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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎมหำสำรคำม เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองส ำหรับนักศึกษำ  อำจำรย์  ตลอดจนประชำชนในท้องถิ่น เป็นหน่วยงำนท่ี
ตอบสนองภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ในกำรผลิตบัณฑิต  

   กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักเพื่อให้ส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และได้มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นั้นต้องอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงผู้บริหำร  ทีมงำน 
ตลอดจนบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกคน ท่ีมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มท่ี 
เต็มควำมสำมำรถ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำร และพัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
 
 
 
 
        
                นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์ 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ค าน า 
 
 รำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับนี้
จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม โดยมี กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ จ ำนวน  6 องค์ประกอบ 27 ตัวบ่งชี้  จำกผลกำรประเมิน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย
ของทุกองค์ประกอบ เป็น 4.95 อยู่ในระดับ ดีมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย ในองค์ประกอบท่ี 1    
อยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบท่ี 5 อยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 8 อยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบท่ี 9 อยู่ในระดับ ดีมำก 
มีค่ำเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบท่ี 7 อยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.88 องค์ประกอบท่ี 11 
อยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.87 (เรียงจำกค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย) ส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ นั้นไม่ขอรับกำรประเมิน 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ
ส ำนักฯ เพื่อให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้นต่อไป 

 
        

                                      นำงประภำพร  พิมพ์ภำศรีภิรมย์ 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ส่วนที่  1 
ส่วนน า 

 
 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เริ่มเปิดให้บริกำรตั้งแต่เป็นโรงเรียน ฝึกหัดครู

มหำสำรคำม เมื่อ พ.ศ. 2490 มีสถำนที่ตั้งห้องสมุดอยู่ที่ห้องหน้ำมุขติดกับห้องครูใหญ่ของอำคำร
เฟ่ืองฟ้ำ โดยเจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียนเป็นผู้จัดหำหนังสือ ต่อมำใน พ.ศ. 2495 ได้ย้ำยมำจำกอำคำร
เฟ่ืองฟ้ำมำอยู่ที่อำคำรบำนบุรี  
 พ.ศ. 2502 ย้ำยจำกอำคำรบำนบุรีมำอยู่อำคำรเรียน 1 และได้ขยำยห้องชั้นล่ำงเป็นที่อ่ำน
หนังสือพิมพ์ หลังจำกนั้นได้ย้ำยไปอยู่อำคำร 2 ทำงทิศตะวันตกของอำคำรมี 3 ห้องเรียน มีที่นั่ง
ประมำณ 80 ที ่
 พ.ศ. 2509 ห้องสมุดมีผู้บริหำรที่มีวุฒิทำงบรรณำรักษศำสตร์ คือ อำจำรย์เสนำะ ทั่วทิพย์ 
 พ.ศ. 2512 ขยำยห้องสมุดออกไปอีก 3 ห้อง 
 พ.ศ. 2514 ขยำยห้องสมุดไปรวมกับห้องปฏิบัติกำรทำงหลักสูตร ของหมวดวิชำกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2517 ย้ำยไปอยู่อำคำรหอสมุด ๒ ชั้น มีเนื้อที่ 1,850 ตำรำงเมตร มีห้องประชุมและ
ห้องเรียน 1 ห้อง 
 พ.ศ. 2539 ห้องสมุดได้รับกำรปรับโครงสร้ำงในกำรบริหำรเป็นหน่วยงำน สังกัดส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร ตำม พ.ร.บ. สถำบันรำชภัฏ 
 พ.ศ. 2540 ปรับโครงสร้ำงในกำรบริหำรเป็นส ำนักวิทยบริกำร สังกัดส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 พ.ศ. 2542 ย้ำยไปอยู่อำคำรหอสมุดใหม่ 6 ชั้น 
มีพ้ืนที่ 4,970 ตำรำงเมตร  

ส่วนงำนวำรสำรอยู่อำคำรหอสมุดเดิม ชั้น 2 
และได้ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรเป็น ศูนย์วิทยบริกำร 
สังกัดส ำนักส่งเสริมวิชำกำร 
 พ.ศ. 2543 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ สร้ำงทำงเชื่อมระหว่ำง อำคำร 6 ชั้น และ
อำคำรหอสมุดเดิม 2 ชั้น  เป็นห้องโถงส ำหรับ 
จัดนิทรรศกำรและบริกำรหนังสือพิมพ์                                ภำพที่ 1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
            พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
ทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำฯ ประทำนนำมอำคำรหอสมุดของสถำบันรำชภัฏทั่วประเทศว่ำ "บรรณรำช
นครินทร์"  

1.1 ชื่อหน่วยงานทีต่ั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
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 พ.ศ. 2547 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถำบันรำชภัฏมหำสำรคำมเปลี่ยนสถำนะเป็น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน 2547  
 พ.ศ. 2548 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดกำรบริหำรตำมโครงสร้ำง 
กำรบริหำรเป็น 3 ฝ่ำย ดังนี้ 
  1.  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
  2.  ฝ่ำยหอสมุด 
   3.  ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ.ศ. 2549 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรปรับส่วนงำนโดยมีฝ่ำย     
วิทยพัฒนำ ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับส ำนักส่งเสริมวิชำกำร มำสังกัดเป็นหน่วยงำนในฝ่ำยอ ำนวยกำรของส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ มีพ้ืนที่บริกำรรวมเป็น 6,820 ตำรำงเมตร คือ อำคำรหอสมุดหลังเดิม 2 ชั้น มีพ้ืนที่ 
1,850 ตำรำงเมตร และอำคำรหอสมุดหลังใหม่ 6 ชั้น มีพ้ืนที่ 4,970 ตำรำงเมตร เนื่องจำกศูนย์
คอมพิวเตอร์ ได้ย้ำยไปอยู่ที่อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2550 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ย้ำยงำนบริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัยจำกชั้น 5 อำคำร
บรรณรำชนครินทร์ ไปไว้ที่ ตึกเก่ำ ชั้น 1 ท ำให้อำคำรเดิมมีงำนบริกำรวิชำกำร 4 หน่วยงำน คือ        
งำนบริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย งำนเครือข่ำยพัฒนำครู งำนวิทยพัฒนำ และงำนวำรสำร
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และเนื่องจำกปีนี้เป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษำครบ 80 พรรษำ 
มหำวิทยำลัย จึงได้มอบหมำยให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำ หอเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยปรับปรุงจำก ห้องประชุม วิบูลย์ – 
ยุพิน เลำหพงศ์ชนะ เพ่ือจัดแสดงเป็นนิทรรศกำรถำวรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ โดยมี    
พระรำชกรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดมหำสำรคำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยมีพิธีเปิด หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ เมื่อวันที่ 15 
มิถุนำยน 2551 โดย ฯพณฯ สมพัฒน์  แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธำนในพิธีเปิด 
 พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศอำเซียน (ASEAN Information 
Center) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศที่จะก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 
2558 และเป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่จะก้ำวสู่สำกล 
 พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม แต่งตั้ง นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์  ให้
ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม เมื่อวันที่ 18 เมษำยน 2556 และได้ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรเป็น 5 กลุ่มงำน 1 ศูนย์
ดังนี้ 
    1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
    2. กลุ่มงำนห้องสมุด 
    3. กลุ่มงำนสำรสนเทศพิเศษ 
    4. กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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    5. กลุ่มงำนวิทยพัฒนำและโรงพิมพ์ 
    6. ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 
     
 
 
 
ปรัชญา 

 สำรสนเทศหลำกหลำย ก้ำวไกลเทคโนโลยีบริกำรดีประทับใจ ก้ำวไปกับชุมชน 
 

วิสัยทัศน์ 
                สนับสนุนเสริมสร้ำงคลังปัญญำ  พัฒนำบริกำรสู่สำกล 
 

พันธกิจ  
1. จัดหำ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อ 

ให้บริกำรแก่นักศึกษำและชุมชน 
                 2.  แสวงหำและพัฒนำนวัตกรรมในกำรให้บริกำร 
                 3.  สงวนรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
2. จัดหำ รวบรวมสำรสนเทศทุกรูปแบบให้เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสูตร  

นโยบำยและโปรแกรมวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย                                                                                                               
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ ตลอดจนประชำชนใน 

ท้องถิ่น    
4. ให้บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำง  สะดวก  และรวดเร็ว 
5. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนใน 

มหำวิทยำลัย 
6. เป็นแหล่งสำรสนเทศเพ่ือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ปรัชญา  ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
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     นางประภาพร พิมพ์พาศรภีริมย์ 
         ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 

 

                   
 

 

 
 

 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์ เดชพิมล          นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร           อำจำรย์วุฒิชยั พรพัชรพงศ์  
    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยห้องสมดุ             รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำร                 รองผู้อ ำนวยกำร 
                                                                                                 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

          นำงภัทรนิทร์  น้อยเจริญ 
          หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำร 

ภาพที่ 2 ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

1.4 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการฯ 
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คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นำงประภำพร     พิมพ์พำศรีภิรมย์     ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์     เดชพิมล  กรรมกำร 
อำจำรย์วุฒิชัย     พรพัชรพงศ์  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์   วรกุล      กรรมกำร 
อำจำรย์จีระนัน เสนำจักร กรรมกำร 
อำจำรย์จีรพรรณ ดลรักษ์ กรรมกำร 
ศำสตรำจำรย์ ดร.ฉวีลักษณ์   บุณยะกำญจน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อำจำรย์นพกนก   บุรุษนันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นำงรุ่งเรือง   สิทธิจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นำงอรวรรณ   ศิริธรรมจักร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
นำงประภำพร     พิมพ์พำศรีภิรมย์     ผู้อ ำนวยกำร 
นำงอรวรรณ   ศิริธรรมจักร           รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
นำงภัทรินทร์   น้อยเจริญ หัวหน้ำส ำนักงำน 
นำงสุจิตรัตน์   ภูศรีฤทธิ์   หัวหน้ำกลุ่มงำน 
นำยบุญมี    รำชมูล คนงำน 

   

 ฝ่ายห้องสมุด 
   

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์     เดชพิมล รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยห้องสมุด 
 

  กลุ่มงำนห้องสมุด 
    
 
      
                          
   
                          
             
   

  กลุ่มงำนสำรสนเทศพิเศษ 
 
 
 
 

นำงสมเภำ  โยธำภักดี บรรณำรักษ์ (หัวหน้ำงกลุ่มงำนบริกำร) 
นำงอรวรรณ   ศิริธรรมจักร  บรรณำรักษ์ 
นำงวำรุณี   ศรีโทโคตร บรรณำรักษ์ 
นำงสำวนันท์นภัส 
นำงนิรมล    

อนันทวรรณ์
จันทร์วิเศษ  

บรรณำรักษ์ 
พนักงำนพิมพ์  ส.1 

นำงผ่องศรี     ปักสังขำเน เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 

นำงสำวมลทะวรรณ   ธรรมจันทำ บรรณำรักษ์ 
(หัวหน้ำงกลุ่มสำรสนเทศพิเศษ) 

นำยวรภัทร    
นำงอ ำพร   

อำปะโม 
แก้วสิทธิ์  

บรรณำรักษ์ 
นักวิชำกำรศึกษำ 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 

 กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

นำงสำวสุรำงคณำ     ลอยนอก นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
(หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ) 

นำยวีระชัย ทันขวำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
นำงสำวรัชนี   ลุนหล้ำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

(หัวหน้ำกลุ่มงำนโสตทัศนศึกษำ) 
นำยสุวิทย์   สิงหมำตย์ พนักงำนพิมพ์ ส. 1 

                   
  กลุ่มงำนวิทยพัฒนำและโรงพิมพ์ 
   

นำงชลธิชำ   อำจประดิษฐ์ บรรณำรักษ์ 
(หัวหน้ำกลุ่มงำนวิทยพัฒนำ) 

นำยภำดล   ธำไทสง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
นำงสำวอัจฉรำภรณ์   วรวิศิษฏ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
นำยปกรณ์   รัตนท ำ นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ 
นำยมงคล   โพธิ์นำแคน ช่ำงเทคนิค 
นำยประกรง   ประทุมชัย คนงำน 

 

ศูนย์สารสนเทศอาเซียน 
  

นำงนภัสภรณ์   จันทร์โท บรรณำรักษ์  
(หัวหน้ำศูนย์สำรสนอำเซียน) 

นำงณัฏฐกันย์   ชำภูค ำ บรรณำรักษ์ 
 
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำจำรย์วุฒิชัย    พรพัชรพงศ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ต าแหน่ง จ านวนคน 
บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ 1 
บรรณำรักษ์ 9 
นักวิชำกำรศึกษำ 2 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 1 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 2 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 2 
พนักงำนพิมพ์ 3 
นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ 1 
ช่ำงเทคนิค 1 
คนงำน 3 

รวม 25 
 

         ตารางท่ี 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 

 

          แผนภูมิที ่1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 
 
 

 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

1.5 จ านวนบุคลากร 
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ระดับการศึกษา จ านวนคน 
ปริญญำโท 1 
ปริญญำตรี 18 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 6 

รวม 25 
 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
 
 

 
 
 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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สายงาน จ านวนคน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบแผ่นดิน) 8 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบรำยได)้ 12 
พนักงำนรำชกำร 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 3 

รวม 25 
 
     ตารางที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคลกรจ ำแนกตำมสำยงำน 
 

 
     แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนบุคลกรจ ำแนกตำมสำยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงจ านวนบุคลกรจ าแนกตามสายงาน 
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การแบ่งส่วนราชการ 
 

ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2549 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม พ.ศ. 2549 (รำชกิจจำนุเบกษำ. 2549 : ก) 
มหำวิทยำลัยได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในในมหำวิทยำลัยและส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้เป็นหน่วยงำนระดับส ำนัก ตำมโครงสร้ำงของกำรแบ่งส่วนรำชกำร มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มี กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น 3 ฝ่ำยตำมโครงสร้ำง  ดังนี้   

 

1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
 1.1 งำนอ ำนวยกำร 
  1.1.1 งำนนโยบำยและแผน ได้แก่ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ประเมินผล            

กำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำว วำงแผนพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน นโยบำย            
กำรปฏิบัติงำน ประชำสัมพันธ์ทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน 

  1.1.2 งำนคลังและพัสดุ ได้แก่ งำนกำรเงิน งบประมำณประจ ำปี ควบคุมงบประมำณ
ควบคุมกำรเงิน-บัญชี จัดหำ จัดซื้อ และจัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ บริกำรด้ำนพัสดุ ซ่อมบ ำรุงและจ ำหน่ำย
พัสดุ ครุภัณฑ ์

  1.1.3 งำนบริหำรและธุรกำร ได้แก่ บริหำรงำนบุคลำกร งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ บรรจุ  แต่งตั้ง 
ถอดถอน โอนย้ำย สวัสดิกำรและบริกำรบุคลำกร งำนพัฒนำบุคลำกร ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ธุรกำร     
งำนสำรบรรณในหน่วยงำน สำรบรรณภำยนอกหน่วยงำน ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก งำนเลขำนุกำร น ำเสนอแฟ้ม ตรวจร่ำงหนังสือ เตรียมกำรประชุม บันทึกรำยงำน          
กำรประชุม จัดเก็บเอกสำรและข้อมูล     

   1.1.4 งำนประกันคุณภำพ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ จัดท ำรำยงำน     
กำรประเมินตนเอง (SAR) จัดเตรียมเอกสำรเพื่อขอรับกำรตรวจรับรองคุณภำพ รำยงำนประจ ำปี สถิติ 
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลบุคลำกร 

   1.1.5 งำนอำคำรสถำนที่ ได้แก่ ประสำนงำนกำรออกแบบและควบคุม  กำรก่อสร้ำง 
ประสำนงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซม ประสำนงำนบริกำรไฟฟ้ำและโทรศัพท์ รักษำควำมสะอำด 
และพัฒนำบริเวณ รักษำควำมปลอดภัย 

   1.1.6 งำนประชำสัมพันธ์ งำนเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนทำงจดหมำยข่ำว ของ
มหำวิทยำลัย และผ่ำนทำงเว็บไซต์ (Website) ของส ำนักวิทยบริกำรฯ   

   1.1.7 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและฝึกอบรม ได้แก่ กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพให้
นักศึกษำวิชำเอกบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ นักศึกษำโปรแกรมวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
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1.2 งำนวิทยพัฒนำ 
  1.2.1 งำนพัฒนำวิชำกำร และงำนวิจัย 
   1.2.2 งำนเอกสำร ต ำรำ ศูนย์หนังสือ 
2.  ฝ่ำยหอสมุด 
     2.1 กลุ่มงำนเทคนิค 
  2.1.1 งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ และแลกเปลี่ยนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  2.1.2 งำนวิเครำะห์หมวดหมู่และท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้แก่ 
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ  ท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  2.1.3 งำนแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำรท ำดัชนีและสำระสังเขป 
  2.1.4 งำนเตรียมทรัพยำกรเพ่ือออกบริกำร ได้แก่ กำรจัดท ำรูปเล่มให้แข็งแรง กำรเพ่ิม 

RFID Tag ฯลฯ 
     2.2  กลุ่มงำนบริกำร 
  2.2.1 บริกำรกำรอ่ำน 
  2.2.2 บริกำรยืม-คืน ได้แก่ ยืม-คืน หนังสือ วำรสำร และทรัพยำกรสำรสนเทศอ่ืน จัดเก็บ

สถิติและข้อมูล กำรจัดชั้นหนังสือ กำรอ่ำนชั้นหนังสือ 
  2.2.3 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ ได้แก่ ให้ค ำแนะน ำและช่วยกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ และบรรณำนุกรมเฉพำะเรื่อง 
  2.2.4 งำนวำรสำร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ บริกำรวำรสำร บริกำร

หนังสือพิมพ์ บริกำรข่ำวสำรทันสมัย กฤตภำคออนไลน์ กำรเลือกสรรสำรสนเทศเพ่ือบริกำร (SDI) 
  2.2.5 บริกำรสำรสนเทศพิเศษ ได้แก่ จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย  สำรสนเทศท้องถิ่น        

ห้องเครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มุมควำมรู้ตลำดทุน (SET Corner) และห้องสมุดมี
ชีวิตแหล่งเรียนรู้ด้ำนกฎหมำยเพ่ือปวงชน เป็นต้น 

  2.2.6  กำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร ได้แก่ กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด บริกำรแนะน ำกำรใช้
บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ (Information Literacy) กำรสอนกำรใช้ห้องสมุด จัดนิทรรศกำร แนะน ำ
หนังสือใหม่ แนะน ำกำรใช้ฐำนข้อมูล          

  2.2.7 งำนห้องสมุดคณะและวิทยำเขต  ติดต่อและประสำนงำนกับบัณฑิตวิทยำลัย เพ่ือ
ให้บริกำรนักศึกษำตำมศูนย์กำรเรียนต่ำง ๆ นอกจำกนั้นยังมีห้องสมุดภำษำไทยห้องสมุดศูนย์
วิทยำศำสตร์  ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม   

     2.3 กลุ่มงำนสำรสนเทศพิเศษ 
  2.3.1 ห้องสมุดกฎหมำย  บริกำรหนังสือ วำรสำร กฤตภำคออนไลน์ เอกสำรและสื่อโสต

ทัศน์ทำงด้ำนกฎหมำย ฐำนข้อมูล DOCS Search ฐำนข้อมูล Lexis Nexis บริกำรแก่นักศึกษำ บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ และบริกำรตอบปัญหำด้ำนกฎหมำยผ่ำนเว็บไซต์  http://arcm.rmu.ac.th/law/ 
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  2.3.2 เครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรของครู บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์  
http://arcm.rmu.ac.th/be/   

  2.3.3 สำรสนเทศท้องถิ่น จัดหำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสำรสนเทศท้องถิ่นจังหวัด
มหำสำรคำม ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำรสนเทศท้องถิ่นhttp://arcm.rmu.ac.th/localdb1/ 

  2.3.4 จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย รวบรวมข้อมูล เอกสำรเกี่ยวกับมหำวิทยำลัย ประวัติ
บุคคลในองค์กร และจัดเก็บผลงำนอำจำรย์ภำยในมหำวิทยำลัยไว้ให้บริกำร 

  2.3.5 มุมควำมรู้ตลำดทุน (SET Corner) รวบรวมสื่อสำรสนเทศเกี่ยวกับตลำดทุน ตลำด
หุ้น บริหำรธุรกิจ 

  2.3.6 หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 มีนิทรรศกำรถำวรและสื่อ
มัลติมีเดียเกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจ ค ำสอน (ครูของแผ่นดิน) ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่
เกี่ยวข้องกับอีสำน มหำสำรคำม และพระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

  2.3.7 ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน จัดหำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดท ำเว็บไซต์ศูนย์
สำรสนเทศอำเซียน เพ่ือให้สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลที่เก่ียวกับอำเซียน 

3.  ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    3.1 กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         3.1.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ กำรดูแลรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบต่ำง ๆ  

ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงำนและบริกำร 
      3.1.2 ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี RFID  
  3.1.3 พัฒนำระบบและสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรสำรสนเทศ ได้แก่ งำนวิเครำะห์และซ่อม

บ ำรุงระบบเครือข่ำย เพื่อให้งำนเครือข่ำยมีประสิทธิภำพเชื่อมโยงมำกที่สุด ประสำนงำนกับหน่วยงำน
ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย 

  3.1.4 งำนบริกำรและเผยแพร่สำรสนเทศ ได้แก่ งำนบริกำรอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูล นอกจำกนั้นยังมี กำรวิเครำะห์และพัฒนำปรับปรุง
เว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำสำรสนเทศแก่นักศึกษำและผู้สนใจ   

    3.2 กลุ่มงำนโสตทัศนวัสดุ    
        3.2.1 งำนเทคนิค ได้แก่ งำนผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุ ถ่ำยวิดีทัศน์ ส ำเนำเทป วิดีทัศน์  

ซีดีรอม เพื่อกำรเรียนกำรสอน 
  3.2.2 งำนบริกำรสื่อ ได้แก่   
         1) บริกำรสื่อโสตทัศน์ บริกำรวีดิทัศน์ วีซีดี ดีวีดี แถบเสียง สไลด์ บริกำรวัสดุ

กรำฟิก รำยกำรโทรทัศน์และสื่อเพ่ือกำรศึกษำ 
         2) บริกำรบันทึกเสียง บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสถำนที่ 
      3) บริกำรห้องฉำยและห้องประชุม 
   3.2.3 งำนนิทรรศกำรและประชำสัมพันธ์ 
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อาคารสถานที่ 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วยอำคำร 3 หลัง มีทำงเชื่อมเป็น 
ห้องโถง มีกำรให้บริกำรในแต่ละอำคำร ดังนี้  

  อำคำรห้องสมุดใหม่ เป็นอำคำร 6 ชั้น พ้ืนที่ 4,970 ตำรำงเมตร โดยแบ่งบริเวณให้บริกำร 
ประมำณ 75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังนี้ 

  ชั้นที่ 1 โถงนิทรรศกำร จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย และห้องไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ 
ห้องสมุดกฎหมำยเพ่ือปวงชน (ให้บริกำรหนังสือหมวด 340 – 349) และมุมควำมรู้ตลำดทุน (SET 
Corner)  

  ชั้นที่  2 บริกำรยืม – คืนหนังสือ บริเวณนั่งอ่ำนหนังสือ ห้องบัณฑิตศึกษำและบริกำร
หนังสือทั่วไป ปรัชญำ ศำสนำ และสังคมศำสตร์ (หมวด 000 – 499) มุมสบำย ๆ 

  ชั้นที่  3 บริ เวณนั่ งอ่ำนหนังสือ ห้องบัณฑิตศึกษำ และบริกำรหนังสือภำษำไทย 
วิทยำศำสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม และประวัติศำสตร์ (หมวด 500 – 999) 

  ชั้นที่ 4 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตสื่อกำรสืบค้นและ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องบริกำรศึกษำค้นคว้ำรำยกลุ่ม (Study Room) ห้องประชุม ห้องอ่ำนของบัณฑิตศึกษำ และ
ห้องฝึกอบรม 

  ชั้นที่  5 บริกำรสำรสนเทศอ้ำงอิง หนังสือภำษำอังกฤษทุกสำขำวิชำ และสำรสนเทศ        
ภูมิปัญญำท้องถิ่น (จังหวัดมหำสำรคำม) ห้องศำสตรำจำรย์กิตติคุณยุพิน พิพิธกุล 2551 ศูนย์
สำรสนเทศอำเซียน 

  ชั้นที่ 6 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ บริกำร ห้องบันทึกเสียง     
ห้องฉำย และห้องประชุมสัมมนำ   

