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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 2557  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ท่ีสอดคล้องกับภำรกิจของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ มี 2 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม และกลุ่มตัวบ่งชี้ภำรกิจหลัก จ ำนวน 
15 ตัวบ่งชี้  จำกผลกำรประเมิน พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ เป็น 4.91 อยู่ในระดับ    
ดีมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย กลุ่มตัวบ่งชี้ ร่วมอยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.92 กลุ่มตัวบ่งชี้
ภำรกิจหลัก อยู่ในระดับ ดีมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.90   
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ
ส ำนักฯ เพื่อให้ได้มำตรฐำนยิ่งขึ้นต่อไป 

 
        

                                       
     ส 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 2 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 

1.1 ชื่อหน่วยงานทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
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 ส่วนที่  1 
ส่วนน า 

 
 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เร่ิมเปิดให้บริกำรตั้งแต่เป็นโรงเรียน 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 2 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 

1.1 ชื่อหน่วยงานทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Academic  Resources  Center

2

  

 

            พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
ทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำฯ ประทำนนำมอำคำรหอสมุดของสถำบันรำชภัฏทั่วประเทศว่ำ "บรรณรำช
นครินทร์"  
 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.  ฝ่ำยห้องสมุด 
   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
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยปรับปรุงจำกห้องประชุม     
วิบูลย์ – ยุพิน เลำหพงศ์ชนะ เพ่ือจัดแสดงเป็นนิทรรศกำรถำวรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
โดยมี พระรำชกรณียกิจของพระองค์ที่ เกี่ยวข้องกับจังหวัดมหำสำรคำม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยมีพิธีเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2551 โดย ฯพณฯ สมพัฒน์  แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธำนในพิธีเปิด 
 พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศอำเซียน (ASEAN Information 
Center) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศที่จะก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 
2558 และเป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่จะก้ำวสู่สำกล 

  

 

 พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม แต่งตั้งนำงประภำพร  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 
    5. กลุ่มงำนวิทยพัฒนำและโรงพิมพ์ 
    6. ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 
         พ.ศ. 2557 ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน ได้ย้ำยจำกชั้น 5 มำที่โถงทำงเชื่อมระหว่ำงหอสมุดเดิม
และอำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
     

 
 
 
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 

1.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์
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            พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
ทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำฯ ประทำนนำมอำคำรหอสมุดของสถำบันรำชภัฏทั่วประเทศว่ำ "บรรณรำช
นครินทร์"  
 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.  ฝ่ำยห้องสมุด 
   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
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยปรับปรุงจำกห้องประชุม     
วิบูลย์ – ยุพิน เลำหพงศ์ชนะ เพ่ือจัดแสดงเป็นนิทรรศกำรถำวรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
โดยมี พระรำชกรณียกิจของพระองค์ที่ เกี่ยวข้องกับจังหวัดมหำสำรคำม  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยมีพิธีเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2551 โดย ฯพณฯ สมพัฒน์  แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธำนในพิธีเปิด 
 พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศอำเซียน (ASEAN Information 
Center) ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศที่จะก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 
2558 และเป็นนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่จะก้ำวสู่สำกล 

  

 

 พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม แต่งตั้งนำงประภำพร  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 
    5. กลุ่มงำนวิทยพัฒนำและโรงพิมพ์ 
    6. ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน 
         พ.ศ. 2557 ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน ได้ย้ำยจำกชั้น 5 มำที่โถงทำงเชื่อมระหว่ำงหอสมุดเดิม
และอำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
     

 
 
 
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 

1.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์
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ท้องถิ่น    
4. ให้บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำง  สะดวก  และรวดเร็ว 
5. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนใน 

มหำวิทยำลัย 
6. เป็นแหล่งสำรสนเทศเพ่ือชุมชน 
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ท้องถิ่น    
4. ให้บริกำรสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำง  สะดวก  และรวดเร็ว 
5. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนใน 

มหำวิทยำลัย 
6. เป็นแหล่งสำรสนเทศเพ่ือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3
 โค

รงส
ร้า
งส
 าน

ักว
ิทย

บร
ิกา
รแ
ละ

เทค
โน
โล
ยีส

าร
สน

เทศ
 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Academic  Resources  Center

6

  

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์ 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

 
 

 

                   
 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์ เดชพิมล    นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วฒุชิัย พรพัชรพงศ์  
    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยห้องสมดุ     รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำร   รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

 
 
 
 

 
    
 

          นำงภัทรนิทร์  น้อยเจริญ 
          หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำร 

 
      ภาพที่ 2 ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 
 

1.4 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2557

Self  Assessment  Report  2014 

7

  

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 

 นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์ 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

 
 

 

                   
 

 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์ เดชพิมล    นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วฒุชิัย พรพัชรพงศ์  
    รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยห้องสมดุ     รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยบริหำร   รองผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

 
 
 
 

 
    
 

          นำงภัทรนิทร์  น้อยเจริญ 
          หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำร 

 
      ภาพที่ 2 ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 
 

1.4 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
 

  

 

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 
   

 

บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ส านักงานผู้อ านวยการ 
  นำงประภำพร       พิมพ์พำศรีภิรมย์     ผู้อ ำนวยกำร 
  นำงอรวรรณ        ศิริธรรมจักร   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
  นำงภัทรินทร์        น้อยเจริญ  พนักงำนพิมพ์  ส.3 (หัวหน้ำส ำนักงำน) 
  นำงสุจิตรัตน์        ภูศรีฤทธิ์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
             (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
  นำยบุญมี         รำชมูล  คนงำน 
   

     ฝ่ายห้องสมุด 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์    เดชพิมล   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยห้องสมุด 

        กลุ่มงานห้องสมุด 
  นำงอรวรรณ      ศิริธรรมจักร บรรณำรักษป์ฏิบัติกำร 
           (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
  นำงวำรุณี         ศรีโทโคตร  บรรณำรักษป์ฏิบัติกำร 
  นำงสำวสมฤดี      พิณทอง  บรรณำรักษป์ฏิบัติกำร 
  นำงสำวนันท์นภัส    อนันทวรรณ์    บรรณำรักษป์ฏิบัติกำร 
        นำงนิรมล     จันทร์วิเศษ    พนักงำนพิมพ์  ส.1 
        นำงผ่องศรี    ปักสังขำเน  เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดปฏิบัติกำร 
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     กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
   นำงสำวมลทะวรรณ  ธรรมจันทำ         บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
            (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
   นำยวรภัทร      อำปะโม   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
   นำงอ ำพร      แก้วสิทธิ์   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   อำจำรย์วุฒิชัย     พรพัชรพงศ์             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   นำงสำวสุรำงคณำ   ลอยนอก              นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
                        (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
   นำยวีระชัย    ทันขวำ               นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
   นำงสำวรัชนี    ลุนหล้ำ                นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร 
   นำยสุวิทย์      สิงหมำตย์              พนักงำนพิมพ์ ส. 1  

   กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์ 
   นำงชลธิชำ      อำจประดิษฐ์   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
                                                                         (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
   นำยภำดล      ธำไทสง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
   นำงสำวอัจฉรำภรณ์  วรวิศิษฏ์  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
   นำยปกรณ์      รัตนท ำ    นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ปฏิบัติกำร 
   นำงเกษร     สิงหมำตย์  ช่ำงเทคนิคปฏิบัติกำร 
  นำยประกรง    ประทุมชัย  คนงำน 
  ศูนย์สารสนเทศอาเซียน 
  นำงนภัสภรณ์     จันทร์โท    บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร (หัวหน้ำศูนย์) 
   นำงณัฏฐกันย์    ชำภูค ำ   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
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     กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
   นำงสำวมลทะวรรณ  ธรรมจันทำ         บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
            (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
   นำยวรภัทร      อำปะโม   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
   นำงอ ำพร      แก้วสิทธิ์   นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   อำจำรย์วุฒิชัย     พรพัชรพงศ์             รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   นำงสำวสุรำงคณำ   ลอยนอก              นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
                        (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
   นำยวีระชัย    ทันขวำ               นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
   นำงสำวรัชนี    ลุนหล้ำ                นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร 
   นำยสุวิทย์      สิงหมำตย์              พนักงำนพิมพ์ ส. 1  

   กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์ 
   นำงชลธิชำ      อำจประดิษฐ์   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
                                                                         (หัวหน้ำกลุ่มงำน) 
   นำยภำดล      ธำไทสง    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
   นำงสำวอัจฉรำภรณ์  วรวิศิษฏ์  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
   นำยปกรณ์      รัตนท ำ    นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ปฏิบัติกำร 
   นำงเกษร     สิงหมำตย์  ช่ำงเทคนิคปฏิบัติกำร 
  นำยประกรง    ประทุมชัย  คนงำน 
  ศูนย์สารสนเทศอาเซียน 
  นำงนภัสภรณ์     จันทร์โท    บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร (หัวหน้ำศูนย์) 
   นำงณัฏฐกันย์    ชำภูค ำ   บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
   

 
 
 
 
 
 
    

  

 

 
 
 

 
 

ต าแหน่ง จ านวนคน 
บรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ 1 
บรรณำรักษป์ฏิบัติกำร 9 
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 2 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร 1 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 2 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 2 
พนักงำนพิมพ์ปฏิบัติกำร 3 
นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ปฏิบัติกำร 1 
ช่ำงเทคนิคปฏิบัติกำร 1 
คนงำน 3 

รวม 25 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 

                              
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 

 
 
 
 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

1.5 จ านวนบุคลากร 
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ระดับการศึกษา จ านวนคน 
ปริญญาโท 1 
ปริญญาตรี 18 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 

รวม 25 
 
 

 ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
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ระดับการศึกษา จ านวนคน 
ปริญญาโท 1 
ปริญญาตรี 18 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 
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 ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

  

 

 
 

   
 
 

สายงาน จ านวนคน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบแผ่นดิน) 7 
พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบรำยได)้ 13 
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 ได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น 3 ฝ่ำยตำมโครงสร้ำง  ดังนี้   

 

1. ส านักงานผู้อ านวยการ  
 1.1 งานอ านวยการ 
  1.1.1 งำนนโยบำยและแผน ได้แก่ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ประเมินผล            

กำรด ำเนินงำนทั้งระยะส้ันและระยะยำว 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 ครุภัณฑ์ 

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

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

   1.1.5  งำนอำคำรสถำนที่ ได้แก่ ประสำนงำนกำรออกแบบและควบคุม  กำรก่อสร้ำง 
ประสำนงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมแซม ประสำนงำนบริกำรไฟฟ้ำและโทรศัพท์ รักษำควำมสะอำด 
และพัฒนำบริเวณ รักษำควำมปลอดภัย 

   1.1.6  งำนประชำสัมพันธ์ งำนเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนทำงจดหมำยข่ ำวของ
มหำวิทยำลัยและผ่ำนทำงเว็บไซต์ (Website) ของส ำนักวิทยบริกำรฯ   

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณและอาคารสถานที่ 
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   1.1.7 งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพและฝึกอบรม ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

1.2 งานวิทยพัฒนา 
  1.2.1 งำนพัฒนำวิชำกำร และงำนวิจัย 
   1.2.2 งำนเอกสำร ต ำรำ ศูนย์หนังสือ 
2.  ฝ่ายหอสมุด 
     2.1 กลุ่มงานเทคนิค 
  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  กลุ่มงานบริการ 
  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 และรวบรวมบรรณำนุกรมเฉพำะเรื่อง 
  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 นอกจำกนั้นยังมีห้องสมุดภำษำไทย  ห้องสมุดศูนย์
วิทยำศำสตร์  ห้องสมุดโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม   
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     2.3 กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
  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/ 

  2.3.2 เครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรของครู บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์  
http://arcm.rmu.ac.th/be/   

  2.3.3 สำรสนเทศท้องถิ่น จัดหำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสำรสนเทศท้องถิ่นจังหวัด
มหำสำรคำม ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำรสนเทศท้องถิ่น http://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
เกี่ยวข้องกับอสีำน มหำสำรคำม และพระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

  2.3.7 ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน จัดหำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดท ำเว็บไซต์     
ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน เพ่ือให้สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลที่เก่ียวกับอำเซียน 

 
3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         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   
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     2.3 กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
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ทั่วไปที่สนใจ และบริกำรตอบปัญหำด้ำนกฎหมำยผ่ำนเว็บไซต์  http://arcm.rmu.ac.th/law/ 

  2.3.2 เครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสำรที่
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มหำสำรคำม ให้บริกำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สำรสนเทศท้องถิ่น http://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
เกี่ยวข้องกับอสีำน มหำสำรคำม และพระมหำกรุณำธิคุณต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

  2.3.7 ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน จัดหำและจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ จัดท ำเว็บไซต์     
ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน เพ่ือให้สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลที่เก่ียวกับอำเซียน 

 
3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
         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 กลุ่มงานโสตทัศนวัสดุ    
        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 
 
