.2  แผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ   
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 มี ข้อ 3. มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือมอบหมายหน่วยงานย่อยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่
การปฏิบัติงาน   

2. ผู้รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
3. ผู้บริหารมีการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติงานเพ่ือ

ปรับปรุงและแก้ไข 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559  

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ โดยใช้ค าสั่งต่อเนื่องจากปี 2558 

2. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ มีการด าเนินการตามแผนระหว่างการ
เปิดภาคเรียนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการ โดยมุ่งประเด็นไปที่การบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งในที่ประชุมได้มติให้พัฒนาการบริการด้าน
บุคลิกภาพและการับโทรศัพท์ โดยมอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละงานถ่ายทอดทักษะและวิธีการสนทนาการรับ
โทรศัพท์ ให้บุคลากรทราบและปฏิบัติ 

4. คณะกรรมการบริหารส านักฯ ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไข 
   
         

หลักฐานอ้างอิง 
สวท.3.1.3.1   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
สวท.3.1.3.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 6/2559 
สวท.3.1.3.3   แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการให้บริการด้านบุคลิกภาพและการรับโทรศัพท์ ของส านักวิทยบริการฯ 
 

 มี ข้อ 4. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ระบุไว้ในข้อ 3 
 มี ข้อ 5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเผยแพร่ผลการ
พัฒนาสู่สาธารณะ 
ระบบและกลไก 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลงาน ผลลัพธ์ และผลกระทบของการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินงานผลลัพธ์ และผลกระทบของการด าเนินงาน  

2. ผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ 
3. ผู้บริหารติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
4. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประชุมสรุปผลการประเมินงานผลลัพธ์ 

และผลกระทบของการด าเนินงาน               
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          5. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาสู่สาธารณะ 
ผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559  
           1.  คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประชุมและมอบหมายหัวหน้างานแต่
ละงานให้มีการก ากับ และติดตาม วิธีการสนทนาการรับโทรศัพท์ของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ โดยวิธีการ
โทรศัพท์จากหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาที่ส านักวิทยบริการฯ  

            2. ผู้รับผิดชอบตามโครงการ Arit ฟิตหัวใจบริการ ได้ให้บริการตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2559 
และท าการเก็บข้อมูล จ านวน 210 คน จากผู้ใช้บริการ ซึ่งแยกเป็นนักศึกษา จ านวน 176 คน บุคลากร จ านวน 34 
คน 

3. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประชุมสรุปผลการให้บริการจาก
โครงการ Arit ฟิตหัวใจบริการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พิจารณาปรับปรุงโครงการโดยมีข้อสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวม ร้อยละ 85 จากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 

4. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ มีการน าผลการประเมินเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในปีการศึกษาถัดไป 
            5. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาสู่สาธารณะ โดยการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และมีบางหน่วยงานน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เช่น กองคลัง เป็นต้น 
หลักฐานอ้างอิง 
สวท.3.1.4.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯ  
สวท.3.1.4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี- 
                  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา 2559   
สวท.3.1.5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560 
สวท.3.1.5.2  เว็บไซต์เผยแพร่ผลการประเมินพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสู่สาธารณชน 
                  http://arit.chandra.ac.th , https://www.facebook.com/arit.chandra/ 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ    ไม่บรรลุ 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรลุ 

 

 
จุดเด่น 

1. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการในโครงการ Arit ฟิตหัวใจบริการ ได้รับการยอมรับและมีบาง
หน่วยงานน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เช่น กองคลัง เป็นต้น 

  

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
 
 

http://arit.chandra.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.chandra/
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 

ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
คะแนนประเมิน 
โดยกรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน 5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 คุณภาพของการบริหารจัดการหน่วยงาน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3  คะแนน 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย  4.33 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/การ

เรียนรู้  
4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย  4.00 
องค์ประกอบที่ 3  การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ พัฒนาคุณภาพตามพันธกิ จกา ร