 อำคำรห้องสมุดเดิม เป็นอำคำร 2 ชั้น พ้ืนที่ 1,850 ตำรำงเมตร จัดเป็นพ้ืนที่บริกำ 80 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  ชั้นที่ 1 บริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย ห้องเครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำง  
กำรศึกษำ และงำนวิทยพัฒนำ 

  ชั้นที่ 2 ฝ่ำยวำรสำรหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นวนิยำย ต ำรำแบบเรียนและ
หลักสูตร 

 บริเวณห้องโถง เป็นทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำรทั้ง 2 หลังใช้เป็นที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ วำรสำร
บันเทิงฉบับล่วงเวลำ จัดแสดงนิทรรศกำร งำนออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ และบริกำรถ่ำยเอกสำร 

 หอเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 เป็นแหล่งเผยแพร่สำรสนเทศ พระรำช
ประวัติ พระรำชจริยวัตร และพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
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ประเภทของงบประมาณ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2554 2555 2556 

งบประมำณแผ่นดิน 392,300 392,300   392,300 
งบประมำณเงินรำยได้ บกศ. 3,390,302 4,014,406 4,877,700 
งบประมำณเงินรำยได้ กศ.บป. 421,983 509,124 - 
งบประมำณเงินรำยได้ บัณฑิตศึกษำภำคปกติ 60,200 26,250     18,200 
งบประมำณเงินรำยได้ บัณฑิตศึกษำภำคสมทบ 81,900 410,760   760,200 
งบประมำณเงินรำยได้ โครงกำรจัดกำรศึกษำ  
ภำคฤดูร้อน 

- -   324,800 

งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์เจแบค 150,000 410,760     64,750 
งบประมำณเงินรำยได้ โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 

- - 3,200,000 

รวมทั้งสิ้น 4,496,685 5,763,600 7,897,946 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2554 - 2556 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2554 - 2556 

การเปรียบเทียบงบประมาณปี 2554 - 2556 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
16 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

2554 2555 2556  

หนังสือภาษาไทย 201,700 209,770 224,097 เล่ม 

หนังสือภาษาอังกฤษ 32,013 32,238 34,453 เล่ม 

วารสารภาษาไทย 720 720 725 ชื่อเรื่อง 

วารสารภาษาอังกฤษ  32        32 32 ชื่อเรื่อง 

หนังสือพมิพ์ภาษาไทย 20        21 21 ชื่อเรื่อง 

หนังสือพมิพ์ภาษาอังกฤษ 2 2 2 ชื่อเรื่อง 

e-Journal 2,107    2,107 2,107 ชื่อเรื่อง 

e-Book 2 3 6 ฐานขอ้มูล 

ฐานขอ้มูลออนไลน์  

(Online Database)     

  1. Lexis. Com and 

Nexis.com 

  2. H.W. Wilson 

  3. ISI Web of Science 

  4. Net Library (E-Book) 

  5. IEEE 

  6. ACM Digital Library 

  7. Proguest Dissertation & 

Theses 

  8.  Sprinker Link 

  9.  Academic  Search  

Elite 

  10. EBSCO HOST    

   11. Science Direce                   

9       10 12 ฐานขอ้มูล 

สื่อ CD – ROM 3,705 4,444 4,637 ชื่อเรื่อง 
สื่อวีดิทัศน์ 2,165 3,018 3,018 ชื่อเรื่อง 
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ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 

2554 2555 2556  

สื่อวีซีดี และดีวีดี 1,532 2,421 2,601 ชื่อเรื่อง 
สื่อเทปคลำสเซท 312 529 529 ม้วน 
สื่อสไลด์ 12 12 12 ชื่อเรื่อง 
สื่อคู่มือหนังสือ 1,495 1,495 1,696 ชื่อเรื่อง 
สื่อวีซีดีเพื่อกำรศึกษำ     1,532 1,532 2,456 ชื่อเรื่อง 
สื่อบทเรียน 
(CAI/TRAINNING) 

 2,990 
2,990 3,202 ชื่อเรื่อง 

แผนที่ 30 30 30 ชื่อเรื่อง 
 

ตำรำงที่ 5 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ปี 2554 - 2556 
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แผนภูมทิี่ 5 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ปี 2554 - 2556 
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สถิติงานบริการ ยืม-คืน 
 

 

ปี 2554 2555 2556 

     เดือน ยืม คืน ยืม คืน ยืม คืน 

มกราคม 8,485 10,593 9,654 11,613 9,654 11,613 
กุมภาพันธ์ 7,018 10,944 5,264 8,629 5,264 8,629 
มีนาคม 2,024 3,638 1,309 2,370 2,036 2,813 
เมษายน 822 1,180 70,811 92,415 1,096 1,519 

พฤษภาคม 1,437 1,874 1,112 1,681 1,112 1,681 
มิถุนายน 6,304 6,721 6,173 6,074 6,173 6,074 
กรกฎาคม 7,775 11,027 7,329 9,862 7,329 9,862 
สิงหาคม 7,850 10,204 9,194 11,494 9,194 11,494 
กันยายน 10,598 16,156 9,272 13,338 9,272 13,338 
ตุลาคม 3,036 4,902 3,091 3,971 3,091 ,971 

พฤศจิกายน 7,590 9,181 7,859 9,416 7,859 9,416 
ธันวาคม 5,528 8,272 5,286 8,221 5,286 8,221 

รวม 68,467 94,692 13,6354 17,9084 67,366 88,631 
 
ตำรำงที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบสถิติงำนบริกำรยืม – คืน ปี 2554 - 2556 
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โครงการ/กิจกรรมส านักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2556 
 

โครงการ รายละเอียด 

โครงการความร่วมมือ 1. ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัด 
มหำสำรคำม (MALINET) 
2. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรเรียนรู้ตำม 
อัธยำศัย 
3. ควำมรวมมือเพ่ือสรรหำฐำนขอมูลออนไลนประเภทหนังสือ   
อิเล็กทรอนิกส (e-Book) กล ุุ ุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ภำค   
ตะวันออกเฉียงเหนือ (RU.Consortium – NEA) 
4. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมกับฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำง    
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ศูนย์บริกำรควำมรู้ทำง    
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ส ำนักงำนพัฒนำ      วิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การใช้บริการ 

1. กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศ ให้กับนักศึกษำ วิทยำลัยกฎหมำย
และกำรปกครอง หลักสูตรสำขำรัฐประศำสนศำสตร์  
2. กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศ ให้กับนักศึกษำ สำขำกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมชุมชน  
3. กิจกรรมกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ (Book Fair 2013) ขึ้น มี 
กำรออกร้ำนหนังสือของส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ สำมำรถเลือกชมหนังสือ   
และสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ  
4. กิจกรรมกำรรู้สำรสนเทศให้กับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ใน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรสืบค้นฐำนข้อมูลเพ่ือกำรวิจัยและ 
วิทยำนิพนธ์ "  
6. กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  
7. กิจกรรม “วันแห่งควำมรัก เรำรักกำรอ่ำน”  

โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

1. กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile Unit” ณ โรงเรียนบ้ำนวังบัว    
สำมัคคี อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม  
2. กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile Unit” ร่วมกับ ห้องสมุด
ประชำชนจังหวัดมหำสำรคำม และ กศน. ต ำบลภูดิน ในโครงกำร
อ ำเภอยิ้ม   เคลื่อนที่ ณ.วัดบ้ำนภูดิน ม.5 ต.ภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมือง 
จ. มหำสำรคำม   
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โครงการ รายละเอียด 

  3. กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชำชน
จังหวัดมหำสำรคำม ในงำนเปิด กศน. ต.หนองโน อ.เมือง จ. หำสำรคำม  
4. กิจกรรมกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ (Book Fair 2013)  
5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ร่วมกับหลักสูตรสำขำวิชำนิติศำสตร์ จัดโครงกำร
ห้องสมุดกฏหมำยสู่ชุมชน (ห้องสมุดกฏหมำยทองใบ  
ทองเปำด์  แหล่ง เรียนรู้กฏหมำยเพ่ือปวงชน) ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล คันธำรรำษฏร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม  
6. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยเข้ำร่วมโครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่  
อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม ณ วัดบ้ำนโนนแต้ ต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอ 
เมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม  
7. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ อำเซียนสัญจร ณ วัดสุวรรณำวำส บ้ำน 
หนองจิก ต.แก่งเลิงจำน อ.เมืองมหำสำรคำม  
8. กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชำชน
จังหวัดมหำสำรคำม ณ.โรงเรียนบ้ำนหนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. 
มหำสำรคำม  
9. บรรณำรักษ์ คณะนิติศำสตร์และรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแห่งชำติ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ศึกษำดูงำน ส ำนักวิทยบริกำร 
ด้ำนกำรจัดให้บริกำรและกำรจัดระบบห้องสมุด  
10. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยเข้ำร่วมโครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ 
วัดศรีบุญเรือง บ้ำนหนองหล่ม หมู่ที่ 2 และ 3 ต ำบลดอนหว่ำน อ ำเภอ
เมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม  

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
บริเวณส ำนักวิทยบริกำรฯ 

โครงกำรสืบสำน ส่งเสริม
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1. กิจกรรมท ำกระทงลอย ในวันลอยกระทง 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 1. สัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ "ควำม 
ท้ำทำยของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำยุคใหม่" ครั้งที ่30  
2. อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book Acadamic 
Collection ณ อำคำรบรรณสำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  
3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำย 
สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 27 (27th WUNCA) ณ    
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุรี 

โครงการ รายละเอียด 
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  4. อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูล Emerald Management ณ ส ำนัก 
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยนครพนม  
5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง สำรสนเทศเพ่ืองำนวิจัยยุค Open Access  
ณ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  
6. สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง Internationalization of LIS     
Institutions : Education, Research and services to the     
profession and Community ณ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
7. สัมมนำ เรื่อง IEEE Thailand Workshop 2013 : Tool,     
Publication and Strategy ณ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย      
ขอนแก่น  
8. สัมมนำ 2013 Library Connect Seminar จัดโดย Elsevier Library  
Connect ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น รำชำ ออร์คิด 
9. สัมมนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 30 
เรื่อง ควำมท้ำทำยของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำยุคใหม่ ณ  
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
10. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง CIT2014&UniNOM 20134  โดย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
วิทยำเขตสระแก้ว  
11. สัมมนำ PULINET วิชำกำร ครั้งที่ 4 เรื่อง นวัตกรรม : เครื่องมือ 
ส ำคัญของห้องสมุดยุค Social Network ณ ส ำนักหอสมุด     
มหำวิทยำลัยนเรศวร  
12. สัมมนำวิชำกำร เรื่อง Data Curation and Massive Open  
Online Course : ควำมท้ำทำยของห้องสมุดมหำวิทยำลัย ณ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
13. อบรมหลักสูตรกำรจัดท ำ TOR และกำรบริหำรสัญญำให้มี 
ประสิทธิภำพ โดย บริษัทศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือสังคม  
จ ำกัด  
14. สัมมนำ เรื่อง ONE HP on Tour โดย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคกำร์ด 
และ บริษัท ขอนแก่นเจเน็ต คอมพิวเตอร์ จ ำกัด   
15. อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น โดย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ณ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น  
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โครงการ รายละเอียด 
 16.  อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น โดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ร่วมกับ บริษัท EBSCO ณ ส ำนักวิทย
บริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
17. ศึกษำดูงำน ณ บริษัท พัทยำกรำฟฟิคปริ้นท์ จ ำกัด จังหวัดชลบุรี  
18. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เครือข่ำยประกันคุณภำพส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ ณ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
19. ศึกษำดูงำน Perpustakaan Sultanah Bahiyah  University  
Utara Malaysia 
20. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยห้องสมุดงำนวิจัย
ดิจิทัล วช. โดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  
21. ศึกษำดูงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมส านัก 
วิทยบริการฯ 

1. สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเวียดนำม จ ำนวน 30 คน เข้ำเยี่ยม
ชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 และ 
ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน  
2. นักศึกษำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เข้ำเยี่ยมชมศูนย์สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550  
3. ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองสรวง น ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 6  เข้ำเยี่ยมศูนย์สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษำ 5 ธันวำคม 2550  
4. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบำลกิติยำ ศึกษำดูงำนศูนย์ 
สำรสนเทศอำเซียน และหอเฉลิมพระเกียรติฯ  
5. บรรณำรักษ์ คณะนิติศำสตร์และรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแห่งชำติ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ศึกษำดูงำน ด้ำน 
กำรให้บริกำรและกำรจัดระบบ  
6. นักศึกษำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
จ ำนวน 28 คน ที่ได้เข้ำเยี่ยมชมส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ  
7. คณะผู้บริหำรจำกมหำวิทยำลัยลู่ตง มณฑลซำนตง ประเทศ   
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เยี่ยมชมนิทรรศกำรถำวร หอเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550   
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมองค์ คือ “องค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภำพ น ำเทคโนโลยี มีจิตบริกำร บริหำรจัดกำรโปร่งใส ร่วมมือร่วมใจท ำงำน   
เป็นทีม” 

1. องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ : มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพใน  
กำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอก ร่วมกันคิด 
และพัฒนำรูปแบบของกำรท ำงำนและนวัตกรรมใหม่ ๆ กำรปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในองค์กร        
พัฒนำทักษะผู้ปฏิบัติงำน เรียนรู้จำกผู้ใช้บริกำร 

2.  มุ่งสู่คุณภำพ : พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เน้นระบบที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำร 

3. น ำเทคโนโลยี : มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมด้ำนบริหำร 
จัดกำรและกำรบริกำรสำรสนเทศ โดยสร้ำงควำมพร้อมในทุกระดับ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศใน         
กำรบริหำรและกำรบริกำร 

4. มีจิตบริกำร : กำรเป็นผู้ให้บริกำรสำรสนเทศ และควำมช่วยเหลือด้วยควำมกระตือรือร้น 
 ให้ค ำแนะน ำที่ดีแก่ผู้ใช้บริกำร มุ่งมั่นสร้ำงควำมประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ำยริเริ่มให้เขำได้รับควำมรู้และสำรสนเทศท่ีต้องกำร มีควำมทรงจ ำที่ดี ระลึกถึง
เรำ ให้ยิ้มได้เสมอเม่ือนึกถึงเรำ 

5. บริหำรจัดกำรโปร่งใส : มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ยึดมั่นในจรรยำบรรณของ 
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และควำมถูกต้อง ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรมสร้ำงควำมไว้วำงใจทั้งภำยในและภำยนอก 

6. ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเป็นทีม : มุ่งม่ันพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยใน 
องค์กรและเครือข่ำยภำยนอกอย่ำงกลมกลืน สอดคล้อง  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยควำมเข้ำใจซึ่งกัน
และกันโดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือเป้ำหมำยสูงสุด  มีกำรสร้ำงกัลยำณมิตรในวงกำรวิชำชีพและ
สำขำที่เกี่ยวข้อง และพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสถำบันบริกำร
สำรสนเทศในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ เพ่ือขยำยขีดควำมสำมำรถใน  กำรเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยน บริหำรจัดกำร และบริกำรสำรสนเทศท่ีคุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
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  ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักวิทยบริกำรฯ คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมีข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือให้น ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ในรอบปีกำรศึกษำ 2556 โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง  ดังนี้ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบท่ี 1  

1.  ควรทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย 

2.  ควรทบทวนเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

 องค์ประกอบท่ี 5 
 1.  ควรน ำผลกำรประเมินงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมไปปรับปรุงกับงำนกำรเรียนกำรสอนและ
กำรวิจัย 
 

 องค์ประกอบท่ี  7 
1. ควรก ำหนดปฏิทินในกำรประชุมคณะกรรมกำรให้ชัดเจนเพ่ือกำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้ตรงกับรอบเวลำที่ก ำหนด 
 2.  ควรปรับปรุงข้อมูลในส่วนของระบบบุคลำกรให้สำมำรถจัดท ำสถิติข้อมูลได้

หลำกหลำย 
 3.  ควรสรุปข้อมูลเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรกำร

ประจ ำส ำนักให้ใกล้เคียงกับช่วงรอบของกำรรำยงำนข้อมูล 
    

 องค์ประกอบท่ี 8 
1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินให้เป็นไปตำมรูปแบบของมหำวิทยำลัย 

  

 องค์ประกอบที่ 9 
1. ควรให้นักศึกษำหรือผู้ใช้บริกำร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นกรรมกำรประกัน

คุณภำพ ในฐำนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ร่วมพัฒนำกำรประกันคุณภำพ 
 

องค์ประกอบท่ี 11 
 1. หลักฐำนที่น ำมำแสดงควรให้ตรงและชี้เฉพำะจริง ๆ 
 2. หลักฐำนที่ไม่ตรงไม่ต้องน ำมำอ้ำงอิง 
 3. น ำผลกำรประเมินมำจัดท ำแผนและพัฒนำให้ชัดเจน 
 4.  ควรเก็บข้อมูล กำรส ำรองข้อมูล และกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่ำยให้ชัดเจน เช่น แบบฟอร์มกำรส ำรองข้อมูล ท ำวันไหน เมื่อไหร่ อย่ำงไร 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
25 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

 5.  ควรท ำกำรเก็บข้อมูลลดรอบระยะเวลำที่เป็นรูปธรรมและเชิงประจักษ์ 
มำกกว่ำนี้ 

 6.  ควรอธิบำยตัวบ่งชี้ หรือค ำจ ำกัดควำมให้ชัดเจน 
 7.  กำรบริกำรตอบค ำถำมควรเลือกข้อค ำถำมที่เป็นปัญหำ-ข้อร้องเรียนจริง ๆ อำจน ำเสนอ

โดยกำรจัดกลุ่มหรือกรำฟเพ่ือควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตรวจสอบ 

 8.  ควรจัดห้องศึกษำค้นคว้ำส ำหรับนักวิจัย นักศึกษำบัณฑิตศึกษำให้ชัดเจน 
 9. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรควรปรับตัวบ่งชี้เป็นรักษำรอบระยะเวลำหรือหำภำระงำน

บริกำรลดรอบระยะเวลำบริกำรตัวใหม่ และควรเก็บข้อมูลให้ตรงวงรอบกำรประเมิน 
10. ควรปรับปรุงบริกำรต่ำง ๆ ให้สำมำรถบริกำรออนไลน์เพ่ิมข้ึน 
11. ควรจัดท ำแผนพัฒนำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    
12. กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรควรใช้ผลของกำรประเมินส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ที่จัดท ำเอง เพรำะจะครอบคลุมมำกว่ำที่มหำวิทยำลัยจัดท ำ 
13. ควรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรไปปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกร 
14. ควรประชำสัมพันธ์ให้มีกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เพ่ิมข้ึนมำกกว่ำนี้ 
15. โครง Delivery ส ำหรับอำจำรย์ให้ ลงข่ำวแจ้ง เดือนละครั้งในข่ำวพระวรุณ 
16. ต้องก ำหนดเป็นนโยบำยเข้ำร่วมกิจกรรม ถ้ำใครมำเข้ำอบรมกำรรู้สำรสนเทศให้ยืม

หนังสือ ต้องชี้แจงให้นักศึกษำทุกคนเข้ำร่วมอบรม ไม่ต้องระบุชั้นปีนักศึกษำ 
17. ในตัวบ่งชี้ที่ 11.11 ควรก ำหนดเป็นนโยบำยให้นักศึกษำทุกคนเข้ำอบรมเพรำะจะสัมพันธ์

กับ ตัวบ่งชี้ 11.12 ทีมีค่ำผลกำรประเมินอยู่ในระดับสูง 
  

ข้อปรับปรุงและพัฒนา 
 1. ในกำรค ำนวณควรใช้ ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศต่อ จ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่มีสิทธิยืม 
 2. ในกำรค ำนวณควรใช้สูตร ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลต่อฐำนในปัจจุบัน ลบกับปริมำรกำรใช้
ฐำนข้อมูลต่อฐำนในปีที่ผ่ำนมำ หำรด้วยปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลต่อฐำนในปีที่ผ่ำนมำ คูณด้วย 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตำมองค์ประกอบคุณภำพ  จ ำนวน  6  องค์ประกอบ  27  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ. 1.1 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  สกอ. 5.1 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2     ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  สกอ. 5.2 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1  ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักและผู้บริหำรทุกระดับของส ำนัก สกอ. 7.1 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.2  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรส ำนัก  สมศ. ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2.1  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  สกอ. 7.2 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3.1  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  สกอ. 7.3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง   สกอ. 7.4 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.1  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ. 8.1 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  สกอ. 9.1 

องค์ประกอบที่  11  ภารกิจหลัก 
    ตัวบ่งชี้ที ่11.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มรม. 
    ตัวบ่งชี้ที ่11.5  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้/ผู้รับบริกำร มรม. 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.6  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน มรม. 
    ตัวบ่งชี้ที ่11.7  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ มรม. 
    ตัวบ่งชี้ที่ 11.8  ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่มีสิทธิ์ยืม (รำยกำร : คน) มรม. 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.9  ร้อยละของปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.10  จ ำนวนกำรบริกำรเชิงรุก (Proactive Service) มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.11  ร้อยละของผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ 
                     และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มรม. 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.12  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้ 
                     สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มรม. 
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.13  ประสิทธิภำพของกำรประชำสัมพันธ์ มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.14  ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยที่ให้บริกำร มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.15  ควำมรวดเร็วของระบบกำรสืบค้นฐำนข้อมูลภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ  

                         (In house Database) 
มรม. 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.16  ร้อยละของกำรแก้ปัญหำกำรให้บริกำร ตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำ 
                     ค้นคว้ำ 

มรม. 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.17  สภำพแวดล้อมในกำรให้บริกำร มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.18  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.19  จ ำนวนกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ มรม. 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.20  พัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สำกล มรม. 
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องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน  โดยกำรมีส่วนร่วมของ

บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ  
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565)  และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

3.  มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของส ำนักไปสู่บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำร
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจ  

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้  
เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

5.  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจ 
6.  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 
7.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 

รำยงำนผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ 
8.  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

วิทยบริกำรฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

8 ข้อ 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธท์ี่

สอดคล้องกับนโยบำยของ 
สภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรในส ำนักและได้รับ
ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก  
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญำหรือปณิธำนและ
พระรำชบญัญัติสถำบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้น
ของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพฒันำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที ่10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำร 
พัฒนำแผนยทุธศำสตร์ของส ำนกัวิทย
บริกำรฯ ที่มำจำกกำรวิเครำะห์จัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกบันโยบำย 
ของมหำวิทยำลัย (สวบ.1.1.1-01)  
โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ใน 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ในกำรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์ โดยมีกำรประชุมร่วมกัน 
และสังเครำะห์เพื่อจัดท ำยทุธศำสตร์ 
(พ.ศ.2555-2559) ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.1.1.1-02)  
 

สวบ.1.1.1-01 แผน
ยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม ฉบับที่ 
11  (พ.ศ. 2555-2559) 
สวบ.1.1.1-02 แผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวทิย 
บริกำรฯ (2555-2559)  
 

 2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ของ
ส ำนักไปสูบุ่คลำกรของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรถ่ำยทอด  
แผนกลยุทธ์ระดับส ำนักและแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีสูบุ่คลำกรทุกคน ได้รับ 
ทรำบเพื่อน ำไปสู่กำรปฏบิัติงำน โดยแจ้ง
หลำกหลำยช่องทำง ได้แก่ แจ้งผ่ำน 
ที่ประชุมบุคลำกรประจ ำส ำนักวทิย
บริกำรฯ (สวบ.1.1.1-03) ผ่ำนระบบ 
IPMS (สวบ.1.1.1-04) แจ้งผ่ำน
หนังสือเวียน (สวบ.1.1.1-05)  
และกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร 
(KM) (สวบ.1.1.1-06) 

สวบ.1.1.1-03 รำยงำน  
กำรประชุมบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.1.1.1-04  
กำรประชำสัมพนัธ์แผน 
กลยุทธ์ผ่ำนระบบ IPMS  
สวบ.1.1.1-05 กำรแจ้ง  
แผนกลยุทธ์ ผ่ำนหนังสือเวียน  
สวบ.1.1.1-06 กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  

 3 มีกระบวนกำรแปลงแผน  
กลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีครบทุกพันธกิจ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ (สวบ.1.1.1-07) เป็น
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี โดยมีกำรประชุม
ผู้บริหำร ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำร รอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหนำ้ส ำนักงำนและ
หัวหน้ำฝ่ำยตำ่ง ๆ (สวบ.1.1.1-8) เพื่อให้
บคุลำกรในฝำ่ยตำ่ง ๆ 

สวบ.1.1.1-07 แผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(2555-2559)  
สวบ.1.1.1-08 แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 
2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   ได้เสนอโครงกำรที่ต้องกำรด ำเนนิกำรเพื่อ