 

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(ห้องไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์) ห้องสมุด
กฎหมำยเพื่อปวงชน (ให้บริกำรหนังสือหมวด 340 – 349) และมุมควำมรู้ตลำดทุน (SET Corner)  

  ชั้นที่ 2 บริกำรหนังสือทั่วไป ปรัชญำ ศำสนำ และสังคมศำสตร์ (หมวด 000 – 499) 
บริเวณนั่งอ่ำนหนังสือ ห้องค้นคว้ำส ำหรับบัณฑิตศึกษำ และมุมสบำย ๆ  

  ชั้นที่ 3 บริกำรหนังสือภำษำไทย วิทยำศำสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม และประวัติศำสตร์ 
(หมวด 500 – 999) บริเวณนั่งอ่ำนหนังสือ และห้องค้นคว้ำส ำหรับบัณฑิตศึกษำ  

  ชั้นที่ 4 บริกำรอินเทอร์เน็ตและ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องบริกำรศึกษำค้นคว้ำรำยกลุ่ม 
(Study Room) ห้องประชุม ห้องค้นคว้ำส ำหรับบัณฑิตศึกษำและห้องฝึกอบรม 

  ชั้นที่  5 บริกำรสำรสนเทศอ้ำงอิง หนังสือทั่วไปภำษำอังกฤษ และสำรสนเทศภูมิปัญญำ 
ท้องถิ่น (จังหวัดมหำสำรคำม) ห้องศำสตรำจำรย์กิตติคุณยุพิน พิพิธกุล 

  ชั้นที่ 6 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ บริกำร ห้องบันทึกเสียง     
ห้องฉำย และห้องประชุมสัมมนำ   

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

  ชั้นที่ 1 บริกำรวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย ห้องเครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำง  
กำรศึกษำ และงำนวิทยพัฒนำ 
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  ชั้นที่ 2 ฝ่ำยวำรสำรหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นวนิยำย ต ำรำแบบเรียนและ
หลักสูตร 

   หอเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 เป็นแหล่งเผยแพร่สำรสนเทศ  
พระรำชประวัติ พระรำชจริยวัตร และพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 
 
 

  

 

 
 
 

ประเภทของงบประมาณ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2555 2556 2557 
งบประมำณแผ่นดิน 892,300   892,300 892,300 
งบประมำณเงินรำยได้ บกศ. 4,014,406 4,877,700 4,371,500 
งบประมำณเงินรำยได้ กศ.บป. 509,124 - 452,100 
งบประมำณเงินรำยได้ บัณฑิตศึกษำภำคปกติ 26,250     18,200 22,800 
งบประมำณเงินรำยได้ บัณฑิตศึกษำภำคสมทบ 410,760   760,200 591,900 
งบประมำณเงินรำยได้ โครงกำรจัดกำรศึกษำ  
ภำคฤดูร้อน 

-   324,800 1,103,300 

งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์เจแบค 410,760     64,750 37,800 
งบประมำณเงินรำยได้ โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 

- 3,200,000 5,787,950 

รวมทั้งสิ้น 6,263,600 10,137,950 13,259,650 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 – 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 - 2557 

การเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 - 2557 
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งบประมำณเงินรำยได้ บัณฑิตศึกษำภำคสมทบ 410,760   760,200 591,900 
งบประมำณเงินรำยได้ โครงกำรจัดกำรศึกษำ  
ภำคฤดูร้อน 

-   324,800 1,103,300 

งบประมำณเงินรำยได้ ศูนย์เจแบค 410,760     64,750 37,800 
งบประมำณเงินรำยได้ โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 

- 3,200,000 5,787,950 

รวมทั้งสิ้น 6,263,600 10,137,950 13,259,650 
 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 – 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 - 2557 

การเปรียบเทียบงบประมาณปี 2555 - 2557 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 2555 2556 2557  
หนังสือภำษำไทย 209,770 224,097 239,465 เล่ม 
หนังสือภำษำอังกฤษ 32,238 34,453 36,042 เล่ม 
วำรสำรภำษำไทย 720 725 713 ชื่อเรื่อง 
วำรสำรภำษำอังกฤษ  32        32 32 ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ภำษำไทย 21        21 21 ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษ 2 2 2 ชื่อเรื่อง 
e-Thesis 
 1. วิทยำนิพนธ์และวิจัย มรม. 
 2. Thai Digital Collection (TDC) 
 3. Thai Research (ฐำนข้อมูลวิจัยไทย) 
 4. Thai Thesis Database (ฐำนข้อมูล 
     วิทยำนิพนธ์ไทย) 
 5. ProQuest Dissertations & Theses 

    

e-Journal 
 1. SpringerLink – Journal 
 2. Thai-Journal Citation Index Center 
 3. Matichonelibrary 

2,107
ชื่อเรื่อง 

 2,107 ชื่อ
เรื่อง 

3 ฐำนข้อมูล 

e-Book 
 1. Net Library  
 2. SpringerLink – e-book 
 3. CRCnetBase 
 4. Ebrary 
 5. 2eBook.com 
 6. questia 
 7. IGLibrary 

3 6 7 ฐำนข้อมูล 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 2555 2556 2557  
หนังสือภำษำไทย 209,770 224,097 239,465 เล่ม 
หนังสือภำษำอังกฤษ 32,238 34,453 36,042 เล่ม 
วำรสำรภำษำไทย 720 725 713 ชื่อเรื่อง 
วำรสำรภำษำอังกฤษ  32        32 32 ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ภำษำไทย 21        21 21 ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษ 2 2 2 ชื่อเรื่อง 
e-Thesis 
 1. วิทยำนิพนธ์และวิจัย มรม. 
 2. Thai Digital Collection (TDC) 
 3. Thai Research (ฐำนข้อมูลวิจัยไทย) 
 4. Thai Thesis Database (ฐำนข้อมูล 
     วิทยำนิพนธ์ไทย) 
 5. ProQuest Dissertations & Theses 

    

e-Journal 
 1. SpringerLink – Journal 
 2. Thai-Journal Citation Index Center 
 3. Matichonelibrary 

2,107
ชื่อเรื่อง 

 2,107 ชื่อ
เรื่อง 

3 ฐำนข้อมูล 

e-Book 
 1. Net Library  
 2. SpringerLink – e-book 
 3. CRCnetBase 
 4. Ebrary 
 5. 2eBook.com 
 6. questia 
 7. IGLibrary 

3 6 7 ฐำนข้อมูล 

 
 
 

  