สนับสนุนวิชาการ 
5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5  คะแนน 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย  5.00 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย  4.20 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 3 - 1.1(5), 1.2(5)  1.3(3) 4.33 การด าเนินงานระดับดี 
2 1 - 2.9(4) - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 3.1(5) - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 5 - 19 3 4.20 การด าเนินงานระดับด ี
ผลการประเมนิ  4.75 3 4.20 การด าเนินงานระดับด ี
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - องค์ประกอบที่ 3 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1................................................................. .............................................................................................  
 2............................................................................................................................ .................................. 
 3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1............................................................................................................................ .................................. 
 2................................................................................................................................................... ........... 
 3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
จุดเด่น 

1.......................................................................................................................................... .................... 
 2............................................................................................................ .................................................. 
 3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1............................................................................................................................ .................................. 
 2............................................................................................................................ .................................. 
 3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงาน 

จุดเด่น 
1............................................................................................................................ .................................. 

 2..............................................................................................................................................................  
 3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1................................................................. .............................................................................................  
 2............................................................................................................................ .................................. 
 3……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
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ภาคผนวก  
ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข. คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR17) 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่  ๐๐๘ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
        เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร  ประธาน 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สวัสดิ์นะที  รองประธาน 
  ๓. นางสาวดารัด       มุกดาอุดม  รองประธาน 
 ๔. นางอัญชนา  พิศโสระ   กรรมการ 
 ๕. นางภูวรา  มัสตูล   กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ  กรรมการ 
 ๗. นางยุตะนันท์  ไชยพร   กรรมการ 
 ๘. นายสมพร  ดวงเกษ   กรรมการ 
 ๙. นายณรงค์ฤทธิ์  ใจรักษ ์   กรรมการ 
 ๑๐. นายพิสิษฐ ์  ผอูนรัตน์   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุมาลี   ถวายสินธุ ์  กรรมการ 
 ๑๒. นายนิรชา  เสือนาค   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวมนสา  ก ากับกิจ   กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวจันทนา  มิทยานนท์  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวปราณี    จิตรเย็น   กรรมการ 
 ๑๖. นางชมพูนุช  ตันพานิช   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวดารัณ    ดอนหัวล่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘. นายธีรพร  พงษ์พุฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวทรรศนีย์   ผู้ชูจันทร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐. นางปริฉัตร   ชาวบางงาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๒. จดัเก็บและรวบรวมหลักฐานประกอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           
 ๓. สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินจากกรรมการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยกเลิกค าสั่งเดิมทั้งหมด และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                         
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร) 

           ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์  ยอดเยี่ยมแกร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  สวัสดิ์นะที รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. นางสาวดารัด       มุกดาอุดม รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
๔. นางสาวจันทิมา    ชุลีกราน  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 
๕. นางชมพูนุช  ตันพานิช หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 
๖. นางสาวดารัณ    ดอนหัวล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นายธีรพร  พงษ์พุฒ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๘. นางสาวทรรศนีย์  ผู้ชูจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๙. นางปริฉัตร    ชาวบางงาม พนักงานธุรการ 
๑๐. นางอัญชนา  พิศโสระ  บรรณารักษ ์
๑๑. นางภูวรา   มัสตูล  บรรณารักษ ์
๑๒. นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ บรรณารักษ ์
๑๓. นายสมพร  ดวงเกษ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๔. นายพิสิษฐ์  ผอูนรัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๕. นายณรงค์ฤทธิ์  ใจรักษ์  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นางสาวสุมาลี   ถวายสินธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๗. นายนิรชา  เสือนาค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นายกฤษฎา  พูลยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๙. นางสาวปราณี    จิตรเย็น  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๐. นางสาวมนสา  ก ากับกิจ นักวิชาการศึกษา (ศูนย์ภาษา) 
๒๑. นางสาวจันทนา  มิทยานนท ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนยภ์าษา) 
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