พัฒนำงำนที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ ครบ
ทุกพันธกิจ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้แก่  
1) พันธกิจด้ำนกำรจัดหำ และรวบรวม
สำรสนเทศทุกรูปแบบ 2) จดัเก็บให้เป็น
ระบบ เพื่อสะดวกในกำรเข้ำถึง 
 3) เผยแพร่และบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 4) ส่งเสริมกำรใช้บริกำร 
(สวบ.1.1.1-09) มีกำรน ำรำยละเอียด
กิจกรรมไปเข้ำสู่กำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณประจ ำปี ซึ่งยนืยัน 
ควำมสอดคล้อง และน ำไปสู่แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2557ส ำนักวิทย
บริกำรฯ (สวบ.1.1.1-10) 

สวบ.1.1.1-09  โครงกำรตำม
พันธกิจส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1.1-10  แผนปฏบิัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 
2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี และ 
ค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบง่ชี้ 
เพื่อวัดควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำป ี

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนด 
ค่ำเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิัติกำรของแต่ละตัวบ่งชี้ก ำหนด
เป้ำประสงค์ ตัวชีว้ัดและโครงกำรที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (สวบ.1.1.1-11) 

สวบ.1.1.1-11  แผนปฏบิัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 
2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุก 
พันธกิจ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิกำรตำม
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจ 
(สวบ.1.1.1-12) 

สวบ.1.1.1-12 รำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2556   

 6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ีอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำร  
เพื่อพิจำรณำ 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ มี 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนของส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (สวบ.1.1.1 -13) มีหน้ำที ่
ในกำรก ำกับ ติดตำมผลและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักวทิยบริกำรฯ 
ตำมตัวบง่ชี้ ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี
ปีละ 2 คร้ัง (สวบ.1.1.1-14) โดยได้
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อผูบ้ริหำร

สวบ.1.1.1-13  ค ำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำรติดตำม 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1.1-14 รำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปงีบประมำณ 
2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส ำนักวทิยบริกำรฯ ผูบ้ริหำรกองนโยบำย
และแผนและมหำวิทยำลยัตำมล ำดับ 
(สวบ.1.1.1–15) 

สวบ.1.1.1–15 กำรรำยงำน 
ผลกำรประเมินผ่ำนทำง 
เว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

 7 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์ 
อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง และ
รำยงำนผลต่อผูบ้ริหำรและ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
เพื่อพิจำรณำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินผล
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
อยำ่งน้อยปลีะ 1 คร้ัง (สวบ. 1.1.1-16) 
โดยได้รำยงำนผลประเมินต่อผูบ้ริหำร และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ในกำรประชุมคร้ังที่ 1/2556 
(สวบ.1.1.1-17) 

สวบ.1.1.1.16 รำยงำน 
กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี ้
สวบ.1.1.1-17 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก คร้ังที่ 1/2556 

 8 มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
ไปปรบัปรุง แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประชมุ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักและ 
รำยงำนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผน
ดังกล่ำว (สวบ.1.1.1-18)  ส ำนกัวิทย
บริกำรฯ มีกำรน ำข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ไปปรบัปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี  
(สวบ.1.1.1-19) 

สวบ.1.1.1-18 ข้อเสนอแนะ
จำกคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1.1-19 รำยงำน 
กำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติกำรประจ ำป ี
 
 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

จุดแข็ง 
 
 
 
 

 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ.  5.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
2.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
3.  มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย 
4.  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับ     

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับ  

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
หมายเหตุ : เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 ต้องมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรตำม

เกณฑ์ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินงาน 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไก 

กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่
สังคมและด ำเนินกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด 
 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแผนยุทธศำสตร์ 
(สวบ.5.1-01) และมีแผนปฏิบตัิกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่มีแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรบริกำรวชิำกำร
แก่สังคม (สวบ.5.1-02)  มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม  (สวบ.5.1-03) ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สนับสนนุและสง่เสริม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจดักิจกรรม
บริกำรวิชำกำรและกำรวิจัยบนพื้นฐำน
ควำมต้องกำรของท้องถ่ิน รวมถึงได้
ก ำหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมและปฏิทิน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนกัวิทย-
บริกำรฯ (สวบ5.1-04) 

สวบ.5.1-01 แผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวทิย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2555 - 
2559 
สวบ.5.1-02 แผน 
ปฏิบัติกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 2556 
สวบ.5.1-03 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
สวบ.5.1-04 ปฏิทิน
กิจกรรมและปฏิทินกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 2556 

 2 มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
ทำงวชิำกำรแก่สังคมกับ
กำรเรียนกำรสอน 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบูรณำกำรงำน
บริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมกับ 
กำรเรียนกำรสอนซึ่งเข้ำกับภำรกิจของ
หน่วยงำน โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ  มี
กำรบูรณำกำรเผยแพร่และถำ่ยทอด
ควำมรู้โดยจัดกิจกรรม ดังนี ้
1) จัดกิจกรรมโครงกำรห้องสมุด
เคลื่อนที่สู่ชุมชน (สวบ. 5.1-05) 
2) โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตจังหวัด
มหำสำรคำม (สวบ.5.1-06) 

สวบ. 5.1-05 โครงกำร
ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
“กิจกรรมอำเซียนสัญจร 
(Mobile Unit)” 
สวบ.5.1-06 โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียนให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนต่ำง ๆ 
ในเขตจังหวัดมหำสำรคำม 

 3 มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำร
ทำงวชิำกำรแก่สังคม  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบูรณำกำร
วิชำกำรแก่สังคม ควำมคิดเห็นตอ่กำร
จัดกิจกรรมอำเซียนสัญจร (Mobile 
Unit) ของส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏมหำสำรคำม 
(สวบ.5.1-07) 

สวบ.5.1-07 รำยงำนกำร
จัดกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่สูชุมชน “กิจกรรม
อำเซียนสัญจร (Mobile 
Unit)” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    - รำยงำนโครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนต่ำง ๆ ในเขต
จังหวัดมหำสำรคำม 

 4 มีกำรประเมินผล 
ควำมส ำเร็จของ 
กำรบูรณำกำรงำนบริกำร
ทำงวชิำกำรแก่สังคมกับ
กำรเรียนกำรสอน 
 

มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของ 
กำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอน 
รำยงำนกำรจัดกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่สูชุมชน “กิจกรรมอำเซียน
สัญจร (Mobile Unit)” (สวบ.5.1-08) 
และรำยงำนโครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียนให้แก่นกัเรียนใน
โรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตจังหวัด
มหำสำรคำม 

สวบ.5.1-08  
รำยงำนกำรจัดกิจกรรม
ห้องสมุดเคลื่อนที่สูชุมชน 
“กิจกรรมอำเซียนสัญจร 
(Mobile Unit)” 
และรำยงำนโครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนต่ำง ๆ ในเขต
จังหวัดมหำสำรคำม 

 5 มีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำน
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
กับกำรเรียนกำรสอน  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำน
บริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมกับกำร
เรียนกำรสอน โดย มีกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนเพิ่มมำกขึ้นและขยำย
ไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่ำงต่อเนือ่ง 
(สวบ.5.1.09) 

สวบ.5.1.09 รำยงำน
สรุปผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำน
บริกำรทำงวชิำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอน  
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5  ข้อ  5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
จุดแข็ง   
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          จัดท ำแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและชุมชนอย่ำงตอ่เนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา   
  
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  (สกอ.  5.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 

เพ่ือประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจัดท ำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของสถำบัน 
2.  มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพ่ือกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ 
3.  มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม 
4.  มีกำรน ำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง

วิชำกำร 
5.  มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกร

ภำยในสถำบันและเผยแพร่ สู่สำธำรณชน 
 

 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินงาน 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรส ำรวจ 

ควำมต้องกำรของชุมชน
หรือภำครัฐหรือภำค 
เอกชนหรือหน่วยงำน
วิชำชีพเพื่อประกอบ 
กำรก ำหนดทิศทำงและ 
กำรจัดท ำแผนกำรบริกำร
ทำงวชิำกำรตำมจุดเนน้
ของสถำบัน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแผนปฏบิตัิกำร  
ที่มีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับ
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
(สวบ.5.2-01)  คณะกรรมกำรมี 
กำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน  
(สวบ.5.2-02) โดยส ำรวจ 
ควำมต้องกำรไปยังชุมชนใน
กลุ่มเป้ำหมำย (สวบ.5.2-03)  

สวบ.5.2-01 แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.5.2-02  ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน 
สวบ.5.2-03 แบบส ำรวจควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรทำง
วิชำกำร 

 2 มีควำมร่วมมือด้ำน
บริกำรทำงวชิำกำรเพื่อ
กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของชุมชน
หรือภำคเอกชนหรือ
ภำครัฐหรือหน่วยงำน
วิชำชีพ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีควำมร่วมมือ 
ด้ำนบริกำรทำงวชิำกำรเพื่อกำรเรียนรู้
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
โดยกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรตำม
ควำมต้องกำรของชุมชน ดังนี ้
1.  โครงกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
กำรศึกษำนอกระบบและกำรเรียนรู้
ตำมอัธยำศัย (กศน.) (สวบ.5.2-04)  
2. โครงกำรควำมร่วมมือกับส ำนัก
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) (สวบ.5.2-05)  
3.  โครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่ง
ห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำในจงัหวัด
มหำสำรคำม (MALINET) 
(สวบ.5.2-06) 
4. โครงกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เร่ือง ระบบ
ฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรในรูป 
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)
เป็นกำรจัดเก็บ และแสดงเอกสำรฉบับ
เต็ม (Full text) โดยเฉพำะข้อมูล
วิทยำนพินธ์ งำนวิจัยของสถำบนั 
อุดมศึกษำในประเทศไทย ตลอดจน
ให้บริกำรเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่ำงห้องสมุดมหำวิทยำลัย/สถำบนั 
86 แห่ง (สวบ.5.2-07) 

สวบ. 5.2-04 โครงกำรควำม
ร่วมมือกับส ำนักงำนกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรเรียนรู้ตำม
อัธยำศัย (กศน.)  
สวบ. 5.2-05 โครงกำรควำม
ร่วมมือกับส ำนักพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.)  
สวบ. 5.2-06 โครงกำรควำม
ร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
สถำบนัอุดม 
ศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม 
(MALINET) 
สวบ. 5.2-07 โครงกำรควำม
ร่วมมือกับ ส ำนัก 
งำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ เร่ืองระบบ
ฐำนข้อมูลจัดเก็บเอกสำรในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ (TDC) 
สวบ. 5.2.08 โครงกำรควำม
ร่วมมือกำรใช้ฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่ม
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    5. โครงกำรควำมร่วมมือกำรใช้
ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน
กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สวบ. 5.2.08) 

 

 3 มีกำรประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของ 
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
ต่อสังคม 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีรำยงำน 
กำรประเมินผล จำกกำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรและกิจกรรม 
ควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวชิำกำร
เพื่อให้สังคมเกิดกำรเรียนรู้  
(สวบ.5.2-09) 

สวบ.5.2-09 รำยงำน 
กำรประเมินผลกำรให้  
บริกำร 

 4 มีกำรน ำผลกำรประเมินใน
ข้อ 3 ไปพฒันำระบบและ
กลไกหรือกิจกรรม 
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผล 
กำรประเมินในข้อ 3 ไปพฒันำระบบ
และกลไกหรือกิจกรรมกำรให้บริกำร
ทำงวชิำกำร  (สวบ.5.2-10) ซึง่มี 
กำรประชุมของฝำ่ยบริกำรห้องสมุด
หลังกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือ
กิจกรรม (AAR) (สวบ.5.2-11) 
เพื่อหำแนวทำงในกำรเพิ่มประสทิธิภำพ
ในกำรให้บริกำรวิชำกำรต่อไป 

สวบ.5.2-10 ผล 
กำรประเมิน โครงกำร
บริกำรวิชำกำร 
สวบ.5.2-11 รำยงำน 
กำรประชุมฝำ่ยบริกำร
ห้องสมุด 

 5 มีกำรพัฒนำควำมรู้ทีไ่ด้จำก
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
และถ่ำยทอดควำมรู ้
สู่บุคลำกรภำยในสถำบันและ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรพฒันำ
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่
บุคลำกรภำยในสถำบันและเผยแพร่สู่
สำธำรณชน ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนัก 
วิทยบริกำร (สวบ. 5.2-12) ผ่ำน
รำยกำรโทรทัศน์ของมหำวิทยำลัย 
RMU Chanel (สวบ.5.2.13)  
เว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักวิทย
บริกำรฯ (KM Corner)  
(สวบ.5.2.14) 

สวบ. 5.2-12 เว็บไซต์ส ำนัก
วิทยบริกำร  
สวบ.5.2.13 RMU Chanel  
สวบ.5.2.14 เว็บไซต์ 
กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (KM Corner) 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5  ข้อ  5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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จุดแข็ง  
          ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดย 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ ปีกำรศึกษำ 2556 เพ่ิมอีกจ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 
โครงกำรควำมร่วมมือกำรใช้ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1.1 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารทุกระดับของส านัก 
                     (สกอ.7.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเอง   

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ 
2.  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร       

ทุกระดับมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำน     
และพัฒนำส ำนัก 

3.  ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้ง
สำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักไปยังบุคลำกรในส ำนัก 

4.  ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร  ให้อ ำนำจใน           
กำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5.  ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ ส ำนักเต็มตำมศักยภำพ 

6.  ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนักและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

7.  บุคลำกรของส ำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลกำรบริหำรงำนผู้บริหำรทุกระดับ      
และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

 หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล 
กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไป ตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 7 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

ปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนด
ครบถ้วนและม ี
กำรประเมินตนเองตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหนำ้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ตำมระเบียบ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ วำ่ด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2556 (สวบ.7.1.1-
01) และมีค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก (สวบ.7.1.1-02) ซึ่งปฏบิัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนดครบถ้วน ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหนำ้โดย
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯไดร้ับกำร
ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย
และข้อบังคับตำ่ง ๆ เปน็ มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังนี้  
  1. ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลยั 
 2. พิจำรณำออกข้อบังคับและประกำศ
ภำยในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน  ตำมที่
สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย   
 3. พิจำรณำงบประมำณของส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนอื่นเสนอต่อมหำวทิยำลัย 
 4. ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นแก่
ผู้อ ำนวยกำร 
 5. พัฒนำ ติดตำม และตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภำพของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเพื่อกระท ำกำรใด ๆ อันอยู่ใน
อ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร  
 คณะกรรมกำรฯ ได้รับทรำบอ ำนำจหนำ้ที่
ดังกล่ำวแล้ว และมีกำรประเมินตนเองได้
พิจำรณำแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมกำรฯ (สวบ.7.1.1-03) 
 

  สวบ.7.1.1-01 ข้อบังคับ 
 มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย 
 รำชภัฏ มหำสำรคำมว่ำด้วย 
 คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน  
 ส ำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงำนที่ 
 เรียกชื่ออย่ำงอื่น ที่มีฐำนะ 
 เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2556 
 สวบ.7.1.1-02 ค ำสั่งสภำ   
 มหำวิทยำลยัฯ ที่ 054/2556     
 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 ประจ ำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 สวบ.7.1.1-03 แบบประเมิน 
 ตนเองของคณะกรรมกำรฯ 
 สวบ.7.1.1-04 รำยงำน 
 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
 ประจ ำ ส ำนักฯ คร้ังที่ 1/2556 
 วันที่ 24  ธันวำคม 2556 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ 

  ส ำนักฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 24  
 ธันวำคม 2556 (สวบ.7.1.1-04) 

 2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน และ
สำมำรถถ่ำยทอดไปยงั
บุคลำกรทุกระดับมี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน
กลยุทธ ์มีกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศเปน็ฐำน ใน 
กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
ส ำนัก 

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรก ำหนด 
นโยบำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
(สวบ.7.1.1-05) เพื่อแสดงทิศทำงของ 
กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน สอดคล้องและ
ตอบสนองกับพนัธกิจของมหำวทิยำลัย  
และได้มีกำรปรับปรุงแผนยทุธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.7.1.1-06) 
เพื่อให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ของส ำนัก 
และผู้บริหำรได้จัดให้มีกำรถ่ำยทอดแผน
ยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ไป
ยังรองผู้อ ำนวยกำร หัวหนำ้ส ำนกังำน 
หัวหน้ำกลุ่มงำน และบุคลำกรทุกระดับ 
โดยจัดกำรประชุม (สวบ.7.1.1-07) จัดท ำ
แผ่นพับแผนยุทธศำสตร์ (สวบ.7.1.1-08) 
นอกจำกนี้ผู้อ ำนวยกำรได้มีกำรมอบหมำย
อ ำนำจหนำ้ที่ให้กับรองผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำน (สวบ.7.1.1-09) ซึ่งได้
น ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร
มำใช้ในกำรปฏบิัติงำน และ มีฐำนข้อมูล
บุคลำกร MIS (สวบ.7.1.1-10) ระบบ
กำรเงินและงบประมำณ MIS (สวบ.7.1.1-
11) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (สวบ.7.1.1-
12) เช่น สถิติกำรใชบ้ริกำร สถิติจ ำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและสถิติกำร
ปฏิบัติงำน ของบุคลำกรแต่ละฝำ่ยเพื่อ
พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

สวบ.7.1.1-05 นโยบำยส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
สวบ.7.1.1-06 แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวทิยบริกำร 
ปี 2555-2559 
สวบ.7.1.1-07 รำยงำน 
กำรประชุมกำรถ่ำยทอดแผน 
ยุทธศำสตร ์
สวบ.7.1.1-08 แผ่นพับแผน
ยุทธศำสตร ์
สวบ.7.1.1-09 รำยงำน 
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่
ให้กับรองผู้อ ำนวยกำร  
สวบ.7.1.1-10 ฐำนข้อมูล
บุคลำกร MIS 
สวบ.7.1.1-11 ระบบกำรเงิน
และงบประมำณ MIS  
สวบ.7.1.1-12 รำยงำนสถิต ิ
กำรปฏิบัติงำนในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ
 
 

 3 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ  
ติดตำมและประเมินผล            
กำรด ำเนินงำนตำมที่
มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักไปยงั
บุคลำกรในส ำนัก 

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำกับ  
ติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำน
ตำมที่ได้รบัมอบหมำย โดยกำรประชุม
ผู้บริหำรและบุคลำกรในส ำนักฯ ปีละ 2 
คร้ัง (สวบ.7.1.1-13) เพือ่ทบทวน
เป้ำหมำยปรบัแผนกำรด ำเนนิงำนให้
สอดคล้องยิ่งขึ้น และมีกำรประเมินผลกำร

 สวบ.7.1.1-13 รำยงำน 
 กำรประชุมส ำนักวทิยบริกำร  
 คร้ังที่ 1/2556  
 สวบ.7.1.1-14 รำยงำน
ประจ ำปี  2556 
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ด ำเนินงำนที่ส ำคัญตำมภำรกิจของส ำนักฯ 
อย่ำงครบถ้วน ตำมรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนซึ่งจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปี 
2556 (สวบ.7.1.1-14 ) มีกำรถ่ำยทอดผล
กำรด ำเนินงำนไปยังบุคลำกรแตล่ะฝำ่ยได้
รับทรำบ พร้อมลงไปสู่กำรปฏบิตัิต่อไป 
(สวบ.7.1.1-15) 

 สวบ.71.1-15 รำยงำน 
 กำรประชุมส ำนัก วทิยบริกำร  
 คร้ังที่ 2/2556    
 

 4 ผู้บริหำรสนบัสนุนให้บุคลำกร
ในส ำนักมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจใน
กำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำม
ควำมเหมำะสม 

ผู้บริหำร ได้สนับสนนุให้บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ตำมควำม
เหมำะสมตำมล ำดบัโดยปรำกฏใน
โครงสร้ำง 
กำรบริหำรส ำนักวทิยบริกำรฯ (สวบ.
7.1.1-16)  ประกอบด้วย 
 - คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
 - รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำร 
 - รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยห้องสมดุ 
 - รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 - หัวหน้ำกลุ่มงำน (สวบ.7.1.1-17) 
นอกจำกนี้ยังมอบหมำยให้บุคลำกรใน
ส ำนักมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจัดกำร โดย
แบ่งควำมรับผิดชอบในรูปแบบ
คณะกรรมกำร คณะท ำงำน ไดแ้ก่ 
- คณะกรรมกำรบริหำรภำยในส ำนักฯ
(สวบ.7.1.1-18) 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
(สวบ.7.1.1-19) 
- คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์
(สวบ.7.1.1-20) 
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(สวบ.7.1.1-21) 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน  
(สวบ.7.1.1-22) 
- คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยทุธ์ทำง
กำรเงิน (สวบ.7.1.1-23)  
 

สวบ.7.1.1-16 โครงสร้ำง
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.7.1.1-17 ค ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหำรสังกัดส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวบ.7.1.1-18 ค ำสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้ำกลุ่มงำน 
สวบ.7.1.1-19 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
สวบ.7.1.1-20 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ค ำสั่ง
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ 
0162/2556 
สวบ.7.1.1-21 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ 
0162/2556  
สวบ.7.1.1-22 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ 
0161/2556  
สวบ.7.1.1-23 ค ำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินประจ ำปี
งบประมำณ  2556 ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ที่ 0163/2556 
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 5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู ้

และส่งเสริมพฒันำผู้ร่วมงำน 
เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของส ำนักเต็ม
ตำมศักยภำพ  
 

ผู้บริหำรได้มีกำรจัดประชุมบุคลำกรทุกฝ่ำย
เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ และ
มอบนโยบำย รวมทัง้ได้มีกำรพฒันำ
บุคลำกร ให้ได้รับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ 
และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
(สวบ.7.1.1-24) ดังนี ้
1.  มีกำรก ำหนดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของบุคลำกรทุกฝ่ำย ซึง่มีกำรจดัขึ้นเป็น
ประจ ำทุกเดือน ตำมปฏิทนิกำรด ำเนินงำน  
ปีงบประมำณ 2556 ที่ก ำหนด  
(สวบ.7.1.1-25) 
2. มีกำรถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนควำมรู้
ให้กับบุคลำกรทุกฝ่ำย ได้มีควำมรูห้ลังจำก
กำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำงำน  
(สวบ.7.1.1-26) นอกจำกนี้ผู้บริหำร ได้
สนับสนนุ ส่งเสริมและพัฒนำบคุลำกรให้
เข้ำอบรมสัมมนำทัง้หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย (สวบ.7.1.1-27) 
และกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง และพัฒนำ
งำนส ำนักวิทยบริกำรฯ  (สวบ.7.1.1-28) 

สวบ.7.1.1-24 รำยงำนกำร
ประชุมถ่ำยทอดนโยบำยกำร
บริหำรงำนแก่บุคลำกร 
สวบ.7.1.1-25 แผน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กร KM 
สวบ.7.1.1-26 รำยงำน 
ผลกำรเข้ำร่วมกำรพัฒนำงำน 
ผ่ำนมุม KM Corner 
สวบ.7.1.1-27 สรุปกำร
พัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ  
2556 
สวบ.7.1.1-28 ค ำสั่งขอ
อนุญำตไปรำชกำร 
ปีงบประมำณ  2556 
 
 
 

 6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วย 
หลักธรรมำภิบำล  โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนัก
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรได้ด ำเนินกำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 10 ข้อ 
คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ 
หลักกำรตอบสนอง หลักภำระ
รับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส หลักกำร
มีส่วนร่วม หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
หลักนิติธรรม หลักควำมเสมอภำค  หลัก
มุ่งเน้นฉันทำมติ (สวบ.7.1.1-29) 
นอกจำกนี้ผูบ้ริหำรมีกำรเปิดประวัติ มีกำร
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (สวบ.7.1.1-
30) และได้มีกำรติดตำมผลกำรควบคุม
ภำยใน (สวบ.7.1.1-31) 
 

สวบ.7.1.1-29 หลัก 
ธรรมำภิบำล 10 ข้อ 
สวบ.7.1.1-30 รำยงำน 
กำรประเมินตนเองของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 
สวบ.7.1.1-31 
รำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
สวบ.7.1.1-32 รำยงำน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
สวบ.7.1.1-33 รำยงำน
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำม 
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และกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในส ำนัก
วิทยบริกำรฯ (สวบ.7.1.1-32) และ
รำยงำนกำรเงินของส ำนักวิทยบริกำรต่อ
มหำวิทยำลยั (สวบ.7.1.1-33) 
 