 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
 2555 2556 2557  
ฐำนข้อมูลออนไลน์  (Online Database)     
  1. ProQuest Dissertations & Theses – A&I 
  2. ScienceDirect 
  3. ABI / Inform Complete 
  4. ACM Digital Library 
  5. HW. Wilson 
  6. Web of Science 
  7. Academic Search Elite 
  8. Education Research Complete 
  9. Emerald 
  10. American Chemical Society Journal (ACS) 
  11. EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
   12. Computers & Applied Sciences 
Complete (CASC)    

12       12 12 ฐำนข้อมูล 

สื่อ CD – ROM 4,444 4,637 5,350 ชื่อเรื่อง 
สื่อวีดิทัศน์ (VDO) 3,018 3,018 3,018 ชื่อเรื่อง 
สื่อวีซีดี และดีวีดี 2,421 2,601 5,689 ชื่อเรื่อง 
สื่อเทปคลำสเซท 529 529 529 ม้วน 
สื่อสไลด์ 12 12 12 ชื่อเรื่อง 
สื่อเทรนนิ่ง (คู่มือหนังสือ/บทเรียน) 1,696 2,256 2,411 ชื่อเรื่อง 
สื่อวีซีดีเพื่อกำรศึกษำ  902 1,460 1,680 ชื่อเรื่อง 
Disket 167 167 167 ชื่อเรื่อง 
แผนที่ (MAP) 30 30 30 ชื่อเรื่อง 

 
ตารางท่ี 5 แสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ปี 2555 – 2557 

 
 

 
 
 

 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Academic  Resources  Center

20

  

 

สถิติงานบริการ ยืม-คืน 
 

 

ปี 2555 2556 2557 
     เดือน ยืม คืน ยืม คืน ยืม คืน 

มกราคม 9,008 10,593 9,654 11,613 9,935   10,947 
กุมภาพันธ์ 8,952 13,700 5,264 8,629 7,634  10,944 
มีนาคม 2,141 3,638 2,036 2,813 2,178  3,449  
เมษายน 877 1,180 1,096 1,519 1,465 1,448 

พฤษภาคม 1,524 1,874 1,112 1,681 1,383 1,649 
มิถุนายน 6,563 6,721 6,173 6,074 1,255 1,300 
กรกฎาคม 8,251 11,027 7,329 9,862 850 875 
สิงหาคม 8,154 10,204 9,194 11,494 4,783 4,104 
กันยายน 11,048 16,156 9,272 13,338 9,638 10,408 
ตุลาคม 7,938 4,902 3,091 3,971 9,473 11,158 

พฤศจิกายน 8,112 9,181 7,859 9,416 9,797 11,743 
ธันวาคม 5,936 8,272 5,286 8,221 3,483 5,552 

รวม 78,504 97,448 67,366 88,631 61,874 73,577 
 

ตารางท่ี 6  แสดงกำรเปรียบเทียบสถิติงำนบริกำรยืม – คืน  ปี 2555 - 2557 
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สถิติงานบริการ ยืม-คืน 
 

 

ปี 2555 2556 2557 
     เดือน ยืม คืน ยืม คืน ยืม คืน 

มกราคม 9,008 10,593 9,654 11,613 9,935   10,947 
กุมภาพันธ์ 8,952 13,700 5,264 8,629 7,634  10,944 
มีนาคม 2,141 3,638 2,036 2,813 2,178  3,449  
เมษายน 877 1,180 1,096 1,519 1,465 1,448 

พฤษภาคม 1,524 1,874 1,112 1,681 1,383 1,649 
มิถุนายน 6,563 6,721 6,173 6,074 1,255 1,300 
กรกฎาคม 8,251 11,027 7,329 9,862 850 875 
สิงหาคม 8,154 10,204 9,194 11,494 4,783 4,104 
กันยายน 11,048 16,156 9,272 13,338 9,638 10,408 
ตุลาคม 7,938 4,902 3,091 3,971 9,473 11,158 

พฤศจิกายน 8,112 9,181 7,859 9,416 9,797 11,743 
ธันวาคม 5,936 8,272 5,286 8,221 3,483 5,552 

รวม 78,504 97,448 67,366 88,631 61,874 73,577 
 

ตารางท่ี 6  แสดงกำรเปรียบเทียบสถิติงำนบริกำรยืม – คืน  ปี 2555 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

โครงการ/กิจกรรมส านักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2557 
 

โครงการ รายละเอียด 
โครงการความร่วมมือ    1. ควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัด 

มหำสำรคำม (MALINET) 
   2. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และส ำนักงำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรเรียนรู้ตำม 
อัธยำศัย 
   3. ควำมรวมมือเพ่ือสรรหำฐำนขอมูลออนไลนประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (e-Book) กลุ ุ ุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคตะวันออก  
เฉียงเหนือ (RU.Consortium – NEA) 
   4. ควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมกับ ฝ่ำยบริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์บริกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STKS) 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
   5. ควำมร่วมมือระหว่ำงมูลนิธิหนังสือเพ่ือไทย กับ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม  
   6. เครือข่ำยควำมร่วมมือผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ  
  7. โครงกำรข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การใช้บริการ 

  1. กิจกรรมกำรอบรมกำรใช้ห้องสมุดนักศึกษำชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 4,500 คน 
  2. กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศให้กับนักศึกษำ  
  3. กิจกรรมกำรออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือ (Book Fair 2014) ขึ้น มี 
กำรออกร้ำนหนังสือของส ำนักพิมพ์ต่ำง ๆ สำมำรถเลือกชมหนังสือและสื่อ
กำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ  
  4. โครงกำร สัปดำห์ห้องสมุด : นิทรรศกำรรักกำรอ่ำนเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  90 ปี มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏมหำสำรคำม และ150 ปี จังหวัดมหำสำรคำม 
  5. กิจกรรมแนะน ำกำรรู้สำรสนเทศ ให้กับนักศึกษำสำขำคอมพิวเตอร์ 
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โครงการ รายละเอียด 

 

ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 80 คน  
  6. จัดเสวนำถ่ำยทอดควำมรู้ จำกผู้เกษียณอำยุรำชกำร “จำกวันวำนถึง
วันเกษียณ” ณ ห้องจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย  
  7. จัดเตรียมและขนย้ำย ครุภัณฑ์ หนังสือ วิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย   
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อน ำไปบริกำรที่ศูนย์กำรจัดกำรศึกษำนอกที่ตั้ง
จังหวัดหนองคำย 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ 