แผนปฏบิัติรำชกำรรำย 
ไตรมำส 

 7 บุคลำกรของส ำนักและ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผล
กำรบริหำรงำนผู้บริหำรทุก
ระดับ และผู้บริหำรน ำผล
กำรประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอยำ่งเป็นรปูธรรม 
 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏบิัติกำร(สวบ.7.1.1-34) และมี
กำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของผู้บริหำร
อย่ำงเป็นระบบ โดยบุคลำกรทีม่ีต่อกำร
บริหำรงำนของผูบ้ริหำรทุกระดบั (ประเมิน 
360 องศำ) (สวบ.7.1.1-35) และมีกำร
น ำสรปุผลกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 ของผู้บริหำรทุกระดับที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับเสนอตอ่
มหำวิทยำลยั เพี่อประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผำ่นมำ (สวบ.7.1.1-37)  
โดยมีคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลยั (สวบ.
7.1.1-38) และได้น ำผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ เพื่อน ำมำปรับปรุง
พัฒนำตำมปีงบประมำณ น ำมำจัดท ำ
แผนพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง (สวบ.7.1.1-
39) และกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

สวบ.7.1.1-34 แผนปฏิบตัิ
กำร ปีงบประมำณ 2556 
สวบ.7.1.1-35 แบบประเมนิ
ผู้บริหำรทุกระดับ 
สวบ.7.1.1-36 สรุปผล 
กำรประเมินกำรด ำเนนิงำน
ผู้บริหำรทุกระดับ 
สวบ.7.1.1-37 รำยงำน
ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลยั ปีงบประมำณ  
2556 
สวบ.7.1.1-38 นโยบำยและ
แผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.7.1.1-39 แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักฯ  
ปีงบประมำณ 2555-2559   
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
จุดแข็ง 
 

 ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
เคร่งครัด 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

  
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ 7.1.2 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ (สมศ. ๑๓) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

   ใช้ค่ำคะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(คะแนนเต็ม 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1.  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดหรือทบทวนกำรก ำกับดูแลส ำนัก

รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรส ำนัก 

2.  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรก ำกับดูแลส ำนัก
โดยมีเอกสำรหรือหลักฐำนหรือรำยงำนหรือบันทึกกำรประชุมที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรส ำนักได้
ก ำหนดให้มีกระบวนกำรที่ เป็นรูปธรรมในกำรจัดกำรเพ่ือให้ เกิดกำรควบคุมและตรวจสอบ           
กำรด ำเนินงำนของส ำนัก 

3.  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ เช่น 
ระบบในด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ โดยเฉพำะ     
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนัก 

4.  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงนโยบำยของส ำนักที่ก ำหนดให้มีระบบกำรประเมิน
ผู้บริหำรโดยบุคลำกรของส ำนัก 

5. รำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำย  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรส ำนัก 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสุจติรัตน์  ภูศรีฤทธิ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 เอกสำรหรือหลักฐำนที่

แสดงรำยละเอียด  
กำรก ำหนดหรือทบทวน
กำรก ำกับดูแลส ำนัก 
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักตำมหน้ำที่และ
บทบำทของผู้บริหำรส ำนัก 

ผู้อ ำนวยกำรและผูบ้ริหำรร่วมกันก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน (สวบ.7.1.2-01)  
มีกำรชี้แจงให้บุคลำกรทรำบ (สวบ. 
7.1-2-02) และร่วมกันจัดท ำแผนปฏบิัติ
กำรประจ ำปี (สวบ. 7.1-2-03) โดยใช้ 
ข้อมูลสำรสนเทศเปน็ฐำนข้อมูลกำร
ท ำงำนและพัฒนำส ำนักวิทยบรกิำรฯ 

สวบ.7.1.2.-01 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ฉบบัที่ 11 
(2555-2559)  
 สวบ. 7.1-2-02 หนังสือเชิญ
ประชุม  
สวบ. 7.1-2-03  
รำยงำนผลงำนแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 

 2 เอกสำรหรือหลักฐำนที่ 
แสดงรำยละเอียด 
กำรด ำเนินกำรตำมระบบ
กำรก ำกับดูแลส ำนักโดยมี
เอกสำรหรือหลักฐำนหรือ
รำยงำนหรือบันทึก 
กำรประชุมที่แสดงให้เห็น
ว่ำผู้บริหำรส ำนักก ำหนดให้
มีกระบวนกำรที่เปน็
รูปธรรมในกำรจัดกำร
เพื่อให้เกิดกำรควบคุม และ
ตรวจสอบกำรด ำเนนิงำน
ของส ำนัก 

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ไดม้ีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำร
ในแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี เป็นรำย 
ไตรมำส (สวบ. 7.1-2-04)   มีกำรน ำ
ผลกำรติดตำมแจ้งรองผู้อ ำนวยกำรแต่
ละกลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง (สวบ. 7.1-2-
05)  และได้มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (สวบ. 7.1-2-06) อย่ำง
สม่ ำเสมอเพื่อถ่ำยทอดแผนพฒันำและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของผูบ้รหิำรและ
กำรด ำเนินงำนของฝำ่ยตำ่ง ๆ ให้
รับทรำบอย่ำงทั่วถึง (สวบ. 7.1-2-07)   

สวบ.7.1.2-04 รำยงำน 
กำรประชุมส ำนักวทิยบริกำรฯ  
สวบ. 7.1-2-05  
บั น ทึ ก เ ร่ ง รั ด ติ ด ต ำ ม ก ำ ร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรสวบ. 
สวบ. 7.1-2-06 ค าสัง่แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ. 7.1-2-07 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 3 เอกสำรแสดงให้เห็นว่ำ
ผู้บริหำรมีกำรติดตำม 
ผลกำรหรือหลักฐำนที ่
แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรม ี
กำรติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำนส ำคัญ เชน่ 
ระบบในดำ้นนโยบำยและ
แผนด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล ด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ โดยเฉพำะ 
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
หลักของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำน ดังนี ้
- มีนโยบำย และแผนพัฒนำส ำนักวิทย
บริกำรฯ (สวบ. 7.1-2-08)   
- แผนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ 2555-2559 
(สวบ. 7.1-2-09)  
 - สรุปกำรเข้ำร่วมอบรม/สัมมนำของ
บุคลำกร ทั้งภำยใน และภำยนอก 
ปีงบประมำณ 2556 (สวบ. 7.1-2-10)  
- สถิติกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้ผ่ำน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS และมี  
 

สวบ. 7.1-2-08  นโยบำย และ
แผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สวบ. 7.1-2-09 แผนพัฒนำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ปีงบประมำณ 2555-2559 
สวบ. 7.1-2-10  สรุปกำรพัฒนำ
บุคลำกร ปีงบประมำณ 2556 
สวบ. 7.1-2-11  สถิติ 
กำรปฏิบัติงำน  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในส่วนแผน  

บริหำรงำนบุคคล งำนกำรเงนิ(สวบ. 
7.1-2-11)   
กำรประเมินผลกำรปฏิบติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำร และพนักงำนฯ (แบบ ปร.ม.) 
(สวบ. 7.1-2-12)   
 งบประมำณ โดยมีกำรรำยงำน 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติ
กำรรำยจ่ำยงบประมำณ  ปีงบประมำณ 
2556 (สวบ. 7.1-2-13) 

สวบ. 7.1-2-12  กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร 
(แบบ ป.มรม.) 
สวบ. 7.1-2-13  รำยงำนผล
แผนปฏบิัติกำรงบประมำณ
รำยจ่ำย เงินรำยได้ปีงบประมำณ  
2556    

 

 4 เอกสำรหรือหลักฐำน ที่
แสดงให้เห็นถึงนโยบำยของ
ส ำนักที่ก ำหนดให้มีระบบ
กำรประเมินผูบ้ริหำรโดย
บุคลำกรของส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบกำรประเมิน
กำรผู้บริหำรโดยบุคลำกรส ำนัก และ
บุคลำกรของส ำนักฯ แบบ 360 องศำ 
(สวบ. 7.1-2-14)  และน ำผลกำร
ประเมินแจ้งให้บุคลำกรได้รับทรำบโดย
ทั่วกัน (สวบ. 7.1-2-15)   

สวบ.7.1.2-14  แบบประเมิน
ผู้บริหำร โดยบุคลำกรของส ำนกั
วิทยบริกำรฯ 
สวบ.7.1.2-15  ผลกำรประเมิน
บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 5 รำยงำนกำรสังเครำะห์มติ
หรือนโยบำยรวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

และน ำข้อมูลต่ำงๆ มำรวบรวมเพื่อ
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ฯ  ให้ร่วมกัน
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำร
ฯ ใหม่  (สวบ. 7.1-2-17) ส ำเร็จลุล่วง
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ และ
ด ำเนินกำรเปน็ไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ
และถูกต้อง 

สวบ. 7.1-2-16 รำยงำนกำร
สังเครำะห์นโยบำยของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
สวบ. 7.1-2-17 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (2555-2559) 

 
 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลกำรประเมินผลบริหำรโดยบุคลำกรของส ำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.40 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 4.00 ระดับ 4.40 4  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
 
จุดแข็ง 
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- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินบุคลำกรภำยใน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประเมิน 360 องศำ 
ผู้บริหำรประเมินบุคลำกร บุคลำกรประเมินผู้บริหำร และบุคลำกรประเมินกันเอง 

- บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำสถิติกำรปฏิบัติงำนส่งผู้บริหำรทุกเดือน 
- ผู้บริหำรสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้จำก http://202.29.22.185:8000 

/virtua_rpt 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ส ำนักวิทยบริกำรควรมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำยรวมทั้งผลกระทบที่

เกิดข้ึนจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำนัก 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

http://202.29.22.185:8000%20/virtua_rpt
http://202.29.22.185:8000%20/virtua_rpt
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2.1 :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ        
แผนกลยุทธ์ของส ำนักอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

2.  ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็น
ควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

3.  มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4.  มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้ อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น       
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5.  มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำยวรภัทร  อำปะโม        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรก ำหนดประเด็น

ควำมรู้และเป้ำหมำยของ
กำรจัดกำรควำมรู้ที่
สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของส ำนัก  
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแผนกำรจดักำร
ควำมรู้ โดยก ำหนดประเด็นควำมรู้และ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรูท้ี่
สอดคล้องกับแผนตำม 
แผนกลยุทธส์ ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อมุ่งสู่
องค์กรกำรเรียนรู้ (สวบ.7.2.1-01) โดย
มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.7.2.1-02) 

สวบ.7.2.1-01  แผนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (2555-2559) 
สวบ.7.2.1-02 แผน 
กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2556 

 2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่ม 
เป้ำหมำยที่จะพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนด
ในข้อที่ 1  
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้และ 
บุคลำกรในปี พ.ศ.2555 (สวบ.7.2.1-03) 
และมีกำรก ำหนดกลุ่มเปำ้หมำยในกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักวทิยบรกิำรฯ ใน
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ตลอดจนมีกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.7.2.1-04) 

สวบ.7.2.1-03 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) 2556 
สวบ.7.2.1-04 นโยบำย 
กำรจัดกำรควำมรู้ในส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 3 มีกำรแบ่งปนัและแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง  (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัตทิี่ดี
ตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสูบุ่คลำกรกลุ่ม 
เป้ำหมำยที่ก ำหนด   

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรจัดท ำ
โครงกำรแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มปีระสบกำรณ์
ตรง (สวบ.7.2.1-05) อบรมกฎหมำย
ให้กับผู้น ำชุมชน อบต.คันธำรรำษฎร์ 
(สวบ.7.2.1-06) เพื่อเผยแพรค่วำมรู้ไปสู่
บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยมี
กำรจัดประชุม AAR หลังกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร 

สวบ.7.2.1-05  โครงกำรห้องสมุด
กฎหมำยสู่ชุมชน 
สวบ.7.2.1-06 รำยงำนกำรประชุม 
AAR หลังกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพฒันำ
และจัดเก็บอย่ำงเปน็ระบบ
โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำย
ลักษณ์ (Explicit 
knowledge) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรรวบรวมควำมรู้
ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในแผน
ยุทธศำสตร์โดยเผยแพร่ออกมำเป็น 
ลำยลักษณ์อักษร 
(สวบ.7.2.1-07-สวบ.7.2.1-11)  
 

สวบ.7.2.1-07 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ  
สวบ.7.2.1-08 คู่มือกำร
วิเครำะห์ หมวดหมู่และให้ 
หัวเรื่อง 
สวบ.7.2.1-09 คู่มือกำร Write 
Tag RFID  
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
จุดแข็ง  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีมุมกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรจัดเก็บเอกสำรสิ่งพิมพ์ที่จัดท ำขึ้นโดยส ำนัก 
มีเว็บไซต์เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
ควำมรู้ ข้อมูล กิจกรรม เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
    สวบ.7.2.1-10 คู่มือ 

กำรปฏิบัติงำนวิทยำนิพนธ์
และงำนวิจัย 
สวบ.7.2.1-11 คู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนงบประมำณ 
และสำรบรรณ 

 5 กำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้จำก 
กำรจัดกำรควำมรู้ในปี
กำรศึกษำปัจจบุันหรือปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น  
ลำยลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge)และจำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรบัใช้
ในกำรปฏิบัติงำนจริง    

ได้มีกำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรจดักำร
ควำมรู้ เพื่อเป็นแนวปฏบิัติที่ดีมำปรับ
ใช้ในกำรปฏิบัตงิำนจริง ผำ่นทำง
เว็บไซต ์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
http://arcm.rmu.ac.th/KM Corner 
(สวบ.7.2.1-12) และมีกำรน ำเสนอ
แนวปฏิบัตทิี่ดีในวนั QA&KM Day 
เร่ืองกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรบริกำร
วิชำกำรของศูนยส์ำรสนเทศอำเซียน
(สวบ.7.2.1-13) โดยมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (สวบ.7.2.1-14) 

สวบ.7.2.1-12  เว็บไซต์ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
http://arcm.rmu.ac.th/ 
KM Corner 
สวบ.7.2.1-13  เอกสำร 
ประกอบกำรอบรมโครงกำร
ห้องสมุดกฎหมำยสู่ชุมชน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
56 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3.1 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ. 7.3)   
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
2.  มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยอย่ำงน้อย สำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
3.  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
4.  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ

สำรสนเทศ 
5.  มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมท่ีก ำหนด 

 

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 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนระบบสำรสนเทศ 

(Information System 
Plan) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพฒันำ
ยุทธศำสตร์ส ำนักวทิยบริกำรฯ 
(สวบ.7.3.1-01 ) มีแผนยทุธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ฉบบัที่ 11 
(2555-2559) สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม ฉบบัที่ 11 (2555-
2559) (สวบ.7.3.1-02)  โครงกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศและ
งบประมำณที่ต้อง กำรใช้ในแตล่ะ
ระบบ (สวบ. 7.3.1-03) 

สวบ.7.3.1-01 ค ำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำยทุธศำสตร์ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
สวบ.7.3.1-02 แผน
ยุทธศำสตร์มหำวทิยำลัยรำช
ภัฏมหำสำรคำม  ฉบบัที่ 11 
(2555-2559) 
สวบ.7.3.1-03 โครงกำร
พัฒนำระบบสำร สน เ ทศ 
และงบประมำณที่ต้องกำรใช้
ในแต่ละระบบ 

 2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อ 
กำรบริหำรและกำรตดั  
สินใจตำมพนัธกิจของ
สถำบนั โดยอย่ำงน้อยต้อง
ครอบคลุมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำร
บริหำรจัดกำร และกำรเงิน
และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจเปน็ระบบสำรสนเทศทีน่ ำ
ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศในกำร
ด ำเนินงำน เช่น ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร (MIS)  
 (สวบ. 7.3.1-04) ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนนักศึกษำ 
ระบบทะเบียนประวัติ เปน็ตน้ 
มำใช้ในกำรตัดสินใจในงำนบริหำร
ตำมพันธกิจของสถำบันได้อย่ำง
ครบถ้วน ทั้งดำ้นกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำรเงิน 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอืน่ๆ รวมทั้ง
เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วย 

สวบ.7.3.1-04 ระบบบริหำร
และจัดกำรสำรสนเทศ ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ (MIS) 
สำรสนเทศ 
 

 3 มีกำรประเมินควำมพงึพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีจัดท ำค ำสั่ง
ผู้รับผิดชอบและดูแลระบบ
สำรสนเทศ(สวบ. 7.3.1-05)  และ
ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ (สวบ. 
7.3.1-06)  เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และน ำผลกำรประเมินมำ 

สวบ. 7.3.1-05  ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศ 
สวบ. 7.3.1-06  แบบ
ประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

   ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ให้ทันสมัยและเปน็ปัจจุบนัมำกที่สุด 
(สวบ. 7.3.1-07) 

สวบ. 7.3.1-07  รำยงำนผล
กำรประเมินควำมพงึพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

 4 มีกำรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศประชำสัมพันธ์ให้
หน่วยงำนทั้งภำยใน และภำยนอก
มหำวิทยำลัยได้รับทรำบอย่ำง
ทั่วถึง (สวบ. 7.3.1-08) และ 
จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ. 7.3.1-09) ทั้งได้จัดท ำ
โครงกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้
ทันสมัยและควำมรวดเร็วใน 
กำรสืบค้น (สวบ. 7.3.1-10)   

สวบ. 7.3.1-08  รำยงำน
ประจ ำปี 2556 
สวบ. 7.3.1-09   
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ฉบับที่ 11 (2555-
2559) 
สวบ. 7.3.1-10   
โครงกำรภำยใต้แผนกลยุทธ์
ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 5 มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำยของหน่วยงำน
ภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมที่
ก ำหนด 

มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ  (สวบ. 7.3.1-11) ระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ (MIS)  
(สวบ. 7.3.1-12) เชน่ ระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์ฐำนข้อมูล
รำยบุคคลดำ้นนักศึกษำ บุคลำกร ใน
มหำวิทยำลยั 

สวบ. 7.3.1-11  เอกสำร 
ตัวอย่ำงแสดงก ำหนดเวลำใน
กำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
สวบ. 7.3.1-12 รำยงำนกำร
ผลกำรส่งข้อมูลผำ่นระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
และกำรตัดสนิใจ (MIS) 
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การประเมินตนเอง 
 
 

  เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
 

 
 
 
จุดแข็ง 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯได้น ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทุกงำน 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4.1 : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

2.  มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน 
ตำมบริบทของส ำนัก  ตัวอย่ำง เช่น 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร
สถำนที)่ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร ์หรือกลยุทธ์ของสถำบัน 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบ
ประกันคุณภำพ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ
บุคลำกร 
  -  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
  -  อ่ืนๆ ตำมบริบทของส ำนักวิทยบริกำร 

3.  มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำก     
กำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

4.  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
5.  มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัยเพ่ือ

พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.  มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงใน

รอบปีถัดไป 
 

หมายเหตุ  
 

คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในส ำนักในรอบปี         
กำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร หรือต่อ
ชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของส ำนัก  อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของ
ส ำนักใน กำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอโดยมี
หลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 6 ข้อ 
 
 

ผลกำรประเมินไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ไดแ้ก่ 
1. ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน  หรือมีแผน

รองรับ เพ่ือลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ  และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของส ำนัก
วิทยบริกำร 

3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสุจติรัตน์  ภูศรีฤทธิ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

หรือคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูงและตัวแทน             
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของส ำนักร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรตัง้คณะกรรมกำร
หรือคณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(สวบ. 7.4.1-01) โดยมผีู้อ ำนวยกำร เปน็
ประธำน และมีผูบ้ริหำร หัวหนำ้กลุ่มงำนแต่ละ
กลุ่มงำนร่วมเปน็คณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  
ซึ่งผูบ้ริหำรต้องมบีทบำทส ำคัญในกำรก ำหนด
นโยบำย  หรือแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
โดยด ำเนนิกำรแตง่ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรฯ   (สวบ. 
7.4.1-02) 

สวบ.7.4.1-01 ค ำสั่งส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ที่ 0162 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
สวบ.7.4.1-02 ค ำสั่งส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ที่ 0161/2556 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยใน 

 2 มีกำรวิเครำะห์และระบุ
ควำมเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำง
น้อย 3 ด้ำนตำมบริบท                
ของส ำนัก 

คณะกรรมกำรมีกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยที่
ก่อเกิดควำมเสี่ยง  3 ด้ำน ดังนี้  
1. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร 
2. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. กำรเงินและงบประมำณ 
(สวบ. 7.4.1-03)  

สวบ.7.4.1-03 แบบก ำหนด
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตำม
ประ เด็ น ยุ ท ธศ ำสตร์ ข อ ง
หน่วยงำน (RMU-ERM 1) 

 3 มีกำรประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของควำมเสีย่ง 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่
ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน 
ข้อ 2 

คณะกรรมกำรได้ประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของควำมเสีย่ง และจดัล ำดบั
ควำมเสี่ยงไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 
และมีกำรรำยงำนระบุและประเมินปัจจัย
เสี่ยง (สวบ. 7.4.1-04) 

สวบ.7.4.1-04 รำยงำนกำร
ระบุและประเมินปจัจัยเสี่ยง
(RMU-ERM 3 และ4) 
 
 

 4 มีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มีระดบั             
ควำมเสี่ยงสูง และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

คณะท ำงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ร่วมกับมหำวิทยำลัย
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับ 
ควำมเสี่ยงสูงของมหำวิทยำลัย (สวบ. 
7.4.1-05) และได้ด ำเนินกำรตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 (สวบ. 7.4.1-06) 

สวบ.7.4.1-05 แผน 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม 
สวบ.7.4.1-06 ผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 

 5 มีกำรติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผน และรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำ
อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำน
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อน ำเสนอสภำมหำวทิยำลัย   
(สวบ. 7.4.1-07) 

สวบ.7.4.1-07   
รำยงำนกำรประชุมรำยและมติ
ที่ประชมุสภำมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปงีบ พ.ศ. 2556 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
63 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีกำรน ำผลกำรประเมิน 

และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
กำรปรับแผนหรือวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำน
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อน ำเสนอสภำ (สวบ. 7.4.1-08) 

สวบ.7.4.1-08 รำยงำนกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนบริหำรควำมเสีย่งประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

 
จุดแข็ง 
 มีกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
64 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2.  มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้

เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.  มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ

ส ำนักวิทยบริกำรฯ และบุคลำกร 
4.  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง 
5.  มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำง

กำรเงินและควำมมั่นคงของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง 
6.  มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไป

ตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
7.  ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำก

รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ  
 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงิน
ของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้อง
จัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็น
เงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็น ควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ใน           
กำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำงบประมำณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุน จำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 7 ข้อ 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
65 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงภทัรินทร์  น้อยเจริญ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีมีแผนยุทธศำสตร์ 
ฉบับที ่11 (2555-2559) (สวบ.8.1.1-
01) ที่มีกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินของสำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.8.1.1-02) และน ำไปสู ่
กำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำยจำ่ยเงนิ
รำยได้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.8.1.1-03)  
 

สวบ.8.1.1-01 แผน
ยุทธศำสตร์ ฉบบัที ่11 
 (2555-2559) 
สวบ.8.1.1-02 แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินของสำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวบ.8.1.1-03 แผนปฏบิัติ
กำรงบประมำณรำยจำ่ยเงิน
รำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556 ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 2 มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกร
ทำงดำ้นกำรเงินหลักเกณฑ์     
กำรจัดสรร และกำรวำง
แผนกำรใช้เงินอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแนวทำงจดัสรร 
และวำงแผนกำรใช้เงนิอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยมีกำรด ำเนนิกำรตำมโครงกำรของ
ฝ่ำย และกลุ่มงำน ที่เสนอโครงกำร 
(สวบ.8.1.1-04) และจัดท ำค ำขอตั้ง
งบประมำณรำยจำ่ยเงินรำยได้ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมเกณฑ์กำร
จัดสรรงบประมำณของมหำวิทยำลัยฯ 
(สวบ.8.1.1-05) 

สวบ.8.1.1-04  สรุป
โครงกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ประจ ำปี งบประมำณ 
2556 
สวบ.8.1.1-05 ค ำขอตั้ง     
งบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2556  
 

 3 มีงบประมำณประจ ำป ี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
กำรในแต่ละพนัธกิจและ
กำรพัฒนำส ำนักวิทย
บริกำรและบุคลำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผน 
ปฎิบัติกำรงบประมำณประจ ำป ี2556 
(สวบ.8.1.1-06) ที่มีกิจกรรมและ
โครงกำรที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
และพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำร  
(สวบ.8.1.1-07) อย่ำงครบถ้วนเพื่อ
พัฒนำมหำวิทยำลัย และบุคลำกร 

สวบ.8.1.1-06 แผนปฏิบัติ
กำรงบประมำณรำยจำ่ยเงิน
รำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2556  ส ำนักวิทย
บริกำรฯ    
สวบ.8.1.1-07 พันธกิจ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำร

เงินอย่ำงเป็นระบบ และ
รำยงำนต่อมหำวิทยำลัย
อย่ำงน้อยปลีะ 2 คร้ัง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเปน็ระบบ
ซึ่งได้รำยงำนต่อมหำวิทยำลัยอย่ำง
น้อยปีละ 2 คร้ัง (สวบ. 8.1.1-08) 
เพื่อเสนอต่อผู้บริหำรได้รับทรำบถึง
สถำนกำรณ์ทำงกำรเงนิ 
(สวบ. 8.1.1-09) 

สวบ 8.1.1-08 รำยงำน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2556 
สวบ.8.1.1-09 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำร 
คร้ังที่ 2/2556 

 5 มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงิน
ไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของส ำนักวิทย
บริกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำข้อมูลทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย 
และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงนิและ 
ควำมมั่นคงของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อเสนอผู้บริหำรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ ให้ทรำบข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ (สวบ.
8.1.1-10) 

สวบ.8.1.1-10 รำยงำน 
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
ห้องสมุดต่อจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำ 
ปีงบประมำณ 2556 

 6 มีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในและภำยนอก            
ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำม 
กำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์            
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อท ำหนำ้ที่ใน 
กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนทำงด้ำน
กำรเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกฎเกณฑ์
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด (สวบ.8.1.1-
11) และมีกำรตรวจสอบภำยในจำก
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
มหำวิทยำลยั มำตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวทิยบริกำรฯ เป็น
ประจ ำทุกปีงบประมำณ (สวบ.8.1.1-
12) และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจ 
สอบให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ทรำบเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนดำ้น
กำรเงินให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
(สวบ.8.1.1-13) 

สวบ.8.1.1-11 ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในของส ำนัก
ฯ 
สวบ. 8.1.1-12 รำยงำน 
กำรตรวจสอบภำยในของ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.8.1.1-13 รำยงำน 
กำรตรวจสอบภำยใน จำก
มหำวิทยำลยัฯ 
 
 
 

 7 ผู้บริหำรระดับสูง                
มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และน ำข้อมูลจำกรำยงำน
ทำงกำรเงินไปใช้ ใน 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ 
สำมำรถติดตำมกำรใช้เงิน และ
งบประมำณผำ่นระบบกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศ (MIS) ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร

สวบ.8.1.1-14 ระบบ 
สำรสนเทศกำรบริหำรและ 
กำรตัดสินใจ (MIS) 
สวบ.8.1.1-15 ระบบ 
กำรตัดยอดงบประมำณของ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กำรวำงแผนและ              
กำรตัดสินใจ 

ตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำร และก ำกับ
ติดตำมดูแลให้กำรใช้จ่ำยเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยและแผนปฎิบัติ
รำชกำร รวมทั้ง พนัธกิจของส ำนักวิทย
บริกำรฯ (สวบ.8.1.1-14) โดยมีระบบ
ตัดยอดงบประมำณของส ำนักผำ่น
ระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ทำงกำรเงิน 
(GFMIS) (สวบ.8.1.1-15) 
นอกจำกนั้นยงัมีกำรรำยงำนกำรใช้
งบประมำณเปน็ ลำยลักษณ์อักษรให้
ผู้บริหำรได้รับทรำบข้อมูลทำงกำรเงิน
ในที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักวทิยบริกำรฯ 
อีกด้วย (สวบ.8.1.1-16) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ผำ่น
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทำง
กำรเงิน (GFMIS) 
สวบ.8.1.1-16 รำยงำน  
กำรประชุมผูบ้ริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 

จุดแข็ง 
      ในปีงบประมำณ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำ ระบบ MIS ของมหำวิทยำลัยมำใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณของส ำนักฯ และระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) 
เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และพัสดุ ภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ที่มีระบบบริหำรจัดกำรรหัสสินค้ำ
และบริกำรภำครัฐ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบ MIS ให้มำกขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจและพัฒนำกำรของส ำนัก และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2.  มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย

คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของส ำนัก 
3.  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 
4.  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย    
    1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ  
    2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำร

ประจ ำส ำนัก และส ำนักงำนมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ  
    3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนัก 
5.  มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน  และส่งผลให้มี         

กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
6.  มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทุก

องค์ประกอบคุณภำพ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ

และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของส ำนัก 
8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและ

เผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 9  ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน                   
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพฒันำกำรของ
ส ำนักและด ำเนนิกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบและกลไก  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจ 
และพัฒนำกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
และด ำเนนิกำรตำมระบบที่ก ำหนด  
(สวบ.9.1.1-01) โดยมีกำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำน      
กำรประกันคุณภำพและแต่งตัง้
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อผลักดันให้มี     
กำรประกันคุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ระดับส ำนัก กลุ่มงำน จนถึงระดับ
ผู้ปฏิบัตงิำน (สวบ.9.1.1-02) และมี
แผนกำรด ำเนนิงำนประกันคุณภำพของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.9.1.1-03)  
เพื่อแจ้งให้บุคลำกรทรำบถึงกลไก      
กำรประกันคุณภำพของส ำนักวทิย 
บริกำรฯ (สวบ.9.1.1-04) และ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน 
และกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้กำรด ำเนิน
ภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์และมกีำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

สวบ.9.1.1-01 คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2556 
สวบ.9.1.1-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.9.1.1-03 ปฏิทิน 
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี
กำรศึกษำ 2556 
สวบ.9.1.1-04 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

 2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้
ควำมส ำคัญเร่ืองกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำย
และผู้บริหำรสงูสุดของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ มี     
กำรก ำหนดนโยบำย (สวบ.9.1.1-05) 
และให้ควำมส ำคัญของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงชัดเจน 
และมีกำรถ่ำยทอดกำรประกันคณุภำพสู่
บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำร อย่ำงทั่วถึง 
(สวบ.9.1.1-03) และมีแผนปฏบิัติกำร
เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปี 
2556 

สวบ.9.1.1-05 นโยบำยและ
แผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.9.1.1-03 ปฏิทินปฏิบัต ิ
กำรประกันคุณภำพ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปี 
2556 
 

 3 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ และภำรกิจหลัก
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในองค์ประกอบที่ 
11 จ ำนวน 17 ตัวบง่ชี้ (สวบ.9.1.1-06) 

สวบ.9.1.1-06 รำยกำรตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตำมภำรกิจหลักของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีกำรด ำเนินงำนด้ำน       

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในที่ครบถ้วนประกอบ 
ด้วย 1) กำรควบคุมติดตำม 
กำรด ำเนินงำน และประเมิน
คุณภำพ  2) กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปทีี่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพ
เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักและ
มหำวิทยำลยัตำมก ำหนดเวลำ 
และ 3) กำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
อย่ำงครบถ้วนเร่ิมจำกกำรควบคุมติดตำม
กำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ โดย 
มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและ
กำรปรับปรงุกลไกกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน (สวบ.9.1.1-01) และ
จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีี่เป็นรำยงำน 
กำรประเมินคุณภำพ (SAR) ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2554 
(สวบ.9.1.1-07) เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก และมหำวิทยำลยั และน ำ
ผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผน 
กำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักตอ่ไป  
(สวบ.9.1.1-08) 

สวบ.9.1.1-01 คู่มือ          
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2556 
สวบ.9.1.1-07 รำยงำน        
กำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 
2555  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.9.1.1-08 แผน           
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(Improvement Plan) 

 5 มีกำรน ำผลกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มำปรับปรุงกำรท ำงำน และ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประชมุ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบกำรตัวบง่ชี้ (สวบ.9.1.1-04) 
เพื่อสรุปผลกำรประเมินเพื่อน ำไป
ปรับปรุงกำรท ำงำนในส่วนที่รับผิดชอบ
และจัดท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
(Improvement Plan) (สวบ.9.1.1-08) 
ร่วมกันเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนให้มีเป้ำหมำยให้มี  
กำรพัฒนำขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ  

สวบ.9.1.1-04 รำยงำน       
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบกำรตัวบง่ชี ้
สวบ.9.1.1-08 แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  
(Improvement Plan) 
 

 6 มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนนุกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในครบทุก
องค์ประกอบคุณภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีใช้ระบบสำรสนเทศ 
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในครบทุกองค์ประกอบ และมี 
กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรประกันคุณภำพ 
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของส ำนักวิทยบริกำร 
(สวบ.9.1.1-09) 

สวบ.9.1.1-09 เอกสำรแสดงถึง
เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่
เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ 
 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโดยเฉพำะนักศึกษำ 
และผู้ใชบ้ริกำรตำมพนัธกิจ

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ใช้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในกำรประกัน
คุณภำพมีส่วนร่วมในกำรแสดง 

สวบ.9.1.1-10 เว็บไซต์ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  
สวบ.9.1.1-11 Facebook  
สวบ.9.1.1-12 e-mail 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ของส ำนัก ควำมคิดเห็นและแนะน ำกำรด ำเนินงำน

ตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
หลำกหลำยช่องทำง ดงันี้ กำรแสดง 
ควำมคิดเห็นผ่ำน เว็บไซตส์ ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (สวบ.9.1.1-10) e-mail 
(สวบ.9.1.1-11) สื่อสังคม ออนไลน ์
Facebook (สวบ.9.1.1-12 ) 

 8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
หน่วยงำนและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรประกนัคุณภำพระหว่ำง
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกส ำนัก
โดยบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่ควำมเปน็เลิศ (EdPEx)  
(สวบ.9.1.1-13)  สัมมนำ “กำรจัดกำร
ควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ”  
(สวบ.9.1.1-14) ร่วมกับมหำวิทยำลัย 
กอง ศูนย์ ส ำนัก คณะ โดยมีกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันจัดกำร
ควำมรู้สู่คุณภำพ QA KM Day  
(สวบ.9.1.1-15) 

สวบ.9.1.1-13 ค ำสั่ง
มหำวิทยำลยั กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่ควำมเปน็เลิศ 
(EdPEx)  
สวบ.9.1.1-14 ค ำสั่ง 
กำรสัมมนำ “สัมมนำ” 
กำรจัดกำรควำมรู้จำกทฤษฎีสู่
กำรปฏิบัติ”  
สวบ.9.1.1-15 ภำพกิจกรรมวัน
จัดกำรควำมรู้สู่คุณภำพ 
(QA&KM Day) 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองำนวิจัย
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่หน่วยงำน
พัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน ์

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพโดยมีระบบ
ฐำนข้อมูล กำรประกนัคุณภำพออนไลน์ 
(e-SAR) เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและ
บุคคลภำยนอก และน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
(สวบ.9.1.1-09) 

สวบ.9.1.1-09 ระบบฐำนข้อมลู
กำรประกันคุณภำพออนไลน ์
(e-SAR) 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 9 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบท่ี  11  ภารกิจหลัก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11.3 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. แผน/โครงกำร/กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ระบุ

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และวิธีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
2. รำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยที่มีมติให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมัติแผน / โครงกำร / 

กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณนั้น 
3. หลักฐำนกำรด ำเนินงำนตำมแผน/โครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผน 
4. รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำรหรือหลักฐำนที่สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรซึ่งแสดงที่มำ

ของร้อยละควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมพึงพอใจ และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้ำหมำย ตำมผลที่
รำยงำนมำทุกโครงกำรตำมชุดโครงกำรนั้นๆ 

5. หลักฐำนเชิงประจักษ์ และ/หรือตัวอย่ำงหลักฐำนที่ใช้จริงที่แสดงถึงกำรเก็บข้อมูลด้ำน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมพึงพอใจ และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้ำหมำย ตำมผลที่รำยงำนมำเช่น 
แบบสอบถำมแบบทดสอบก่อน-หลัง เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. โครงกำร/กิจกรรมที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำ

มหำวิทยำลัยและด ำเนินกำรได้ตำมแผนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
2. ด ำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมแผน ร้อยละ 100 
3. ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จของโครงกำรระหว่ำงร้อยละ 50-74 ของโครงกำรตำมแผน 
4. ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จของโครงกำรระหว่ำงร้อยละ 75-99 ของโครงกำรตำมแผน 
5. ด ำเนินกำรได้บรรลุควำมส ำเร็จของโครงกำร ร้อยละ 100 ของโครงกำรตำมแผน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงภทัรินทร์  น้อยเจริญ และ  
                           นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร     

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 

 
1 แผน/โครงกำร/กิจกรรมกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมที่ระบุ
วัตถุประสงค ์เป้ำหมำย และ
วิธีวัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำร 

 

   ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีโครงกำรและ
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ 
และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไดแ้ก่  
โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน ์ 
(สวบ.11.3.1) โครงกำรห้องสมุด 
สีเขียว (สวบ.11.3.2) ซึ่งได้ระบุ
วัตถุประสงค ์เป้ำหมำย และวิธวีัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำร 

สวบ.11.3-01 โครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน ์
สวบ.11.3-02 โครงกำร
ห้องสมุดสีเขียว 

 2 รำยงำนกำรประชุมสภำ
มหำวิทยำลยัที่มีมติให้  ควำม
เห็นชอบหรืออนุมัติแผน / 
โครงกำร / 
กิจกรรมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ ำปี
งบประมำณนัน้ 

โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน ์ได้ผ่ำน 
กำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยใน
แผนปฏบิัติกำรงบประมำรรำยจำ่ยเงิน
รำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2557 ได้รับอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏมหำสำรคำม ใน
กำรประชุมคร้ังที่ 11/2556 (สวบ.
11.3.03) และ โครงกำรห้องสมุดสี
เขียว (สวบ.11.3.02)  

สวบ. 11.3-03 แผนปฏิบัติ
กำรงบประมำณรำย
จ่ำยเงินรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556
ได้รับอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม ในกำรประชุม
คร้ังที่ 9/2555 

 3 หลักฐำนกำรด ำเนินงำนตำม
แผน/โครงกำร/กิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ในแผน 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี 2557 (สวบ.11.3-04) 
รูปภำพกิจกรรมกำรด ำเนินกำร
โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน์ และ 
โครงกำรห้องสมุดสีเขียว (สวบ.11.3-
05) 

สวบ.11.3-04 รำยงำนผล 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี 2556  
สวบ.11.3-05 รูปภำพ
กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
โครงกำรปรับปรุงภูมทิัศน์ 
และ โครงกำรห้องสมุดสี
เขียว 

 4 รำยงำนกำรประเมินผล
โครงกำรหรือหลักฐำนที่
สรุปผลกำรด ำเนนิโครงกำรซึ่ง
แสดงที่มำของร้อยละ  ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ควำมพึงพอใจ 
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ตำมผลที่
รำยงำนมำทุกโครงกำรตำม
ชุดโครงกำรนัน้ ๆ 

ส ำนักวิทบริกำรฯ ไดส้รุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำรซึ่งแสดงที่มำของร้อย
ละ  ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมพงึพอใจ 
และกำรน ำควำมรู้ไปใช้ของ
กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงปรบัปรงุภูมิ
ทัศน์ (สวบ.11.3.06) และ โครงกำร
ห้องสมุดสีเขียว (สวบ.11.3.07)  

สวบ.11.3-06 สรุปผล 
กำรด ำเนินโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์  
สวบ.11.3-07 สรุปผล 
กำรด ำเนินโครงกำร
ห้องสมุดสีเขียว  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 หลักฐำนเชิงประจักษ์ และ/

หรือตัวอย่ำงหลักฐำนที่ใช้
จริงที่แสดงถึงกำรเก็บข้อมูล
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ควำมพึงพอใจ และกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ตำมผลที่
รำยงำนมำ เช่น 
แบบสอบถำม แบบทดสอบ
ก่อน-หลัง เป็นต้น 

ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรประเมินผล
โครงกำร ได้แก่ แบบสอบถำม 
แบบประเมินควำมพึงพอใจส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ (สวบ.11.3.08) 

สวบ.11.3-08 แบบ
ประเมินควำมพึงพอใจ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  

 
ผลการประเมินตนเอง       
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
 

4 ข้อ    5 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 
 
 

จุดแข็ง 
      ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของส ำนักวิทยบริกำรที่ได้เสนอ
ของบประมำณจำกทำงมหำวิทยำลัย และได้รับค ำชมเชยจำก รองศำสตรำจำรย์สมชำย  วงศ์เกษม  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ว่ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนแรกที่ด ำเนินกำรให้
มหำวิทยำลัยมีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  11.5  : ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  :   
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร หมำยถึง ค่ำเฉลี่ยของควำมพึงพอใจ (เทียบจำกค่ำ       
5 ระดับ)  ของผู้ใช้บริกำรต่อกำรใช้บริกำรของห้องสมุด เนื่องจำกกำรให้บริกำรของห้องสมุ ดจะมี
คุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรซึ่งกำรส ำรวจ       
ควำมพึงพอใจ โดยพิจำรณำ 5 ประเด็นหลัก  คือ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกรห้องสมุด 
2. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
3. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
4. ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
5. ควำมพึงพอใจต่อกำรประชำสัมพันธ์ 

 กรณีที่มีกำรประเมินหลำยครั้งในปีที่ประเมิน ให้หำค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของ        
กำรประเมินรวมทุกครั้ง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

ใช้คะแนนผลกำรประเมินผลผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผู้ใช้บริกำรมี 

ควำมพึงพอใจ 
ระดับ 1 

ผู้ใช้บริกำรมี 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับ 2 

ผู้ใช้บริกำรมี 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับ 3 

ผู้ใช้บริกำรมี 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับ 4 

ผู้ใช้บริกำรมี 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับ 5 
 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสำวธนพร  นวลนุกุล        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
  

          ตำมท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้จัดท ำระบบส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มี
ต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ในเรื่อง
บริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส่วนของแหล่งค้นคว้ำ (ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและห้องสมุดคณะ) ซึ่งประเมินโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม (สวบ.11.5-01) ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 3.79  คิดเป็นร้อยละ 75.83 ผลประเมิน
จำกส่วนกลำง (สวบ.11.5-02) 
 

ผลการประเมินตนเอง       
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
 

ระดับ  4.00    ระดับ 3.79 3.79  คะแนน ไมบ่รรลุเป้ำหมำย 
 

รายการหลักฐาน  
 สวบ. 11.5–01  แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
นักศึกษำท่ีมีต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 สวบ. 11.5-02   ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 
 

จุดแข็ง 
 ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯมีหลำยประเภท ทั้งวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ 
และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกศึกษำค้นคว้ำได้ตำมควำมต้องกำร นอกจำกนี้ 
บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด และบุคลำกรทุกคน มีควำมยินดีและเต็มใจในกำรช่วยเหลือและ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีผู้ใช้บริกำรแนะน ำ เพ่ือท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้ใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ตรงกับควำมต้องกำร ซึ่งจะท ำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ เพ่ิมมำกขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.6 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1.  มีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2.  มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
3.  มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุน

สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้

ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
5.  มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6.  มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

สำยสนับสนุน 
 

หมายเหตุ 
หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่น ผลกำรประเมินหรือผล         

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรท ำงำนได้ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์   โทรศัพท์  :  0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์  :  0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนนุที่มีกำรวิเครำะห์  
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวทิยบริกำรฯ ฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 (สวบ.11.6-01) 
และจัดท ำแผนพฒันำบุคลำกรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 2555-2559 (สวบ.11.6-
02) และมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2556 ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่
เก่ียวกับกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนนุ  (สวบ.11.6-03) 

สวบ.11.6-01 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ฉบบัที ่11 
(2555-2559)  
สวบ.11.6-02 แผนพัฒนำ
บุคลำกร 2555-2559 
สวบ.11.6-03 แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2556 ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 2 มีกำรบริหำรและ 
กำรพัฒนำบุคลำกร 
สำยสนับสนนุให้เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบกำรบริหำร 
 และพัฒนำบุคลำกรสำย (สวบ.11.6- 
 04) สนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ 
 ก ำหนด โดยสนับสนนุให้บุคลำกรมี 
 กำรพัฒนำ ตนเองเก่ียวกับทักษะวิชำชีพ 
 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 โดยให้มีกำรฝึกอบรม สัมมนำและศึกษำ 
 ดูงำนทั้งภำยใน และภำยนอกประเทศ  
 ตำมโครงกำรพัฒนำบุคลำกร (สวบ. 
 11.6-05) 

สวบ.11.6-04  โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.11.6-05 เอกสำรสรุป 
ผลกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปี 2556 

 
 

 3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้บุคลำกรสำย
สนับสนนุสำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดสวสัดิกำร
แก่บุคลำกร (สวบ.11.6-06) โดยมีกำร
ออกเยี่ยมกรณีบุคลำกร หรือบุคคลใน
ครอบครัวของบุคลำกรเจ็บป่วย คลอด
บุตร หรือกรณีเสียชีวิต มีกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจในกำรปฏบิัติงำนในกิจกรรม
ต่ำง ๆ รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ ส่งทำ้ยปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ มี
กำรมอบของขวัญเพื่อเป็นก ำลังใจและ
เป็นรำงวลัในกำรปฏบิัติงำนแก่บุคลำกร
เป็นประจ ำทุกปี (สวบ.11.6-07) 

 สวบ.11.6-06 ภำพกำรแต่งกำย 
 ของบุคลำกรด้วยเสื้อที่ได้รับจำก 
 สวัสดิกำร 
 สวบ.11.6-07 ภำพกิจกรรมส่ง 
 ท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 

 4 มีระบบกำรติดตำมให้
บุคลำกรสำยสนับสนุน           
น ำควำมรู้และทักษะ                
ที่ได้จำกกำรพฒันำมำใช้  
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำม 
กำรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำก 
กำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบตัิงำนโดย
สรุปผลกำรพัฒนำบุคลำกรในวงรอบ
ปีงบประมำณ 2556 (สวบ.11.6-08) 

สวบ.11.6-08 เอกสำรสรุปผล  
กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปี 2556 
สวบ.11.6-09 รำยงำนกำรไป
อบรม/สัมมนำ และศึกษำดูงำน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ในกำรปฏิบัติงำนที่
เก่ียวข้อง 

และให้บุคลำกรที่เข้ำร่วมกำรอบรม
สัมมนำจดัท ำสรุปรำยงำนกำรไป
รำชกำรเพื่อสรุปควำมรู้ทีไ่ด้รับจำก 
กำรอบรมสัมมนำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในองค์กร (KM) ถ่ำยทอดแก่
บุคลำกรในส ำนักฯ ทรำบโดยทัว่ถึงกัน 
(สวบ.11.6-09) มีคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกับโครงกำรจัดกำร
ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ในส ำนักฯ (สวบ.11.06-10) โดยมี
หน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
บุคลำกรภำยในองค์กร (สวบ.11.6-
11) มีเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรูใ้น
องค์กร KM (สวบ.11.6-12) ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ มีฐำนข้อมูลบุคลำกร 
(MIS) เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนบุคลำกร (สวบ.11.6-13)  

 สวบ.11.6-10 ค ำสั่งแต่งตั้ง 
 คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
 สวบ.11.6-11  รำยงำน 
 กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของ 
 บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.11.6-12  เว็บไซต์ 
 กำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร KM 
  สวบ.11.6-13 ฐำนข้อมูลบุคลำกร 
 (MIS) เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
 ด้ำนบุคลำกร 
 

 5 มีกำรให้ควำมรู ้
ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร
สำยสนับสนนุและดูแล
ควบคุมให้บุคลำกรสำย
สนับสนนุถือปฏิบัต ิ

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรให้ควำมรู ้
ด้ำนจรรยำบรรณแก่บุคลำกรสำย
สนับสนนุผำ่นกำรประชุมบุคลำกร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.11.6-
14) และดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำย
สนับสนนุถือปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
กรณีมีผู้ไม่ปฏิบัตติำมจรรยำบรรณจะมี
กำรรำยงำนไปยังมหำวิทยำลยั  
(สวบ.11.6-15) 

 สวบ.11.6-14 รำยงำน 
 กำรประชุมบุคลำกรส ำนัก 
 วิทยบริกำรฯ 
 สวบ.11.6-15 เอกสำรเผยแพร่ 
 ด้ำนจรรยำบรรณ 

 6 มีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของแผน              
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและ 
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนนุเป็น
ประจ ำทุกปีผำ่นทำงระบบเว็บไซต์
มหำวิทยำลยั (สวบ.11.6-16) มี 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนผูบ้ริหำร
และบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
(สวบ.11.6-17) และมีกำรประเมินผล 
 