  1. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน ณ บ้ำนหนองตื่น ต.เขวำ อ.เมือง  
จ.มหำสำรคำม  
  2. กิจกรรมกฎหมำยสู่ชุมชน ให้ควำมรู้ด้ำนกฏหมำยแก่ผู้น ำชุมชน ณ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบรบือ อ.บรบือ จ. มหำสำรคำม 
  3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรบริกำรและเผยแพร่
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี 
  4. โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยได้น ำกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ส่งเสริมรักกำรอ่ำนออกให้บริกำร  
  5. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนร่วมกับอ ำเภอยิ้ม ณ วัดบ้ำนหล่ำหนำด  
ต.ดอนหว่ำน อ.เมือง จ.มหำสำรคำม  
  6. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนร่วมกับอ ำเภอยิ้ม ณ วัดอัมพวัน บ.หนองค้อ 
อ.เมือง จ.มหำสำรคำม  
  7. คณะผู้บริหำรจำก Kwangtri High School, Vietnam ได้เข้ำเยี่ยมชม
ศูนย์สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
  8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ให้กับ 
นักศึกษำระดับ ป. วิชำชีพครู จ ำนวน 27 คน ณ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ชั้น 4  
  9. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้ำนดอนบม หมู่ที่ 6 ต. แวงน่ำง 
อ. เมือง จ. มหำสำรคำม  
10. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดบ้ำนหัวช้ำง ต.โคกก่อ  
อ.เมืองมหำสำรคำม จ. มหำสำรคำม  

 
 
 
 

  

 

โครงการ รายละเอียด 
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์   1. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบ 

บริเวณส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2. Big cleaning day พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบอำคำรห้องสมุด  

โครงกำรสืบสำน ส่งเสริม
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  1. กิจกรรมท ำกระทงในวันลอยกระทง 
  2. ร่วมท ำบุญตักบำตรในเทศกำลเข้ำพรรษำ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสืบสำนประเพณีไทย 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร อบรม 
  1. อบรมกำรจัดรูปแบบเอกสำรและกำรจัดเก็บข้อมูลฟรีบนคลำวด์ usage 
of free cloud storage ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 
  2. อบรมภำษำอังกฤษเพื่องำนบรรณำรักษ์และกำรให้บริกำรในห้องสมุด 
ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  
  3. อบรมหลักสูตรระบบกำรพิมพ์ดิจิทัล ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 
กำรพิมพ์แห่งชำติ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  4. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับองค์กร ณ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  5. อบรมวิชำกำรหลักสูตร วินัยกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง รุ่น 4 ณ  
รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
  6. อบรมกำรใช้โปรแกรมฝึกภำษำ Access English และฐำนข้อมูล
มัลติมีเดีย Binumi ณ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  7. อบรมหลักสูตร กำรท ำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 7 ณ 
อำคำรบริหำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  8. อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 จ ำนวน 6 ฐำน ณ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  9. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล : กำรเปลี่ยนแปลง
และควำมท้ำทำยในศตวรรษที่ 21 ณ คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
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โครงการ รายละเอียด 
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์   1. โครงกำรห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบ 

บริเวณส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2. Big cleaning day พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบอำคำรห้องสมุด  

โครงกำรสืบสำน ส่งเสริม
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

  1. กิจกรรมท ำกระทงในวันลอยกระทง 
  2. ร่วมท ำบุญตักบำตรในเทศกำลเข้ำพรรษำ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสืบสำนประเพณีไทย 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร อบรม 
  1. อบรมกำรจัดรูปแบบเอกสำรและกำรจัดเก็บข้อมูลฟรีบนคลำวด์ usage 
of free cloud storage ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 
  2. อบรมภำษำอังกฤษเพื่องำนบรรณำรักษ์และกำรให้บริกำรในห้องสมุด 
ณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม  
  3. อบรมหลักสูตรระบบกำรพิมพ์ดิจิทัล ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 
กำรพิมพ์แห่งชำติ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  4. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับองค์กร ณ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  5. อบรมวิชำกำรหลักสูตร วินัยกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง รุ่น 4 ณ  
รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
  6. อบรมกำรใช้โปรแกรมฝึกภำษำ Access English และฐำนข้อมูล
มัลติมีเดีย Binumi ณ ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  7. อบรมหลักสูตร กำรท ำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 7 ณ 
อำคำรบริหำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
  8. อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรสืบค้น ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 จ ำนวน 6 ฐำน ณ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  9. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล : กำรเปลี่ยนแปลง
และควำมท้ำทำยในศตวรรษที่ 21 ณ คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
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โครงการ รายละเอียด 
   10. อบรม เรื่อง กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในรูปแบบ AACR 2 / 

MARC 21 และกำรติดตั้งใช้งำนโปรแกรม MARC Analyzer ณ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
  11. อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ ห้องสมุดและวิชำชีพบรรณำรักษ์ เพื่อพัฒนำ
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนำบรรณำรักษ์มืออำชีพ ณ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  12. อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรจัดรูปแบบหน้ำโฮมเพจที่เหมำะสม
กับสถำบันบริกำรสำรสนเทศ : กำรใช้ KM เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำร
ควำมรู้ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 ประชุม 
  13. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2558 เรื่อง ทิศทำง
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สถำนปฏิบัติกำร
โรงแรมและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
  14. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 31 (WUNCA) ณ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสงขลำ 
  15. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 29 (WUNCA) ณ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  16. ประชุมเพ่ือเตรียมกำรจัดงำนสัปดำห์ห้องสมุด เรื่อง เปิดโลกห้องสมุด 
สู่ประชำคมอำเซียน ณ สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  17. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร TDC สัญจร เรื่อง กำรด ำเนินงำน
ระบบจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
  18. ประชุมสภำบรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16  
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค กรุงเทพมหำนคร 
  19. ประชุมวิชำกำร เรื่อง Online Information and Education 
Conference 2015 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
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โครงการ รายละเอียด 
   10. อบรม เรื่อง กำรลงรำยกำรบรรณำนุกรมในรูปแบบ AACR 2 / 

MARC 21 และกำรติดตั้งใช้งำนโปรแกรม MARC Analyzer ณ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
  11. อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ ห้องสมุดและวิชำชีพบรรณำรักษ์ เพื่อพัฒนำ
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนำบรรณำรักษ์มืออำชีพ ณ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  12. อบรมกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรจัดรูปแบบหน้ำโฮมเพจที่เหมำะสม
กับสถำบันบริกำรสำรสนเทศ : กำรใช้ KM เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำร
ควำมรู้ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

 ประชุม 
  13. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2558 เรื่อง ทิศทำง
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ สถำนปฏิบัติกำร
โรงแรมและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
  14. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 31 (WUNCA) ณ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสงขลำ 
  15. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 29 (WUNCA) ณ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  16. ประชุมเพ่ือเตรียมกำรจัดงำนสัปดำห์ห้องสมุด เรื่อง เปิดโลกห้องสมุด 
สู่ประชำคมอำเซียน ณ สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
  17. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร TDC สัญจร เรื่อง กำรด ำเนินงำน
ระบบจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส ำนักวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
  18. ประชุมสภำบรรณำรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16  
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค กรุงเทพมหำนคร 
  19. ประชุมวิชำกำร เรื่อง Online Information and Education 
Conference 2015 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 

  

 

โครงการ รายละเอียด 
    20. ประชุมเครือข่ำยประกันคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ ครั้งที่ 5 “กำรยกระดับควำมร่วมมือส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ” ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณี  
   21. ประชุมวิชำกำร เรื่อง 60 ปี สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
กับกำรพัฒนำห้องสมุดและวิชำชีพบรรณำรักษ์ ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ 
กรุงเทพมหำนคร 
   22. ประชุมโครงกำรพัฒนำระบบสหบรรณำนุกรม (Union Catalog) 
ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
  23. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรมบนเครือข่ำย
สำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 30 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรำ 
  24. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เครือข่ำยห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ณ 
ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
  25. ประชุมวิชำกำร ช.บ.อ. ประจ ำปี 2557 เรื่อง คิด เพื่อสร้ำงสรรค์  
กำรประชำสัมพันธ์ห้องสมุด (Creativity in Library) ณ สถำบันบัณฑิต 
พัฒนบริหำรศำสตร์ 
  26. ประชุมวิชำกำร เรื่อง กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลดัชนี
กำรอ้ำงอิงวำรสำรส ำหรับประเทศในกลุ่มอำเซียน (ASEAN Citation 
Index) ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  27. ประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ ณ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
  28. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง Deployment and operation of BGP 
ณ อำคำร เอสวี ซิตี้ กรุงเทพมหำนคร 

 สัมมนา 
  29. กำรสัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรของ
ห้องสมุดเพ่ือก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
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โครงการ รายละเอียด 
   30. สัมมนำทำงวิชำกำร PULINET ครั้งที่ 5 เรื่อง กลยุทธ์กำรพัฒนำ

ห้องสมุดส ำหรับคนรุ่นใหม่ ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  31. สัมมนำ แฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือระบบจัดกำรเรียน 
อีเลิร์นนิ่งอุดมศึกษำ 
  32. สัมมนำ เรื่อง ดีโอไอ – ไทยแลนด์ ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น รำชำ 
ออร์คิด 
  33. สัมมนำ เรื่อง นวัตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย ณ ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
  34. เสวนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 26 ใน
หัวข้อ “Quality at Crossroads : Policy and Practice” ณ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  
  35. สัมมนำแนวโน้มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปี 2558 ส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 ศึกษาดูงาน 
  36. ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
  37. ศึกษำดูงำน บริษัท ทีอี คอนแน็คทิวิตี้ ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สำยสัญญำณและอุปกรณ์เชื่อมต่อภำยใต้แบรนด์ AMP Netconnect และ
Krone ซึ่งจัดงำน Connectivity Infrastructure for Data Center and 
Broadband Deliverry 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมส านัก 
วิทยบริการฯ 

1. นักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ศึกษำเรียนรู้ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน  
2. นักศึกษำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เข้ำเยี่ยมชมศูนย์สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550  
3. ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก Institute for research and 
development of new technologies ประเทศเวียดนำม เข้ำเยี่ยมศูนย์
สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550   

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมองค์ คือ “องค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภำพ น ำเทคโนโลยี มีจิตบริกำร บริหำรจัดกำรโปร่งใส ร่วมมือร่วมใจท ำงำน เป็นทีม” 

1. องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ : มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพใน  
กำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอก ร่วมกันคิด 
และพัฒนำรูปแบบของกำรท ำงำนและนวัตกรรมใหม่ ๆ กำรปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในองค์กร พัฒนำทักษะ
ผู้ปฏิบัติงำน เรียนรู้จำกผู้ใช้บริกำร 
  2. มุ่งสู่คุณภำพ : พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เน้นระบบที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำร 
  3. น ำเทคโนโลยี : มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมด้ำนบริหำร 
จัดกำรและกำรบริกำรสำรสนเทศ โดยสร้ำงควำมพร้อมในทุกระดับ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรและ  
กำรบริกำร 

4. มีจิตบริกำร : กำรเป็นผู้ให้บริกำรสำรสนเทศ และควำมช่วยเหลือด้วยควำมกระตือรือร้น 
 ให้ค ำแนะน ำที่ดีแก่ผู้ใช้บริกำร มุ่งมั่นสร้ำงควำมประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  ไม่นั่งรอ
คอยรับ แต่เป็นฝ่ำยริเริ่มให้เขำได้รับควำมรู้และสำรสนเทศที่ต้องกำร มีควำมทรงจ ำที่ดี ระลึกถึงเรำ ให้ยิ้มได้
เสมอเม่ือนึกถึงเรำ 
  5. บริหำรจัดกำรโปร่งใส : มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ยึดมั่นในจรรยำบรรณของ 
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และควำมถูกต้อง ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรมสร้ำงควำมไว้วำงใจทั้งภำยในและภำยนอก 
  6. ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเป็นทีม : มุ่งม่ันพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยใน 
องค์กรและเครือข่ำยภำยนอกอย่ำงกลมกลืน สอดคล้อง  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน
โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือเป้ำหมำยสูงสุด  มีกำรสร้ำงกัลยำณมิตรในวงกำรวิชำชีพและสำขำที่เกี่ยวข้อง 
และพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสถำบันบริกำรสำรสนเทศในระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ และนำนำชำติ เพ่ือขยำยขีดควำมสำมำรถใน กำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหำรจัดกำร และบริกำร
สำรสนเทศที่คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
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โครงการ รายละเอียด 
   30. สัมมนำทำงวิชำกำร PULINET ครั้งที่ 5 เรื่อง กลยุทธ์กำรพัฒนำ