สวบ.11.6-16 ผลกำรประเมิน
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2556  
สวบ.11.6-17 ผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรและ
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.11.6-18 กำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
มหำวิทยำลยัรำชภัฏมหำสำรคำม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรประเมิน
ของมหำวิทยำลัย (สวบ.11.6-18) 

 7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแจ้งผล 
กำรประเมินไปให้บุคลำกรและ 
รำยงำนผลให้ผูบ้ริหำรได้รับทรำบ 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง 
กำรด ำเนินงำน ตำมผลกำรประเมิน 
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  
(สวบ.11.6-19) และปรับปรุงแผน 
กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
(สวบ.11.6-20) โดยเพิ่มงบประมำณ
ในกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรในปี
ถัดไปเพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรให้มีประสทิธิภำพ
ยิ่งขึ้น (สวบ.11.6-21) 

สวบ.11.6-19 รำยงำน 
กำรประชุมผูบ้ริหำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ  
สวบ.11.6-20 แผนปฏิบัต ิ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2556 
สวบ.11.6-21 แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 
จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.7 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
ร้อยละของบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้

และทักษะ ในวิชำชีพในประเทศหรือต่ำงประเทศ ต่อบุคลำกรทั้งหมด โดยนับรวมบุคลำกรที่ลำศึกษำ
ต่อด้วย แต่จะไม่นับซ้ ำแม้ว่ำบุคลำกรท่ำนนั้นจะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  และทักษะในวิชำชีพหลำย
ครั้งในปีกำรศึกษำนั้นก็ตำมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ  ได้แก่ 

1. กำรส่งบุคลำกรไปศึกษำต่อ 

2. กำรส่งบุคลำกรไปอบรม สัมมนำหรือดูงำน 

3. กำรฝึกอบรมที่สถำบันจัดขึ้นเอง  
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1-60 ร้อยละ 61-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 91 ขึ้นไป 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงภทัรินทร์  น้อยเจริญ      โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

 

ผลการด าเนินการ 
 

        ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรและโครงกำรพัฒนำบุคลำกร (สวบ.11.7-01) เพ่ือ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดย  จ ำนวน 
บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ สำยวิชำกำรจ ำนวน 2 คน และสำยสนับสนุน จ ำนวน 25 คน รวมเป็น  
27 คน (สวบ.11.7-02) ได้รับกำรพัฒนำตนเองโดยกำรฝึกอบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำนครบทุกคน  
(สวบ.11.7-03) คิดเป็นร้อยละ 100   
 

สูตรค านวณ   
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ          =     27      X  100 

                 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในส ำนักวิทยบริกำร                     27 
                                                                                             =   100       

 
ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ       =  ร้อยละ 100 
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การประเมนิตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อย 85 100 5 บรรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน 
  สวบ. 11.7-01 แผนกำรพัฒนำบุคลำกรและโครงกำรพัฒนำบุคลำกร  
  สวบ. 11.7-02 จ ำนวนบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  สวบ. 11.7-03 สรุปผลกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี 2555 
  
 จุดแข็ง 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพทุกคน  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.8 : ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม (รายการ : คน)  
                     (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปริมำณกำรยืม     
1-10  รำยกำร 

ปริมำณกำรยืม    
 11-20  รำยกำร 

ปริมำณกำรยืม     
21-30  รำยกำร 

ปริมำณกำรยืม     
31-40  รำยกำร 

ปริมำณกำรยืม 
41 รำยกำร ขึ้นไป 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

 

ผลการด าเนินการ 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำรหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ 
วำรสำร นิตยสำร  สื่อโสตทัศนวัสดุ e-Book e-Journal e-Thesis  และฐำนข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมี
จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งสิ้น 471,723 รำยกำร (สวบ.11.8–01, สวบ.11.8-02, สวบ.
11.8-03, สวบ.11.8-04, สวบ.11.8.05) ในรอบปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีสมำชิก   
ซึ่งมีสิทธิ์ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศและมีชื่ออยู่ ในฐำนระบบข้อมูลสมำชิก จ ำนวน 6,618 คน       
(สวบ.11.8–06) ดังนั้น จึงมีปริมำณกำรยืมเท่ำกับ 71.28 รำยกำรต่อ 1 คน 

 
สูตรค านวณ  
 

ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่มสีิทธิ์ยืม = 
ปริมำณกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 

สมำชิกซึ่งมสีิทธิ์ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  

 471,723   
6,618 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
40  รำยกำร 71.28 5 บรรลุ 

 

 
 
 

=  71.28 
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รายการหลักฐาน 
 

  สวบ.11.8–01 สถิติจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศในรอบปีกำรศึกษำ 2555  
  สวบ.11.8-02 ฐำนข้อมูล e-Book 
  สวบ.11.8-03 ฐำนข้อมูล e-Journal 
  สวบ.11.8.04 ฐำนข้อมุล e-Thesis 
  สวบ.11.8-05 ฐำนข้อมูลออนไลน์ 

 สวบ.11.8-06 จ ำนวนสมำชิกที่มีสิทธิ์ยืมและมีชื่ออยู่ในฐำนระบบข้อมูลสมำชิก 

 

จุดแข็ง 
 ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยรูปแบบ มีทรัพยำกรสำรสนเทศ
มี ควำมทันสมัย สำมำรถเข้ำใช้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีกำรจัดท ำ e-Thesis และผลิตสื่อ
เพ่ือให้บริกำร และได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน 
ได้แก่ MALINET สวทช. ส ำนกังำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และควำมร่วมมือกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคอีสำน 

 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.9 : ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น (มรม.) 
  

                            ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
  

ค าอธิบาย  
ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น หมำยถึง ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ต่อจ ำนวนผู้ใช้บริกำรต่อฐำนของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่อจ ำนวนผู้ใช้บริกำรต่อฐำนของปีที่ผ่ำนมำ มีหน่วยนับเป็นครั้งต่อคนต่อฐำน  

ฐำนข้อมูลที่จัดซื้อ หมำยถึง ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดจัดซื้อเองหรือจัดซื้อในลักษณะภำคี  
ควำมร่วมมือ หรือจัดซื้อโดยหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกิจกำรให้บริกำรของห้องสมุด เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นต้น  

ผู้ใช้บริกำร หมำยถึง นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  
 

สูตรในการค านวณ 
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น = 

ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลต่อ 
login ต่อฐำนในปีปัจจุบัน 

- 
ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลต่อ login 

ต่อฐำนในปีที่ผ่ำนมำ  100 
ปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลต่อ  login  ต่อฐำนในปีที่ผ่ำนมำ 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 1.00 
ร้อยละ 1.00-2.99 ร้อยละ 3.00-4.99 ร้อยละ 5.00–6.99 ร้อยละ 7.00 

ขึ้นไป 
 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำยวรภัทร  อำปะโม        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 12 ฐำน โดยเป็นฐำนข้อมูล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) สนับสนุน 12 ฐำนข้อมูล และเป็นฐำนข้อมูลจัดซื้อ
จ ำนวน 2 ฐำนข้อมูล โดยได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรได้ทรำบ (สวบ.11.9-01) มีกำรอบรม
กำรใช้งำนฐำนข้อมูล (สวบ.11.9-02) ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2556  มีสถิติกำรใช้
บริกำร จ ำนวน 355,708  ครั้ง (สวบ.11.9-03)  คิดเป็นร้อยละ 29.3 ตำมสูตรในกำรค ำนวณ  ดังนี้ 
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สูตรค านวณ  
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น  = 
416,795 / (24,821 X 12) - 304890 ÷ (18724 X 14) 

 100 
304890 ÷ (18724 X 14) 

 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น  = 
1.3 – 1.16 

 100 1.16 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 12.06 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.9-01  รำยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น จดหมำยข่ำว เว็บไซต์    
                              facebook แผ่นพับ  
   สวบ.11.9-02  รำยกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลออนไลน์ 
  สวบ.11.9-03  โครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรส ำหรับ อำจำรย์ และนักศึกษำระดับ 
            บัณฑิตศึกษำ (Information literacy) 
 

จุดแข็ง 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ส่งผลให้สถิติกำรใช้
ฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ิมข้ึนทุกปี และมีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยรูปแบบ ทั้งเอกสำร
สิ่งพิมพ์  และสื่อสังคมออนไลน์ 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน  = 12.06 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  11.10 : จ านวนการบริการเชิงรุก (Proactive Service) (มรม.) 
  

 ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
บริกำรเชิงรุก หมำยถึง บริกำรหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด ำเนินกำรโดยผู้ใช้บริกำรไม่ได้ร้องขอ 

หรือ คำดหวัง (Beyond Expectation) อำจจะเป็นบริกำรและกิจกรรมหลัก และ/หรือ บริกำรและ
กิจกรรมเสริม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเป็นอีกทำงเลือกที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีควำมสะดวก
ในกำรรับบริกำรหรือรับข่ำวสำรจำกห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ โดยด ำเนินกำรในรูปแบบ      
กำรเข้ำถึงผู้ใช้บริกำรโดยตรงทั้งในและนอกสถำนที่  หรือกำรให้บริกำรผ่ำนระบบเครื อข่ำย
อินเทอร์เน็ต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ ำนวน  

1-2 บริกำร 
จ ำนวน  

3-4 บริกำร 
จ ำนวน  

5-6 บริกำร 
จ ำนวน 

 7-8 บริกำร 
จ ำนวนมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ  9 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสำวธนพร  นวลนุกุล โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 กำรจัดบริกำรเชิงรุกเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูลหรือทรัพยำกรที่ห้องสมุดมี
จัดไว้ให้ให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ กันออกไป  ซึ่งกิจกรรมที่ทำงส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดไว้ให้บริกำร 
กิจกรรมที่จัดขึ้นต่ำงเวลำ  ต่ำงสถำนที่  ต่ำงรูปแบบจึงท ำให้รูปแบบของกำรบริกำรเปลี่ยนไปตำม
สถำนที่ เวลำ และกิจกรรม แต่ละกิจกรรมก็ท ำให้ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
จัดขึ้นและเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยทุกครั้ง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำร    
เชิงรุก เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรในปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 13 โครงกำร ดังนี้  
 1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำเซียน (สวบ.11.10–01) 
     2. โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำชั้นที่ 1 แนะน ำบริกำรต่ำง ๆ (สวบ.11.10–02) 
        3. โครงกำรห้องสมุดกฎหมำยสู่ชุมชน (สวบ.11.10–03) 
        4. โครงกำรอบรมฐำนข้อมูลออนไลน์เพื่อกำรสืบค้น (สวบ.11.10–04) 
        5. โครงกำรวันแห่งควำมรัก เรำรักกำรอ่ำน (สวบ.11.10–05) 
        6. โครงกำรกด Like ได้ลุ้น (สวบ.11.10–06) 
        7. โครงกำรสลิปมีรำงวัล: Big Thank You ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  (สวบ.11.10–07) 
        8. โครงกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ (Book Fair’ 56) (สวบ.11.10–08)     
        9. บริกำร Delivery ส ำหรับอำจำรย์ (สวบ.11.10–09) 
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         10. โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2557 (สวบ 11.10 – 10) 
    11. โครงกำรบอกรักแม่ผ่ำนห้องสมุด (สวบ 11.10 – 11) 
         12. โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน “กิจกรรม อำเซียนสัญจร (Mobile Unit)” 
                      (สวบ 11.10 – 12) 
                13. บริกำร SMS แจ้งข่ำว (สวบ 11.10 – 13) โครงกำร เตรี ยมควำมพร้ อม เข้ ำสู่
อำเซียน“กิจกรรม อำเซียนสัญจร (Mobile Unit)” 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
12  บริกำร 13 บริกำร 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน 
 สวบ 11.10 – 01  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำเซียน 
                สวบ 11.10 – 02  โครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” 

     สวบ 11.10 – 03  โครงกำรห้องสมุดกฎหมำยสู่ชุมชน  
     สวบ 11.10 – 04  โครงกำรอบรมฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ือกำรสืบค้น  

                สวบ 11.10 – 05  โครงกำรวันแห่งควำมรัก เรำรักกำรอ่ำน  
     สวบ 11.10 – 06  โครงกำรกด Like ได้ลุ้น 
     สวบ 11.10 – 07  โครงกำรสลิปมีรำงวัล: Big Thank You ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่  
     สวบ 11.10 – 08  โครงกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ (Book Fair’ 56)  
     สวบ 11.10 – 09  บริกำร Delivery ส ำหรับอำจำรย์ 
     สวบ 11.10 – 10  โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2557  

  สวบ 11.10 – 11  โครงกำรบอกรักแม่ผ่ำนห้องสมุด  
 สวบ 11.10 – 12  โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน “กิจกรรม อำเซียนสัญจร  
                                       (Mobile Unit)” 
      สวบ 11.10 – 13  บริกำร SMS แจ้งข่ำว  
 
 

   

จุดแข็ง 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรเชิงรุกจ ำนวนมำก ซึ่งก่อให้เกิดผลดี ช่วยส่งเสริมกำรใช้ 

บริกำรซ่ึงแต่ละกิจกรรมยังมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริกำรอีกด้วย 
2. มีบริกำรเชิงรุกจ ำนวนมำก กำรท ำงำนเปน็ทีม บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ พร้อมอุทิศตน 

ให้กับงำน 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
90 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ น ำกิจกรรมที่อยู่ในควำมสนใจและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำนั้นๆ มำ
จัดเป็นกิจกรรมกำรให้บริกำร ซึ่งสำมำรถดึงดูดควำมสนใจจำกผุ้ใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  

 กำรประชำสัมพันธ์ในบำงกิจกรรมมีน้อยเกินไป อำจท ำให้ผู้ใช้บริกำรไม่ทรำบข่ำวสำร 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

 ควรมีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.11 : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ 
                      ตลอดชีวิต (มรม.) 

 

                  ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 

 กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมที่ส ำนักวิทยบริกำร
ได้จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะกำรรู้สำรสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริกำร เช่น กำรแนะน ำกำรใช้ห้องสมุด กำรน ำ
ชมห้องสมุด กำรสำธิต กำรอบรม และกำรบรรยำยเกี่ยวกับกำรสืบค้นสำรสนเทศ กำรส่งเสริมให้
ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีคุณภำพและสะดวกรวดเร็วโดยมีเป้ำหมำยที่ควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร ให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีคุณภำพและสะดวกรวดเร็ว โดยมี
เป้ำหมำยที่ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม   
  ผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม หมำยถึง นักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมเต็มเวลำเป็นเวลำไม่ 
ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 ของเวลำกำรจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 
 เป้ำหมำย หมำยถึง จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีก ำหนดในแผนของแต่ละกิจกรรม 
 

สูตรค านวณ  
 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกิจกรรมเป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
ของเวลำกำรจัดกิจกรรมทั้งหมด    100 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดในเป้ำหมำยของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน 
 

 เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีผู้ใช้บริกำร 

เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 1-45 

มีผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 46-60 

มีผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 61-75 

มีผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 76-90 

มีผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ 
       ร้อยละ 91-100 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสำวรัชนี  ลุนหล้ำ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ (Information Literacy)       
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีแนะน ำ  กำรสืบค้นสำรสนเทศจำก 
OPAC วิธีค้นหำหนังสือบนชั้น กำรใช้ e-Book กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ ระเบียบกำรใช้บริกำร 
ทรัพยำกรที่มีให้บริกำร บริกำรยืมต่อ และน ำชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ โดยได้ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th โดยมีกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็น Social 
OPAC โดยใช้โปรแกรม Chamo (สวบ.11.11–01) และบริกำร Virtual Private network (VPN) 
เพ่ือให้เขำ้ถึงข้อสนเทศได้ตลอดเวลำ (สวบ.11.11-02) บริกำรป้ำยประชำสัมพันธ์  และจดหมำยข่ำว  
(สวบ.11.11–03) ำรด ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรจัดท ำบันทึกข้อควำม ถึง
คณบดีทุกคณะในมหำวิทยำลัยฯ และบันทึกข้อควำมถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกสำขำวิชำ เข้ำร่วม
กิจกรรมแนะน ำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.11.11–04) โดยก ำหนดปฏิทินกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมแนะน ำกำรใช้บริกำร เริ่มเข้ำร่วมกิจกรรมระหว่ำงเดือน มิถุนำยน 2556 – สิงหำคม 2556 
(สวบ.11.11–05) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 1,000 คน และมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จริงจ ำนวน 858 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.8 
 

สูตรค านวณ  
 
  
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 85.8 4 บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

รายการหลักฐาน 
   

 สวบ. 11.11-01 เอกสำรประกอบกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม เรื่อง กำรรู้สำรสนเทศ 
Information Literacy) ทำงเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th  

 สวบ. 11.11-02 ปฏิทินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแนะน ำกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
          สวบ. 11.11-03 ค ำสั่งแต่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือ ค ำสั่งมหำวิทยำลัย ให้เข้ำร่วม 
                              กิจกรรม  
 สวบ. 11.11-04 บันทึกข้อควำมถึงคณบดีทุกคณะในมหำวิทยำลัยฯ และบันทึกข้อควำมถึง 
                              อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกสำขำวิชำ 
 สวบ. 11.11-05 เอกสำรประกอบกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม เรื่อง กำรรู้สำรสนเทศ  
      (Information Literacy) ทำงจดหมำยข่ำว ARCM News 
 
 

858 
 100  = 85.8 1,000 

http://arcm.rmu.ac.th/
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จุดแข็ง 
 
 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรก ำหนดให้เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย  ในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
           ควรมีกำรบรรจุโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” ไว้ในสมุดกิจกรรมของ 
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.12 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
        และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (มรม.) 
 

 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
  

สูตรค านวณ 
 

 
 

  
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผู้ใช้บริกำร 

เข้ำร่วมกิจกรรม 
มีควำมพึงพอใจ

ระดับ 1.00 – 1.50 

ผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
มีควำมพึงพอใจ

ระดับ 1.51 – 2.50 

ผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
มีควำมพึงพอใจ

ระดับ 2.51 – 3.50 

ผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
มีควำมพึงพอใจ

ระดับ 3.51 – 4.50 

ผู้ใช้บริกำร 
เข้ำร่วมกิจกรรม 
มีควำมพึงพอใจ 

ระดับ 4.51 – 5.00 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสำวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ (Information Literacy) ส ำหรับ
นักศึกษำระดบัปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรใช้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ  โดยมีกำรแนะน ำกำรสืบค้นสำรสนเทศจำก OPAC วิธีค้นหำหนังสือบนชั้น กำรใช้ E-
Book  
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ระเบียบกำรใช้บริกำร ทรัพยำกรที่มีให้บริกำร 
บริกำรยืมต่อ (Renew) ผ่ำนเว็บไซต์ และน ำชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ โดยได้ประชำสัมพันธ์
ผ่ำนเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th ป้ำยประชำสัมพันธ์ และจดหมำยข่ำว (ARCM News) และ
จดหมำยข่ำวพระวรุณกำรด ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งกำรอบรมเป็น 2 รอบ คือภำคเช้ำ-ภำคบ่ำย 
โดยกำรอบรม 1 รอบ สำมำรถรับนักศึกษำได้ 40 คน โดยก ำหนดปฏิทินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแนะน ำ
กำรใช้บริกำร ในภำคเรียนที่ 1/2556  เริ่มเข้ำร่วมกิจกรรม  1 มิถุนำยน – 31 สิงหำคม 2556 ซึ่งตั้ง
กลุ่มเป้ำหมำยไว้ 1,000 คน และมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจริงจ ำนวน 858 คน  คิดเป็นร้อยละ  85.8  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  ส่งเสริมกำร
ใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” และได้ประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ”  คิดเป็นร้อยละ  82.60 หรือระดับ 4.13 (สวบ.11.12-01) 
 

ผลรวมระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทุกกิจกรรม/โครงกำร 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
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สูตรค านวณ 
 

 
 
 

                           =  ร้อยละ 82.60 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 4.12 (ร้อยละ 82.60) 5 บรรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน 

 สวบ.11.12-01  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่ง เสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้
สำรสนเทศ”  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
จุดแข็ง 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” ส ำหรับนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 1 อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในหั วข้อที่
จัดอบรมและผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมพร้อมของสถำนที่และอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” ตลอดทั้ง

ปี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรก ำหนดให้เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย  ในกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ 

ส ำหรับนักศึกษำ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีกำรบรรจุโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” ไว้ในสมุดกิจกรรมของ
นักศึกษำชั้นปีที่ 1  
 

82.60 
1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.13 : ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  

1. มีกำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
2. มีกำรประชำสัมพันธ์หลำกหลำยช่องทำง 
3. มีบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรประชำสัมพันธ์โดยตรง 
4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรประชำสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรประชำสัมพันธ์มำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรม 1 ข้อ มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรมครบ 5 

ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงสำวมลทะวรรณ  ธรรมจันทำ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรวำงแผน 

กำรประชำสัมพนัธ ์
     ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนกำรด ำเนนิงำน 
กำรประชำ สัมพนัธ์ให้หน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอก ได้เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ และภำรกิจของส ำนกั  (สวบ.
11.13-01)  กำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 
มีควำมส ำคัญต่อกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมำยของ 
กำรประชำสัมพนัธ์ ที่สำมำรถกอ่ให้เกิด
ผลส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนนิงำน กำรใช้
งบประมำณที่เหมำะสม (สวบ.11.13-02) 

สวบ.11.13-01 นโยบำย 
กำรประชำสัมพนัธ ์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.11.13-02 แผน 
กำรด ำเนินงำนกำร
ประชำสัมพนัธ์ ปี 2555-2559 

 2 มีกำรประชำสัมพนัธ์
หลำกหลำยช่องทำง 

1. กำรประชำสัมพันธผ์่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 
(สวบ. 11.13-03)  
  1.1 ข่ำวประกำศประชำสัมพนัธ์ 
  1.2 บอร์ดประชำสัมพนัธ์  
  1.3 ข่ำวประชำสัมพันธ ์
  1.4 จดหมำยข่ำว  
  1.5 คู่มือกำรใช้บริกำร  
2. กำรประชำสัมพันธผ์่ำนสื่อไมใ่ช่สิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ (สวบ. 11.13-04)  
2.1 วีดิทัศน์แนะน ำหน่วยงำน  
2.2 ฐำนข้อมูลข่ำวประชำสัมพนัธ์บนเว็บไซต์
ส ำนักวิทยบริกำร  
2.3 ข่ำวประชำสัมพันธผ์่ำนเว็บไซต์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏมหำสำรคำม  
2.4 เผยแพร่ทำง Facebook  
3. กำรประชำสัมพันธผ์่ำนสื่อกิจกรรม ได้แก่ 
(สวบ.11.13-05) 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร 
3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน  
เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงผู้ใชบ้ริกำรกับส ำนักวิทยบริกำรฯเพื่อ
สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง
ผู้ใช้บริกำรกับส ำนักวทิยบริกำรฯ 

สวบ.11.13-03 
กำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นสื่อ
สิ่งพิมพ์   
สวบ.11.13-04 กำรประชำ 
สัมพันธ์ผำ่นสื่อไม่ใชส่ิ่งตีพิมพ์  
สวบ.11.13-05  
กำรประชำสัมพนัธ์ผำ่นสื่อ
กิจกรรม   
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่

รับผิดชอบ 
กำรประชำสัมพนัธ์ 
โดยตรง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ 
ให้ผู้รับผิดชอบดูแลงำนกำรประชำสัมพนัธ ์
ที่ชัดเจน โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์เพื่อให้ 
กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ของส ำนักฯ  
และกำรจัดนทิรรศกำรวิชำกำรในรูปแบบ 
ต่ำง ๆ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ บรรลุเปำ้หมำยตำมตัวบ่งชี้ 
ของกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด  ซึ่งมีหน้ำที่ ดังนี ้

   1. พิจำรณำด ำเนนิงำนประชำสัมพันธ์ 
 ตำมนโยบำยของส ำนักวิทยบรกิำร 
   2. จัดท ำข่ำวสำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนสื่อ 
 ชนิดตำ่ง ๆ  
  3.  จัดนิทรรศกำรในโอกำสต่ำง ๆ ตำม
แผนงำน   (สวบ.11.13-06) 

 สวบ.11.13-06 ค ำสั่งส ำนักฯ ที่ 
 0195/2556 เร่ือง  แต่งตั้ง 
 คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  

 
 
 
 
 
 

 4 ผลกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจใน 
กำรประชำสัมพนัธ ์
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ส ำนักวิทยบริกำร ไดจ้ัดท ำแบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทีม่ีต่อ 
กำรประชำสัมพนัธ์ของส ำนักฯ  เช่น กำรแจ้ง
บริกำร/ข่ำวสำรใหม่ ๆ/กำรจัดท ำแผ่นพับ/
เว็บไซต์/ป้ำยประกำศเปน็ต้น เพื่อเป็นกำร
พัฒนำแผนกำรประชำสัมพนัธ์ ให้มี
ประสิทธิภำพ และประสทิธิผลมำกข้ึน  
(สวบ.11.13-07) มีกำรประเมินควำม 
พึงพอใจที่มีต่อกำรประชำสัมพนัธ์ของส ำนักฯ 
จำกผู้เข้ำใช้บริกำรส ำนักวทิยบรกิำร จำก 
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจทีม่ีต่อ 
กำรประชำสัมพนัธ์ของส ำนักฯ ภำคเรียนที่ 
2/2556  พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ
ต่อคุณภำพกำรบริกำรข่ำวสำรประชำสัมพันธ์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ คิดเป็นร้อยละ 
84.53 (สวบ.11.13-08) 

สวบ.11.13-07 แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.11.13-08 ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจที่มีต่อ
ประชำสัมพนัธ์ของส ำนักฯ 

 5 มีกำรน ำผลกำรประเมิน
กำรประชำสัมพนัธ์มำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจกำรประชำสัมพันธ์มำปรับปรุง
และพัฒนำแผนกำรประชำสัมพนัธ์ใน
ปีงบประมำณถัดไปให้มีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธผิลมำกข้ึน เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์และ

สวบ.11.13-09 แผนกำร
ประชำสัมพนัธ์ ปีงบประมำณ 
2557  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงผู้ใช้บรกิำรกับส ำนัก
วิทยบริกำรฯ(สวบ.11.13-09) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
จุดแข็ง 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
เหตุกำรณ์ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรด ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ และสื่อใหม่ๆ มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประชำสัมพันธ์   
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  ควรหำแนวทำงประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ไปยังหน่วยงำนภำยในให้ 

ทัว่ถึง   
- ควรจัดท ำเอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ให้ดึงดูดและน่ำสนใจ 

 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรหำแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงลึกหรือแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ 
ที่จะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริกำรให้เข้ำมำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  ให้มำกข้ึน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.14 : ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ีให้บริการ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  ระบบเครือข่ำยมีเสถียรภำพ 
2.  มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วย 
    กำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
3.  มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
4.  มีกำรปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ำยให้เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำน 
5.  มีบุคลำกรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรม 1 ข้อ มีกิจกรรม 2 ข้อ มีกิจกรรม 3 ข้อ มีกิจกรรม 4 ข้อ มีกิจกรรม 5 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อำจำรย์วุฒิชัย  พรพัชรพงษ์ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำยวีระชัย  ทันขวำ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 ระบบเครือข่ำยมี

เสถียรภำพ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบเครือข่ำยที่มี
เสถียรภำพ โดยมีเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 
10 kVA (สวบ.11.14-01) และมี 
กำรส ำรองข้อมูลทุกวัน (สวบ.11.14-02) 

สวบ.11.14-01 เครื่องส ำรองไฟ   
สวบ.11.14-02 กำรส ำรองข้อมูล 

 2 มีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำร
กระท ำผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบรักษำ 
ควำมปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   
(สวบ.11.14-03) และใช้ระบบยืนยัน
ตัวตน  (สวบ.11.14-04)  เพื่อกำรใช้งำน 
Internet ซึ่งจะเก็บ Log file ไว้  

สวบ.11.14-03 พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำร
กระท ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2550 
สวบ.11.14-04 ระบบยืนยนัตัวตน
ในกำรเข้ำใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

 3 มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีฝำ่ยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทีบ่ริกำรดูแลบ ำรุงรกัษำ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนอยู่

สวบ.11.14-05   
ภำพห้องงำนซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์ 



รายงานการประเมินตนเอง 2556 
101 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เสมอ (มีกำรซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ฝ่ำย
เทคโนโลยสีำรสนเทศชัน้ 4) (สวบ.11.14-
05)   

 4 มีกำรปรับปรุงสมรรถนะ
ของคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ำยให้เหมำะสมกับ
สภำพกำรใช้งำน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรปรบัปรุง
สมรรถนะ เพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้บริกำรที่จุดเคำน์เตอร์บริกำรตำม
ชั้นต่ำงๆ และเครื่องสืบค้น opac 
จ ำนวนรวม 24 เครื่อง (สวบ.11.14-06)   

สวบ.11.14-06 ภำพ
คอมพิวเตอร์สืบค้น opac และ
เคำน์เตอร์บริกำร 

 5 มีบุคลำกรของหน่วยงำน          
ที่รับผิดชอบดูแลระบบ
โดยตรง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบุคลำกรของ
หน่วยงำนในกำรรับผดิชอบก ำดบัดูแล  
(สวบ.11.14-07)  ดังนี ้
  - นำยวฒุิชัย พรพชัรพงศ ์(รอง
ผู้อ ำนวยกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี) 
  - นำยวีระชัย ทนัขวำ (นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร)์ 
  - นำงสำวสุรำงคณำ ลอยนอก 
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์) 

สวบ.11.14-07 ค ำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบดูแล
ระบบงำนสำรสนเทศ  

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

 

จุดแข็ง 
 - มีกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
 - มีระบบเครือข่ำยที่มีเสถียรภำพ โดยมีเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 10 kVA และมีกำรส ำรอง
ข้อมูลทุกวัน 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.15 : ความรวดเร็วของระบบการสืบค้นฐานข้อมูลภายในส านักวิทยบริการฯ   
           (In House Database) (มรม.) 
 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 

 ฐำนข้อมูลภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ หมำยถึง ฐำนข้อมูลที่ให้บริกำรสืบค้นทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มีอยู่ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ และฐำนข้อมูลที่ส ำนักฯ จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้ในกำรสืบค้น
ทรัพยำกรสำรสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
เวลำในกำรสืบค้น

เฉลี่ยมำกกว่ำ 
9 นำที 

เวลำในกำรสืบค้น
เฉลี่ย 8-7  นำท ี

เวลำในกำรสืบค้น
เฉลี่ย 6-5 นำที 

เวลำในกำรสืบค้น
เฉลี่ย 4-3 นำที 

เวลำในกำรสืบค้น
เฉลี่ย 2-1 นำที 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อำจำรย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  นำงสำวสุรำงคณำ  ลอยนอก โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีฐำนข้อมูลที่เป็น In House Database ได้แก่ ฐำนข้อมูลเพ่ือสืบค้น 
สำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำร หรือ OPAC http://lib.rmu.ac.th (สวบ.11.15-01) ใช้ Browser 
หรือโปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์ ได้แก่ Google Chrome (สวบ.11.15-02) และใช้เครื่องมือในกำรช่วย
จับเวลำในกำรสืบค้นได้แก่ ส่วนขยำย ที่เรียกว่ำ Speed Tracer (by Google) ที่จะช่วยประมวลเวลำ
ที่ได้จำกกำรเรียกข้อมูลของหน้ำเว็บเพจนั้น ๆ (สวบ.11.15-03) 

หลังจำกติดตั้งส่วนขยำย (Speed Tracer) บน Browser Chrome แล้ว ด ำเนินกำรสืบค้น
เว็บ OPAC โดยใช้ค ำว่ำ “สำรสนเทศ” จำกนั้นเรียกใช้เครื่องมือช่วยที่ติดตั้งไว้เพ่ือจับเวลำ ได้ผลลัพธ์
เป็น 0.064 วินาที (สวบ.11.15-04) 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2  นำท ี
เวลำในกำรสืบค้น 
เฉลี่ย 0..64 วินำท ี

5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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หลักฐาน 
  สวบ.11.15-01 ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ (OPAC) 

สวบ.11.15-02 Google Chrome (Browser ) 
สวบ.11.15-03 เครื่องมือช่วยประมวลเวลำแสดงเพจ (Speed Tracer by Google) 
สวบ.11.15-04 ตัวอย่ำงแสดงผลของกำรประมวลเวลำจำกเครื่องมือ ต่อหน้ำเพจกำรสืบค้น  

  
จุดแข็ง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีเทคโนโลยีเครือข่ำยมีควำมทันสมัย และปรับปรุงเครื่องจ่ำยสัญญำณ
เครือข่ำย Lan และ Wireless ครอบคลุมทั้งส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูง สำมำรถเสริมปัจจัยควำมเร็วกำรสืบค้น 
(กรณีปฏิบัติงำน โดยใช้โปรแกรม Application หลำยอย่ำงพร้อมกัน) 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

หำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรสืบค้นในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำ ซึ่งจะมีอัตรำกำรสืบค้นได้
ค่อนข้ำงช้ำกว่ำช่วงปิดภำคกำรศึกษำ 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 11.16 : ร้อยละของการแก้ปัญหาการให้บริการตอบค าถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า  
                      (มรม.) 

  

 ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
กำรแก้ปัญหำ 

ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
กำรแก้ปัญหำ      

ร้อยละ 60 - 70 
กำรแก้ปัญหำ      

ร้อยละ 70 - 80 
กำรแก้ปัญหำ      

ร้อยละ 80 - 90 
กำรแก้ปัญหำ      

มำกกว่ำร้อยละ 90 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผดิชอบตัวบ่งชี้ : นำงสำวธนพร  นวลนุกลุ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
   ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำเพ่ือเป็นกำร
ช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำ
ค้นคว้ำผ่ำนเว็บไซต์ (สวบ.11.16-01) ทำงโทรศัพท์ (สวบ.11.16-02) และกำรสอบถำมโดยตรงที่
โต๊ะบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำ (สวบ.11.16-03) ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ให้บริกำร
ตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำทั้งบุคคลภำยในและภำยนอก จำกสถิติกำรขอใช้บริกำรระหว่ำง
วันที่ 1 มิถุนำยน 2556- 31 พฤษภำคม 2557 จ ำนวน 349 ค ำถำม บรรณำรักษ์สำมำรถให้บริกำร
ตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำได้จ ำนวน 349 ค ำถำมซึ่งแบ่งเป็นค ำถำมท่ัวไป 301 ค ำถำมและ
ค ำถำมเฉพำะเจำะจง 48 ค ำถำม คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนค ำถำมท้ังหมด  
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
 

รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.16-01  บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำผ่ำนเว็บไซต์ 
 สวบ.11.16-02  แบบฟอร์มกำรบริกำรทำงโทรศัพท์ 
 สวบ.11.16-03  แบบฟอร์มกำรให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำที่โต๊ะบริกำร 
 

จุดแข็ง 
บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำมีหลำกหลำยช่องทำงในกำรติดต่อ ทั้งบริกำร

ผ่ำนทำงเว็บไซต์ โทรศัพท์ และกำรสอบถำมที่โต๊ะบริกำร ซึ่งเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกช่องทำงในกำรสอบถำมที่เหมำะสมกับตนเองได้ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เนื่องจำกในปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นสนทนำออนไลน์ เช่น Line WhatsApp ได้รับควำมนิยม
เป็นอย่ำงมำก หำกน ำแอพพลิเคชั่นเหล่ำนี้มำใช้ในงำนบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำ 
จะท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมได้หลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 เนื่องจำกโต๊ะบริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำอยู่บริเวณท่ีอำจมองเห็นได้ไม่
สะดวก จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรบำงคนไม่ทรำบว่ำจะไปสอบถำม ณ จุดใด 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.17 : สภาพแวดล้อมในการให้บริการ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มีสถำนที่ท่ีเป็นสัดส่วน ส ำหรับให้ผู้ใช้บริกำรศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวและกลุ่ม 
  2.  มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอต่อกำรศึกษำเรียนรู้ตำมมำตรฐำน (ควำมเข้มของแสงสว่ำงไม่ต่ ำ
กว่ำ 20 ลักซ)์ 

3.  มีกำรจัดกำรให้มีอุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ อำทิกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ หรือมี 
กำรถ่ำยเทอำกำศที่ดีตำมธรรมชำติ เป็นต้น 
 4.  มีป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนที่ และกำรให้บริกำรที่ชัดเจนเป็นสำกล 
 5.  มีกำรจัดสถำนที่ให้สวยงำมและร่มรื่น อำทิ กำรจัดสวนหย่อม กำรตกแต่งในรูปแบบ    
ต่ำง ๆ เป็นต้น  
  6.  มีมุมศึกษำเรียนรู้แบบสบำยๆ 
 7.  มีมุมศึกษำค้นคว้ำ วิจัยส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
 8.  มีสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยหลำกหลำยรูปแบบ 
เช่น ชุดศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย และปลั๊กไฟ ส ำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร        

1 - 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร        

1 - 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร        

1 - 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร        

1 - 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 7 
ข้อ 

 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงภทัรินทร์  น้อยเจริญ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีสถำนทีท่ี่เป็นสัดส่วน  

ส ำหรับให้ผู้ใช้บริกำร
ศึกษำค้นคว้ำเดี่ยวและ
กลุ่ม 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีสถำนทีท่ี่เป็นสัดส่วน 
มีอำคำรเอกเทศและมีพื้นที่ในกำรให้บริกำร
จ ำนวน  6,820 ตำรำงเมตร โดยมีอำคำร  
3 หลัง ได้แก่ อำคำร 2 ชั้น อำคำร 6 ชั้น 
และห้องเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ (สวบ.
11.17-01) มีกำรแบ่งพื้นที่ในกำรให้บริกำร 
โดยแยกเป็นบริเวณศึกษำคน้ควำ้เดี่ยว 
(สวบ.11.17-02) โดยมีห้อง Study Room 
โต๊ะนัง่อ่ำนเฉพำะบุคคล และหอ้งศึกษำ
ค้นคว้ำแบบกลุ่ม (สวบ.11.17-03) มีศูนย์
สำรสนเทศอำเซียน (ASEAN Information 
Center) (สวบ.11.17-04) 

สวบ.11.17-01 ภำพแสดง
อำคำรต่ำง ๆ ของส ำนักวิทย
บรกิำรฯ 
สวบ.11.17-02 ภำพโต๊ะบริกำร
ศึกษำค้นคว้ำเดี่ยว 
สวบ.11.17-03 ภำพห้องศึกษำ
ค้นคว้ำกลุ่ม 
สวบ.11.17-04 มีศูนย์
สำรสนเทศอำเซียน (ASEAN 
Information Center) 
  

 2 มีแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอ
ต่อกำรศึกษำเรียนรู้ตำม
มำตรฐำน (ควำมเข้มของ
แสงสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำ 20 
ลักซ์) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแสงสว่ำงเพียงพอต่อ
กำรศึกษำเรียนรู้ตำมมำตรฐำนห้องสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำ (สวบ.11.17-05) 
นอกจำกนั้นยงัมีโต๊ะนั่งอ่ำนใกลช้ิดกับ
หน้ำต่ำงและมีแสงสวำ่งส่องได้อย่ำงทั่วถึง 
(สวบ.11.17.06) 

สวบ.11.17-05 ภำพแสดง 
แสงสว่ำงที่ใช้ในกำรให้บริกำร
ศึกษำค้นคว้ำ 
สวบ.11.17.06 ภำพแสดงโต๊ะ
นั่งอ่ำนบริเวณติดกับหนำ้ต่ำง 

 3 มีกำรจัดกำรให้มีอุณหภูมิ
ที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 
อำทิกำรใช้เคร่ืองปรับ 
อำกำศ หรือมีกำรถ่ำยเท
อำกำศที่ดีตำมธรรมชำติ 
เป็นต้น 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ติดตั้งคร่ืองปรับ
อำกำศเพื่อให้มีอุณหภูมิที่เหมำะสม
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ (สวบ.11.17.07) 
และมีหน้ำตำ่งเพียงพอเพื่อถ่ำยเทอำกำศ 
(สวบ.11.17.08) 

สวบ.11.17.07 ภำพแสดง 
กำรติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำร 
สวบ.11.17.08 ภำพหน้ำตำ่ง
แสดงถึงกำรถ่ำยเทอำกำศ 

 4 มีป้ำยประชำสัมพนัธ์
ข้อมูลเก่ียวกับสถำนที่  
และกำรให้บริกำรที่ชัดเจน
เป็นสำกล 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำป้ำยบอก
สถำนที่ ห้องศึกษำคน้คว้ำ เพื่อควำมชัดเจน
ในกำรให้บริกำรในจุดต่ำง ๆ ทั้งนี้เพื่อ 
ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร (สวบ.
11.17.09) 

สวบ.11.17.09 ภำพป้ำย
ให้บริกำรในชั้นต่ำง ๆ 
 

 5 มีกำรจัดสถำนที่ให้
สวยงำมและร่มร่ืน อำทิ 
กำรจัดสวนหย่อม  
กำรตกแต่งในรูปแบบ
ต่ำงๆ เปน็ต้น 

มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัด
สวนหย่อมที่มีควำมร่มร่ืน สวยงำม เพื่อให้ 
บริกำรศึกษำค้นคว้ำภำยนอกอำคำรส ำนักฯ 
(สวบ.11.17-10) และจัดมุมน้ ำใสไหลรินใน
งำนวำรสำรและหนังสือ (สวบ.11.17.11) 

สวบ.11.17.10 ภำพสวนหย่อม
แหล่งศึกษำค้นคว้ำภำยนอก
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.11.17.11 มุมน้ ำใสไหลริน
ในงำนวำรสำรและหนังสือ  
สวบ.11.17.12 ภำพแสดง
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
มีกำรจัดแจกันดอกไม้สด และดอกไม้ 
พลำสติก เพื่อสร้ำงบรรยำกำศตำมมุมต่ำง ๆ 
(สวบ.11.17.12) 

บรรยำกำศในส ำนักฯ 

 6 มีมุมศึกษำเรียนรู้แบบ
สบำยๆ 

มีกำรศึกษำค้นคว้ำกำรจัดมุมสบำย เพื่อ
ศึกษำเรียนรู้ส่งเสริมให้มีกำรผ่อนคลำยใน
กำรศึกษำค้นคว้ำ ทีบ่ริเวณชัน้ 2 โดยมี
หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ นวนิยำย 
เร่ืองสั้น บทกลอน ธรรมะ สำรคดี เพื่อ
ให้บริกำร (สวบ.11.17.13) 

สวบ.11.17.13 ภำพบรรยำกำศ 
มุมสบำย 

 7 มีมุมศึกษำค้นคว้ำ วิจยั
ส ำหรับนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรให้บรกิำรศึกษำ
ค้นคว้ำเก่ียวกับงำนวิจัยส ำหรับนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ และผู้ใชบ้รกิำรทั่วไป
อย่ำงเป็นสดัส่วน มีจัดนทิรรศกำร
วิทยำนพินธ์ใหม่ มีมุมสื่อกำรวิจยัและ
วิทยำนพินธ์ ให้บริกำรทีช่ั้น 1 อำคำร
ห้องสมุดเดิม (สวบ.11.17.14)  

สวบ.11.17.14 ภำพถ่ำยห้อง
วิทยำนพินธ์และงำนวิจัย 

 8 มีสถำนที ่วัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัย
หลำกหลำยรูปแบบ เชน่ 
ชุดศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเอง 
จุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย และปลั๊กไฟ 
ส ำหรับคอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีอำคำรสถำนที่ วสัดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้
ตำมอัธยำศัยหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริกำรสืบค้น 
บริเวณชั้น 4 เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงสื่อสำร
สนเทศที่หลำกหลำยทั้งสื่อดิจิตอล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (สวบ.11.17.15) 
2) บริกำรระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย  
(Wireless) ทั้งภำยในและภำยนอกรอบ
บริเวณส ำนักฯ (สวบ.11.17.16) 
3) มีปลั๊กไฟเพียงพอ ส ำหรับผู้ใช้บริกำรที่น ำ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ส่วนตัวมำใช้ภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.11.17.17) 

สวบ.11.17.15 คอมพิวเตอร์ไว้
ให้บริกำรค้นคว้ำข้อมูล  
สวบ.11.17.16 จุดเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย 
(Wireless)  
สวบ.11.17.17 จุดบริกำร
ปลั๊กไฟภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.17-01  ภำพแสดงอำคำรต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.11.17-02  ภำพโต๊ะบริกำรศึกษำค้นคว้ำเดี่ยว 
 สวบ.11.17-03  ภำพห้องศึกษำค้นคว้ำกลุ่ม 
 สวบ.11.17-04  ห้องศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 
 สวบ.11.17.05  ภำพแสดงแสงสว่ำงที่ใช้ในกำรให้บริกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 สวบ.11.17.06  ภำพแสดงโต๊ะให้บริกำรนั่งอ่ำนบริเวณติดกับหน้ำต่ำง 
 สวบ.11.17.07  ภำพแสดงกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ 
        ผู้ใช้บริกำร 
 สวบ.11.17.08  ภำพหน้ำต่ำงแสดงถึงกำรถ่ำยเทอำกำศ 
 สวบ.11.17.09  ภำพป้ำยให้บริกำรในชั้นต่ำง ๆ 
 สวบ.11.17.10  ภำพสวนหย่อมแหล่งศึกษำค้นคว้ำภำยนอกส ำนักฯ  
 สวบ.11.17.11  มุมน้ ำใสไหลรินในงำนวำรสำรและหนังสือ  
 สวบ.11.17.12  ภำพแสดงบรรยำกำศในส ำนักฯ 
 สวบ.11.17.13  ภำพบรรยำกำศมุมสบำย 
 สวบ.11.17.14  ภำพถ่ำยห้องวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย 
 สวบ.11.17.15  คอมพิวเตอร์ไว้ให้บริกำรค้นคว้ำข้อมูล  
 สวบ.11.17.16  จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย (Wireless)  
 สวบ.11.17.17  จุดบริกำรปลั๊กไฟภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

จุดแข็ง 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศอำเซียน ขึ้นที่ชั้น 5 เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อำเซียน
ในกำรที่ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในปี 2558  
 ปี 2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและขยำยพ้ืนในส่วนของศูนย์สำรสนเทศ
อำเซียนมำไว้ที่ห้องโถงที่เชื่อมตึกเก่ำกับตึกใหม่พ้ืนให้กว้ำงขวำงขึ้นและสะดวกในกำรให้บริกำร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
จุดที่ควรพัฒนา    

 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง    
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ตัวบ่งชี้ท่ี  11.18 : ความรวดเร็วในการให้บริการ (มรม.) 
 

                            ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระยะเวลำ                        

ในกำรให้บริกำร
มำกกว่ำ 9 นำที 

ระยะเวลำ                                  
ในกำรให้บริกำร                  

7 - 8  นำท ี

ระยะเวลำ                     
ในกำรให้บริกำร      

5 - 6 นำท ี

ระยะเวลำ                          
ในกำรให้บริกำร                    

3 - 4  นำท ี

ระยะเวลำ                         
ในกำรให้บริกำร                 

1 – 2  นำท ี
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2555 – 
2559 ในประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1 พัฒนำแหล่งเรียนรู้และผลิตสื่อทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มีเป้ำประสงค์ 1 สนับสนุนและส่งเสริม
กำรเรียนกำรสอนด้วยกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพียงพอสอดคล้องกบ
หลักสูตรที่เปิดสอน ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย ตัวชี้วัดควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร    
(สวบ.11.18-01) ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรหนังสือด่วน (Book Express 
Service)  กำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศออกบริกำรตำมควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำร           
(สวบ.11.18.02) ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำระบบกำรด ำเนินงำนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
(สวบ.11.18.03) มำใช้ เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริกำร ท ำให้เกิด
กำรพัฒนำด้ำนกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงได้ด ำเนินกำรลดขั้นตอน       
กำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำรซึ่งมีขั้นตอนกำรเตรียม
ทรัพยำกรสำรสนเทศออกบริกำร ดังนี้  ขั้นตอนกำรเตรียมทรัพยำกรเพ่ือให้บริกำร มี 8 ขั้นตอน       
4 ชั่วโมง 40 นำท ี (สวบ.11.18.04) 
 

การประเมินตนเอง 
 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระยะเวลำในกำรให้บริกำร                 

2 วัน 
ระยะเวลำกำรให้บริกำร  

4 ชั่วโมง 40 นำท ี
5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
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รายการหลักฐาน 
 

 สวบ.11.18-01  แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับที่ 11  
พ.ศ. 2555 - 2559 
 สวบ.11.18-02  โครงกำรบริกำรหนังสือด่วน (Book Express Service) 
 สวบ.11.18-03  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
 สวบ.11.18-04  กระบวนกำรเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือให้บริกำร 
 

 
จุดแข็ง 
 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.19 : จ านวนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์  (มรม.) 
  

 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
  

ค าอธิบาย 
       บริการผ่านระบบออนไลน์ หมำยถึง กำรให้บริกำรของห้องสมุดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำน 
ทำงเว็บไซต์หรือระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ให้นับจ ำนวนกำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1  
บริกำร ทั้งนี้ ไม่รวมบริกำรหรือชุดค ำสั่งพ้ืนฐำน (Module) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอัตโนมัติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ ำนวน  

1-2 บริกำร 
จ ำนวน  

3 -4 บริกำร 
จ ำนวน  

 5 - 6 บริกำร 
จ ำนวน 

 7 - 8 บริกำร 
จ ำนวนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 9 บริกำร 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อำจำรย์วุฒิชัย  พรพัชรพงศ์  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงชลธิชำ  อำจประดิษฐ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ เปิดให้บริกำรออนไลน์ โดยมีบริกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 
  

1.  บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย (OPAC) (สวบ.11.19-01) 
2.  บริกำรผ่ำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (สวบ.11.19-02)     
3.  บริกำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำนระบบ SMS (สวบ.11.19-03)   
4.  บริกำรแนะน ำและตอบค ำถำมผ่ำน Facebook (สวบ.11.19-04)    

          5.  กำรแนะน ำกำรใช้บริกำรสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของห้องสมุด (สวบ.11.19-05)   
  6.  กำรแจ้งรำยชื่อหนังสือใหม่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของห้องสมุด (สวบ.11.19-06)   
 7.  บริกำรยืมต่อ  (Renew) (สวบ.11.19-07)    
 8.  บริกำรจองหนังสือ (สวบ.11.19-08)   
 9.  บริกำร VPN (สวบ.11.19-09)   
 10.  บริกำรจองห้องประชุมออนไลน์ (สวบ.11.19-10)   
 11.  บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ (สวบ.11.19-11)   
 12.  บริกำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ (สวบ.11.19-12)   
 13.  บริกำรตรวจสอบสถำนะสมำชิกห้องสมุด (สวบ.11.19-13)   
 14.  บริกำรยืมหนังสือผ่ำนระบบเครือข่ำยศูนย์เจแบค 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
9  บริกำร 9  บริกำร 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
 

รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.19-01  บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย (OPAC)  

สวบ.11.19-02  บริกำรผ่ำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    
สวบ.11.19-03  บริกำรแจ้งข่ำวสำรผ่ำนระบบ SMS  
สวบ.11.19-04  บริกำรแนะน ำและตอบค ำถำมผ่ำน Facebook   

          สวบ.11.19-05  กำรแนะน ำกำรใช้บริกำรสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของห้องสมุด 
  สวบ.11.19-06  กำรแจ้งรำยชื่อหนังสือใหม่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของห้องสมุด 
 สวบ.11.19-07  บริกำรยืมต่อ  (Renew)  
 สวบ.11.19-08  บริกำรจองหนังสือ 
 สวบ.11.19-09  บริกำร VPN 
 สวบ.11.19-10  บริกำรจองห้องประชุมออนไลน์ 
 สวบ.11.19-11  บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ 
 สวบ.11.19-12  บริกำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ 
 สวบ.11.19-13  บริกำรตรวจสอบสถำนะสมำชิกห้องสมุด  

สวบ.11.19-14  บริกำรยืมหนังสือผ่ำนระบบเครือข่ำยศูนย์เจแบค 
  

จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11.20 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สากล  (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่สำกล 
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมกำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ 
3.  มีกำรใช้ภำษำต่ำงชำติ  และภำษำสำกลในกำรให้บริกำร 
4.  มีกำรประเมินผลกำรใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ 
5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร        

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร        

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร        

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร        

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5 ข้อ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแหล่งเรียนรู้เพื่อกำรศึกษำ

ค้นคว้ำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่
สำกล 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีโครงกำรจดัตั้ง
ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน (สวบ.11.20-
01)  เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้ข้อมูล
ข่ำวสำรเรื่องรำวเก่ียวกับอำเซียน
ทั้งหมดในรูปแบบเอกสำรสิ่งพิมพ์และ
เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ศูนย์สำรสนเทศอย่ำงครบถ้วน (สวบ.
11.20-02) มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องในศูนย์
สำรสนเทศอำเซียน (สวบ.11.20-03) 

สวบ.11.20-01 โครงกำร
จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศ
อำเซียน ชั้น 5 
สวบ.11.20-02 สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สวบ.11.20-03 สรุป
กิจกรรม 

 2 มีกำรประชำสัมพนัธ์ส่งเสริม
กำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำร
ประชำสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์สำรสนเทศอำเซียน
โดยผ่ำนสื่อรูปแบบตำ่งๆ ได้แก ่เว็บไซต์ 
จดหมำยข่ำว RMU Channel 
facebook (สวบ.11.20-04)   

สวบ.11.20-04 เว็บไซต์  
แผ่นพับ/จดหมำยข่ำว/ 
facebook/ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีกำรใช้ภำษำตำ่งชำติ และ

ภำษำสำกลในกำรให้บริกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรให้บรกิำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำยเพื่อ
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรชำวตำ่งชำติ  
(สวบ.11.20-05)  

สวบ.11.20-05 ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 10 ประเทศ
สมำชิกอำเซียน 
 

 4 มีกำรประเมินผลกำรใช้
บริกำรแหล่งเรียนรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินผล
กำรให้บริกำรศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 
(สวบ.11.20-06)   

สวบ.11.20-06 กำรประเมิน 
ผลกำรให้บริกำรแหล่งเรียนรู้
ในกลุ่มอำเซียน  

 5 มีกำรน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำร
ประเมินกำรให้บริกำรศูนย์สำรสนเทศ
อำเซียน มำปรบัปรุงกำรปฏิบัตงิำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำร (สวบ.11.20-07)   

สวบ.11.20-07 รำยงำนผล
กำรประเมินกำรให้บริกำร
ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 
จุดแข็ง 

มีศูนย์สำรสนเทศอำเซียน เพ่ือให้บริกำรสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่หลำกหลำย มีเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และระบบกำรสื่อสำรที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติ/กำรเรียนรู้ มีภำคีเครือข่ำย มีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรมและให้กำรสนับสนุน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  ควรจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำให้กับบุคลำกร 
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         สรุปผลการประเมิน รายองค์ประกอบ 
 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  1  
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินงำน  
 

จุดแข็ง 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ให้บุคลำกรของส ำนัก ได้ทรำบ 
โดยจัดท ำแผ่นพับ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จัดท ำแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่   5 
กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 
 

จุดแข็ง 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง  
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมโดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ ปีกำรศึกษำ 2556 
จ ำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรควำมร่วมมือกำรใช้ฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแผนกำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคมและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  7 
กำรบริหำรและกำร
จัดกำร 
 

จุดแข็ง 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ให้บุคลำกรในหน่วยงำนประเมินผูบ้รหิำรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ  
-  ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงเคร่งครัด 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินบุคลำกรภำยใน ปลีะ 1 คร้ัง ซึ่งจะประเมิน 
360 องศำ ผู้บริหำรประเมินบุคลำกร บุคลำกรประเมินผูบ้ริหำร และบุคลำกร
ประเมินกันเอง 
- บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำสถิติกำรปฏิบัตงิำนส่งผูบ้ริหำรทุกเดือน 
- ผู้บริหำรสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้จำก 
http://202.29.22.185:8000 /virtua_rpt 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีมุมกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรจัดเก็บเอกสำรสิ่งพิมพ์ที่
จัดท ำขึ้นโดยส ำนักฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำร
ฯ http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง รวบรวมควำมรู้ 
ข้อมูล กิจกรรม เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรภำยในส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯได้น ำระบบสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทุก
งำน 
- มีกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรจัดกำรควำมรูด้้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ส ำนักวิทยบริกำรควรมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำย
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำนัก 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 
 
 
 

http://202.29.22.185:8000%20/virtua_rpt
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  8  
กำรเงินและ
งบประมำณ 
 

จุดแข็ง 
- ในปีงบประมำณ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำระบบ MIS ของ
มหำวิทยำลัยมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักฯร และระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พัสดุภำครัฐได้อยำงรวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ที่มีระบบ
บริหำรจัดกำรรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบ MIS ให้มำกขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  9  
ระบบและกลไก
กำรประกัน
คุณภำพ 
 

จุดแข็ง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประ
กอบ 

ผลการประเมิน 

องค์ประ
กอบท่ี 
11  
ภำรกิจ
หลัก 

จุดแข็ง 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของส ำนักวิทยบริกำรที่
ได้เสนอของบประมำณจำกทำงมหำวิทยำลัย และได้รับค ำชมเชยจำก รองศำสตรำจำรย์
สมชำย  วงศ์เกษม  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ว่ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เป็นหน่วยงำนแรกที่ด ำเนินกำรให้มหำวิทยำลัยมีพื้นที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ทรัพยำกรสำรสนเทศมีหลำยประเภท ทั้งหนังสือและสื่อ
โสตทัศนวัสดุ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือกศึกษำค้นคว้ำได้ตำมควำมต้องกำร นอกจำกนี้ 
บรรณำรักษ์ เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด และบุคลำกรทุกคน มีควำมยินดีและเต็มใจในกำร
ช่วยเหลือและให้บริกำรแก่ผู้ใช้ 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพทุก
คน  
- ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหลำกหลำยรูปแบบ มีทรัพยำกร
สำรสนเทศมี ควำมทันสมัย สำมำรถเข้ำใช้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ มีกำรจัดท ำ 
e-Thesis และผลิตสื่อเพ่ือให้บริกำร และได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน ได้แก่ MALINET สวทช. ส ำนกังำนกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และควำมร่วมมือกำรใช้
ฐำนข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กลุ่มมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏภำคอีสำน 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ส่งผลให้สถิติกำรใช้
ฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ิมข้ึนทุกปี และมีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยรูปแบบ 
ทั้งเอกสำรสิ่งพิมพ์  และสื่อสังคมออนไลน์ 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรเชิงรุกจ ำนวนมำก ซึ่งก่อให้เกิดผลดี ช่วยส่งเสริมกำรใช้
บริกำรซ่ึงแต่ละกิจกรรมยังมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริกำรอีกด้วย 
-. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรเชิงรุกจ ำนวนมำก กำรท ำงำนเป็นทีม บุคลำกรมีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ พร้อมอุทิศตนให้กับงำน 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรูส้ำรสนเทศ” ส ำหรับ
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ในหัวข้อที่จัดอบรมและผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมที่ส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีควำมพร้อมของสถำนที่และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เพ่ืออ ำนวย 





รายงานการประเมินตนเอง 2556 
122 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Self  Assessment  Report  2013 
 

Academic  Resources  Center 

 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
 ควำมสะดวก ให้แก่ผู้ใช้บริกำรในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์

ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ 
- มีกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยได้อย่ำง
รวดเร็ว 
- มีระบบเครือข่ำยที่มีเสถียรภำพ โดยมีเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 10 kVA และมี
กำรส ำรองข้อมูลทุกวัน 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีเทคโนโลยีเครือข่ำยมีควำมทันสมัย และปรับปรุงเครื่อง
จ่ำยสัญญำณเครือข่ำย Lan และ Wireless ครอบคลุมทั้งส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำมีหลำกหลำยช่องทำงในกำร
ติดต่อ ทั้งบริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ โทรศัพท์ และกำรสอบถำมที่โต๊ะบริกำร ซึ่ง
เป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำร ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเลือก
ช่องทำงในกำรสอบถำมที่เหมำะสมกับตนเองได้ 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศอำเซียน ขึ้นที่ชั้น 5 เพ่ือใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้อำเซียนในกำรที่ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในปี 
2558 
- มีศูนย์สำรสนเทศอำเซียน เพ่ือให้บริกำรสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศที่
หลำกหลำย มีเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบกำรสื่อสำรที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติ/
กำรเรียนรู้ มีภำคีเครือข่ำย มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมและให้กำรสนับสนุน 
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้
สำรสนเทศ” ตลอดทั้งปี 
-ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีผู้ใช้บริกำรแนะน ำ เพื่อ
ท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตรงกับควำมต้องกำร ซึ่งจะท ำให้
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ิมมำกข้ึน 
- ควรด ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ และสื่อใหม่ๆ มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ประชำสัมพันธ์ 
- ควรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพสูง สำมำรถเสริมปัจจัยควำมเร็ว
กำรสืบค้น (กรณีปฏิบัติงำน โดยใช้โปรแกรม Application หลำยอย่ำงพร้อม
กัน) 
- ในปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นสนทนำออนไลน์ เช่น Line WhatsApp ได้รับ 
ควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก หำกน ำแอพพลิเคชั่นเหล่ำนี้มำใช้ในงำนบริกำรตอบ
ค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำ จะท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถสอบถำมได้ 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

 หลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรก ำหนดให้เป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัย  ในกำรส่งเสริมกิจกรรม 
กำรเรียนรู้สำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 
- ควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ไปยังหน่วยงำนภำยในให้
ทั่วถึง  และจัดท ำเอกสำร กำรประชำสัมพันธ์ให้ดึงดูดและน่ำสนใจ 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีกำรบรรจุโครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร “กำรรู้สำรสนเทศ” ไว้ในสมุด
กิจกรรมของนักศึกษำชั้นปีที่ 1  
- ควรหำแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์เชิงลึกหรือแนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำร
ประชำสัมพันธ์ ที่จะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริกำรให้เข้ำมำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ให้มำกขึ้น        
- ควรจัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำให้กับบุคลำกร 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตาราง ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถำบัน   กลุ่ม ก  วิทยำลัยชุมชน 
      กลุ่ม ข  สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 
      กลุ่ม ค  สถำบันเฉพำะทำง 
       ค 1  สภำบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำ 
       ค 2  สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี 
      กลุ่ม ง  สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ 
      บัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอก  
 

 ตาราง  ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์  สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  1 (ผลการประเมิน) 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  5 (ผลการประเมิน) 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.2 ระดับ 4.00 4.40 4.40 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  7 (ผลการประเมิน) 4.88 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  8 (ผลการประเมิน) 5.00 
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ตาราง  ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์  สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 7 ข้อ 9 ข้อ       5 คะแนน 
เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  9 (ผลการประเมิน) 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.5 ระดับ 4.00 3.79 3.79 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.6 5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.7 ร้อยละ 85 
27 x 100 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 
27 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.8 40 รำยกำร 471,723 71.28 รำยกำร 5 คะแนน 
6,618 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.9 ร้อยละ 10 1.3 – 1.16 x 
100 

ร้อยละ 12.06 5 คะแนน 

1.16 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.10 12 บริกำร 13 บริกำร 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.11 

ร้อยละ 85 
858 x 100 

ร้อยละ 85.8 4 คะแนน 
1,000 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.12 ระดับ 4.00 ระดับ 4.12 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.13 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.14 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.15 2 นำที 0.64  วินำท ี 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.16 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.17 5 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.18 2 วัน 4 ชั่วโมง  40  นำท ี 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.19 9 บริกำร 13 บริกำร 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.20 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  11 (ผลการประเมิน) 4.87 
 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่ 1-9 (ผลการประเมิน) 4.97 
เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่ 1-11 (ผลการประเมิน) 4.95 





   
  

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 





   
  

 

 





   
  

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตาราง   เป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2555   

 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
ตัวบ่งชี้ที่  1.1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ. 1.1 6 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  สกอ. 5.1 4 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์           

ต่อสังคม  
สกอ. 5.2 4 ข้อ 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่  7.1.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักและ 
                     ผู้บริหำรทุกระดับของส ำนัก  

สกอ.7.1 6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1.2 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรส ำนัก สมศ.๑๓ ระดับ 4.00  
ตัวบ่งชี้ที่  7.2.1 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  สกอ.7.2 4 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่  7.3.1 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  สกอ. 7.3 4 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่  7.4.1 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง   สกอ.7.4 5 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ. 8.1 6 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่  9. 1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  สกอ. 9.1 7 ข้อ  

องค์ประกอบที่  11  ภารกิจหลัก   
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
มรม. 4 ข้อ  

    ตัวบ่งชี้ที ่11.5  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มรม. ระดับ 4.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.6  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน มรม. 5 ข้อ  

    ตัวบ่งชี้ที ่11.7  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ 
                       ทักษะในวิชำชีพ 

มรม. ร้อยละ 85 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.8  ปริมำณทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่ 
                   มีสิทธิ์ยืม (รำยกำร : คน) 

มรม. 40 รายการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.9  ร้อยละของปริมำณกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
                   เพ่ิมข้ึน 

มรม. ร้อยละ 10 
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.10 จ ำนวนกำรบริกำรเชิงรุก (Proactive Service) 
 

มรม. 12 บริการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.11 ร้อยละของผู้ใช้บริกำรที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
                    กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ 
                    ตลอดชีวิต 

มรม. ร้อยละ 85  

ตัวบ่งชี้ที่ 11.12 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่เข้ำร่วม 
                    กิจกรรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ 
                    ตลอดชีวิต 

มรม. ระดับ 4.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.13  ประสิทธิภำพของกำรประชำสัมพันธ์ มรม. 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.14  ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ 
                     เครือข่ำยที่ให้บริกำร 

มรม. 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.15  ควำมรวดเร็วของระบบกำรสืบค้นฐำนข้อมูล 
                     ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ   (In house  
                     Database) 

มรม. 2 นาที 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.16  ร้อยละของกำรแก้ปัญหำกำรให้บริกำร ตอบ 
                     ค ำถำมและช่วยกำรศึกษำค้นคว้ำ 

มรม. ร้อยละ 85 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.17  สภำพแวดล้อมในกำรให้บริกำร มรม. 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.18  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร มรม. 2 วัน  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.19  จ ำนวนกำรให้บริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ มรม. 9 บริการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.20  พัฒนำแหล่งเรียนรู้สู่สำกล มรม. 4 ข้อ  
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ภาคผนวก  ข 
 

ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรปฏิบัติงำน                
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ค าสัง่ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่  ๐๑๒๕/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

  ด้วยส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภมัมหาสารคาม  

ได้จัดท าแผนปมิบตัิการการประกันคุณภาพของส านักวทิยบรกิารฯ  เพื่อให้การด าเนินงานด้าน 

การประกันคุณภาพของส านกัวทิยบรกิารฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุและบรรลุตาม

วัตถุประสงค ์ ส านักวทิยบรกิารฯ  จงึขอแตง่ตั้งบุคคลตอ่ไปนี้ 

  ๑. นางประภาพร   พิมพ์พาศรภีิรมย ์ ประธานกรรมการ 

  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรตัน์  เดชพิมล  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายวุฒิชัย    พรพัชรพงศ์  รองประธานกรรมการ 

  ๔. นางสาวสุรางคณา   ลอยนอก  กรรมการ 

๕. นางสาวธนพร   นวลนุกุล  กรรมการ 

  ๖. นางนภัสภรณ ์  จันทรโ์ท   กรรมการ 

  ๗. นางสาวมลทะวรรณ   ธรรมจันทา  กรรมการ 

  ๘. นางชลธิชา    อาจประดิษฐ ์ กรรมการ 

  ๙. นางสาวรัชนี    ลุนหล้า   กรรมการ 

  ๑๐. นายวรภัทร   อาปะโม   กรรมการ 

  ๑๑. นางสาวนันทภ์ัส      อนนัทวรรณ   กรรมการ 

  ๑๒. นางณัมฐกันย์        ชาภคู า   กรรมการ 

  ๑๓. นายวีระชัย            ทันขวา   กรรมการ 

  ๑๔. นางอรวรรณ         ศิรธิรรมจักร  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑๕. นางภัทรินทร ์        นอ้ยเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๖. นางสุจิตรัตน์          ภูศรฤีทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 เพื่อประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการปมิบตัิงาน กับ

หน่วยงาน  ดูแลความเรียบร้อยให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านักวทิยบรกิารฯ  
  

    สั่ง ณ  วนัที่   ๑๙  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                     

                                                        (นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์) 

               ผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 



 
 

 
  

 



 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 

 
 



   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 



   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ภาพกิจกรรมส านักวิทยบริการฯ ปี 2556 
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ส านักวิทยบริการฯ 

จัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
 

กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศ  
ให้กับนักศึกษำ  
   กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศ 
ให้กับนักศึกษำ วิทยำลัยกฎหมำย 
และกำรปกครอง หลักสูตรสำขำรัฐ
ประศำสนศำสตร์ วันที่ 13     
มิถุนำยน 2556 
 

กิจกรรมกำรรู้สำรสนเทศให้กับ
นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19    
กรกฎำคม 2556 
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กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศ 
ให้กับนักศึกษำ สำขำกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมชุมชน วันที่ 19 มิถุนำยน 
2556 
 

กิจกรรมกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ 
(Book Fair 2013) ระหว่ำงวันที่  
18- 20 กรกฏำคม    2556 
 

อบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรวิจัยและ
วิทยำนิพนธ์ " ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 วันที่ 26     
พฤศจิกำยน 2556 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  
วันที่ 11 มกรำคม 2557 
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กิจกรรม “วันแห่งควำมรัก เรำ
รักกำรอ่ำน” วันที่ 13 
กุมภำพันธ์  2557   

ส านักวิทยบริการฯ 

จัดสานสายใย  สายสัมพันธ์ บุคลากร 
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กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile 
Unit” ณ โรงเรียนบ้ำนวังบัว 
สำมัคคี อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม ในวันที่ 12 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2556 

กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile 
Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชำชน 
 จังหวัดมหำสำรคำม และ กศน. 
ต ำบลภูดิน ในโครงกำรอ ำเภอยิ้ม 
เคลื่อนที่ ณ.วัดบ้ำนภูดิน ม.5 ต.ภูดิน 
ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหำสำรคำม  
 ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2556 
 

ส านักวิทยบริการฯ 

จัดกิจกรรมการบริการวิชาการ 
 

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ อำเซียนสัญจร ณ 
วัดสุวรรณำวำส บ้ำน หนองจิก ต.แก่งเลิงจำน 
อ.เมืองมหำสำรคำม วันที่ 20 ก.พ. 2557 
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กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยเข้ำร่วม
โครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่  
อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม ณ วัดบ้ำน 
โนนแต้ ต ำบลท่ำสองคอน อ ำเภอ   
เมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม 
วันที่ 23 มกรำคม 2557 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ร่วมกับหลักสูตรสำขำวิชำ
นิติศำสตร์ จัดโครงกำรห้องสมุดกฏหมำยสู่
ชุมชน (ห้องสมุดกฏหมำยทองใบ ทองเปำด์    
แหล่ง เรียนรู้กฏหมำยเพ่ือปวงชน) ณ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคันธำรรำษฏร์ อ.กันทรวิชัย 
จ.มหำสำรคำม  
 

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนโดยเข้ำร่วม
โครงกำรอ ำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ  วัดศรี
บุญเรือง บ้ำนหนองหล่ม หมู่ที่ 2 และ 3 
ต ำบลดอนหว่ำน อ ำเภอเมือง
มหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม วันที่ 
21 พฤศจิกำยน 2556 

กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile 
Unit” ร่วมกับ ห้องสมุดประชำชน 
จังหวัดมหำสำรคำม ณ.โรงเรียนบ้ำน
หนองคู ต.หนองปลิง อ.เมือง  
จ. มหำสำรคำม ในวันที่  24 กันยำยน 
พ.ศ.2556 
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กิจกรรม “อำเซียนสัญจร Mobile Unit” 
ร่วมกับ ห้องสมุดประชำชน จังหวัด
มหำสำรคำม ในงำนเปิด กศน. ต.หนองโน 
อ.เมือง จ. มหำสำรคำม ในวันที่ 1 
กรกฏำคม พ.ศ. 2556 

 

คณะอำจำรย์และนักศึกษำ จำก
มหำวิทยำลัยแห่งชำติ ประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ศึกษำดูงำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ วันที่ 24 
เมษำยน 2556 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ต้อนรับ 
คณะศึกษำดูงำนจำกสถำบันวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีเวียดนำม จ ำนวน  
30 คน วันที่ 18 กรกฏำคม 2556 
 
 

คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 5 โรงเรียนอนุบำลกิติยำ 148 คน 
ศึกษำดูงำนศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 
และหอเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 
สิงหำคม 2556 
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    ประชุมถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์  
    ตัวชีว้ัดและลงนำมค ำรับรอง 
    กำรปฏิบัติรำชกำร (6 พ.ย. 2556) 

ประชุมคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพ  
ถ่ำยทอดตัวบ่งชี้ให้บุคลำกรในส ำนัก
รับทรำบและเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ รับกำรตรวจ
ประเมินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2555 โดยคณะกรรมกำร 3 ท่ำน
คืออำจำรย์พวงผกำ คุณำสิทธิ์ 
อำจำรย์ ดร.อรนุช วงศ์วัฒนำ
เสถียร และคุณรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ 
จำกส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม เมื่อวันที่ 24 
กรกฎำคม 2556 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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