ห้องสมุดส ำหรับคนรุ่นใหม่ ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  31. สัมมนำ แฟ้มสะสมงำนอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือระบบจัดกำรเรียน 
อีเลิร์นนิ่งอุดมศึกษำ 
  32. สัมมนำ เรื่อง ดีโอไอ – ไทยแลนด์ ณ โรงแรมพูแมน ขอนแก่น รำชำ 
ออร์คิด 
  33. สัมมนำ เรื่อง นวัตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำย ณ ศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
  34. เสวนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 26 ใน
หัวข้อ “Quality at Crossroads : Policy and Practice” ณ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  
  35. สัมมนำแนวโน้มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปี 2558 ส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำ ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 ศึกษาดูงาน 
  36. ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ  
  37. ศึกษำดูงำน บริษัท ทีอี คอนแน็คทิวิตี้ ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สำยสัญญำณและอุปกรณ์เชื่อมต่อภำยใต้แบรนด์ AMP Netconnect และ
Krone ซึ่งจัดงำน Connectivity Infrastructure for Data Center and 
Broadband Deliverry 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
และเยี่ยมชมส านัก 
วิทยบริการฯ 

1. นักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษ ศึกษำเรียนรู้ศูนย์สำรสนเทศอำเซียน  
2. นักศึกษำแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เข้ำเยี่ยมชมศูนย์สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550  
3. ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก Institute for research and 
development of new technologies ประเทศเวียดนำม เข้ำเยี่ยมศูนย์
สำรสนเทศอำเซียนและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550   

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมองค์ คือ “องค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภำพ น ำเทคโนโลยี มีจิตบริกำร บริหำรจัดกำรโปร่งใส ร่วมมือร่วมใจท ำงำน เป็นทีม” 

1. องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ : มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพใน  
กำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอก ร่วมกันคิด 
และพัฒนำรูปแบบของกำรท ำงำนและนวัตกรรมใหม่ ๆ กำรปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในองค์กร พัฒนำทักษะ
ผู้ปฏิบัติงำน เรียนรู้จำกผู้ใช้บริกำร 
  2. มุ่งสู่คุณภำพ : พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เน้นระบบที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ 
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำร 
  3. น ำเทคโนโลยี : มุ่งพัฒนำองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมด้ำนบริหำร 
จัดกำรและกำรบริกำรสำรสนเทศ โดยสร้ำงควำมพร้อมในทุกระดับ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรและ  
กำรบริกำร 

4. มีจิตบริกำร : กำรเป็นผู้ให้บริกำรสำรสนเทศ และควำมช่วยเหลือด้วยควำมกระตือรือร้น 
 ให้ค ำแนะน ำที่ดีแก่ผู้ใช้บริกำร มุ่งมั่นสร้ำงควำมประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  ไม่นั่งรอ
คอยรับ แต่เป็นฝ่ำยริเริ่มให้เขำได้รับควำมรู้และสำรสนเทศที่ต้องกำร มีควำมทรงจ ำที่ดี ระลึกถึงเรำ ให้ยิ้มได้
เสมอเม่ือนึกถึงเรำ 
  5. บริหำรจัดกำรโปร่งใส : มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ยึดมั่นในจรรยำบรรณของ 
วิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และควำมถูกต้อง ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรมสร้ำงควำมไว้วำงใจทั้งภำยในและภำยนอก 
  6. ร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนเป็นทีม : มุ่งม่ันพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยใน 
องค์กรและเครือข่ำยภำยนอกอย่ำงกลมกลืน สอดคล้อง  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน
โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือเป้ำหมำยสูงสุด  มีกำรสร้ำงกัลยำณมิตรในวงกำรวิชำชีพและสำขำที่เกี่ยวข้อง 
และพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสถำบันบริกำรสำรสนเทศในระดับท้องถิ่น 
ระดับชำติ และนำนำชำติ เพ่ือขยำยขีดควำมสำมำรถใน กำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหำรจัดกำร และบริกำร
สำรสนเทศที่คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
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  ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในมีข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือให้น ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในรอบปี
กำรศึกษำ 2557 โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง  ดังนี้ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบท่ี 1  

1. กำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนไม่สอดคล้องกับกำรประเมินแต่จำกกำรสัมภำษณ์มี 
กำรด ำเนินงำน 

2. เพ่ิมควำมถ่ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เพื่อด ำเนินกำรในด้ำนแผน 
  

 องค์ประกอบท่ี 5 
  1.  มีระบบกลไกท่ีชัดเจน แต่ยังเขียนผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ จำก 
กำรสัมภำษณ์มีกำรด ำเนินงำน 

  

 องค์ประกอบท่ี  7 
  1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มี กิจกรรม/โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำควำมรู้ที่ได้มำจัดกำร  

และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติจริง ผ่ำน KM Corner 
  2. ควรสรุปข้อมูลเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรประจ ำ 

ส ำนักให้ใกล้เคียงกับช่วงรอบของกำรรำยงำนข้อมูล 
      3. ส ำนักวิทยบริกำรควรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศในแผนยุทธศำสตร์ของ  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  

   

 องค์ประกอบท่ี 8 
  1. มีกำรตรวจสอบภำยใน แต่ขำดหลักฐำนกำรรำยงำน 

  

 องค์ประกอบที่ 9 
  1. มีผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีระบบสำรสนเทศสนับสนุน แต่ไม่มีหลักฐำนกำรเผยแพร่ 
 

องค์ประกอบท่ี 11 
 1. ควรน ำผลจำกกำรวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนำในปีต่อไป 
 2. ควรมีกำรเชิญชวนหรือมีมำตรกำรให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

  

 

    3.  ควรขอควำมร่วมมือกับคณะ ภำควิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือน ำนักศึกษำร่วมกิจกรรม  
 4.  ควรปรับและตรวจสอบแบบสอบถำม เพ่ือให้นักศึกษำสะดวกในกำรประเมินผล 
 5.   ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เชิงลึกเพ่ือให้เข้ำถึงผู้ใช้ทุกระดับ 
 6.  ให้ลองทดสอบกับกำรสืบค้นจำกช่องทำงอ่ืนๆเข้ำมำ เพื่อทดสอบระบบและเพ่ิม 

ควำมเชื่อมั่นของระบบกำรสืบค้น 

7. ควรมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรอบรมภำษำต่ำงชำติ และภำษำสำกลในกำรให้บริกำร 
 

 ข้อปรับปรุงและพัฒนา 
1. ส ำนักวิทยบริกำร ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

มำตรฐำนที่ก ำหนดให้ 
2. ส ำนักวิทยบริกำรได้สรุปข้อมูลเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักให้ใกล้เคียงกับช่วงรอบของกำรรำยงำนข้อมูล 
3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแผนระบบสำรสนเทศในแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  

โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
4. ในรอบปี 2556 มหำวิทยำลัยไม่ได้เข้ำตรวจสอบภำยใน แต่ให้ทำงส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย 
5. ด้ำนกำรประกันคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรมีผลผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีระบบ 

สำรสนเทศสนับสนุน และได้จัดท ำเป็น e-SAR เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนอื่นๆ ได้รับทรำบ 
6. กำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักฯ นอกจำกจดหมำยข่ำว เว็บไซต์ ยังได้จัดท ำ หน้ำ Facebook  

เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ และรับปัญหำ หรือบริกำรตอบค ำถำม เป็นกำรประชำสัมพันธ์เชิงลึกเพ่ือให้เข้ำถึงผู้ใช้ทุก
ระดับ 

7.  ส ำนักวิทยบริกำร ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศทดสอบกำรสืบค้นข้อมูลจำก 
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ปรำกฎว่ำสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 

8. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษในงำนบริกำรให้กับบุคลำกร 
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  ผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรฯ คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในมีข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพ่ือให้น ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในรอบปี
กำรศึกษำ 2557 โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุง  ดังนี้ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบท่ี 1  

1. กำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนไม่สอดคล้องกับกำรประเมินแต่จำกกำรสัมภำษณ์มี 
กำรด ำเนินงำน 

2. เพ่ิมควำมถ่ีในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เพื่อด ำเนินกำรในด้ำนแผน 
  

 องค์ประกอบท่ี 5 
  1.  มีระบบกลไกท่ีชัดเจน แต่ยังเขียนผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ จำก 
กำรสัมภำษณ์มีกำรด ำเนินงำน 

  

 องค์ประกอบท่ี  7 
  1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มี กิจกรรม/โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำควำมรู้ที่ได้มำจัดกำร  

และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติจริง ผ่ำน KM Corner 
  2. ควรสรุปข้อมูลเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรประจ ำ 

ส ำนักให้ใกล้เคียงกับช่วงรอบของกำรรำยงำนข้อมูล 
      3. ส ำนักวิทยบริกำรควรจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศในแผนยุทธศำสตร์ของ  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  

   

 องค์ประกอบท่ี 8 
  1. มีกำรตรวจสอบภำยใน แต่ขำดหลักฐำนกำรรำยงำน 

  

 องค์ประกอบที่ 9 
  1. มีผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีระบบสำรสนเทศสนับสนุน แต่ไม่มีหลักฐำนกำรเผยแพร่ 
 

องค์ประกอบท่ี 11 
 1. ควรน ำผลจำกกำรวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรมำปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนำในปีต่อไป 
 2. ควรมีกำรเชิญชวนหรือมีมำตรกำรให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 

สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

  

 

    3.  ควรขอควำมร่วมมือกับคณะ ภำควิชำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือน ำนักศึกษำร่วมกิจกรรม  
 4.  ควรปรับและตรวจสอบแบบสอบถำม เพ่ือให้นักศึกษำสะดวกในกำรประเมินผล 
 5.   ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เชิงลึกเพ่ือให้เข้ำถึงผู้ใช้ทุกระดับ 
 6.  ให้ลองทดสอบกับกำรสืบค้นจำกช่องทำงอ่ืนๆเข้ำมำ เพื่อทดสอบระบบและเพ่ิม 

ควำมเชื่อมั่นของระบบกำรสืบค้น 

7. ควรมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรอบรมภำษำต่ำงชำติ และภำษำสำกลในกำรให้บริกำร 
 

 ข้อปรับปรุงและพัฒนา 
1. ส ำนักวิทยบริกำร ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรเขียนผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

มำตรฐำนที่ก ำหนดให้ 
2. ส ำนักวิทยบริกำรได้สรุปข้อมูลเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักให้ใกล้เคียงกับช่วงรอบของกำรรำยงำนข้อมูล 
3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแผนระบบสำรสนเทศในแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  

โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
4. ในรอบปี 2556 มหำวิทยำลัยไม่ได้เข้ำตรวจสอบภำยใน แต่ให้ทำงส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัย 
5. ด้ำนกำรประกันคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรมีผลผลกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน มีระบบ 

สำรสนเทศสนับสนุน และได้จัดท ำเป็น e-SAR เพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนอื่นๆ ได้รับทรำบ 
6. กำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักฯ นอกจำกจดหมำยข่ำว เว็บไซต์ ยังได้จัดท ำ หน้ำ Facebook  

เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ และรับปัญหำ หรือบริกำรตอบค ำถำม เป็นกำรประชำสัมพันธ์เชิงลึกเพ่ือให้เข้ำถึงผู้ใช้ทุก
ระดับ 

7.  ส ำนักวิทยบริกำร ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศทดสอบกำรสืบค้นข้อมูลจำก 
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ปรำกฎว่ำสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกฐำนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว 

8. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดอบรมกำรใช้ภำษำอังกฤษในงำนบริกำรให้กับบุคลำกร 
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ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ปีกำรศึกษำ 2557  จ ำนวน  15  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ. 1.1  

ตัวบ่งชี้ที่  5.1     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
                                        และผู้บริหำรของส ำนัก  

สกอ. 7.1 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร 
                                        ส ำนัก  

สมศ. ๑๓ หน่วยงำนด ำเนินกำร
ประเมินผู้บริหำรเอง 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรกำรเรียนรู้  สกอ. 7.2  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง   สกอ. 7.4  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ. 8.1  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน  

สกอ. 9.1 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 
    ตัวบ่งชี้ที ่2.1  ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มรม. ประเมินโดยหน่วยงำนกลำง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน มรม.  
    ตัวบ่งชี้ที ่2.3  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพ 

มรม. 
 

    ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีต่อสภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน 

มรม. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มรม. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรม มรม.  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 จ ำนวนกำรให้บริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอน

เดียว (One Stop Service) 
มรม. 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  จ ำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มรม.  
รวมทั้งหมด  15 ตัวบ่งชี้  
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กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน  โดยกำรมีส่วนร่วม

ของบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 
2551-2565)  และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

3.  มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของส ำนักไปสู่บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มี
กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ 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     
 

 
 

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 

  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร     ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร      

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
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 ป ี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพฒันำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที ่10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(2555-2559) โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร ในส ำนักวิทยบริกำรฯ ใน 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของมหำวิทยำลยั (สวบ.1.1.-
01) ได้รับกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก มีกำรประชุม
ร่วมกันและสังเครำะห์เพื่อจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ (พ.ศ.2555-2559)  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.1-02)  
 

สวบ.1.1-01 แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
มหำสำรคำม ฉบบัที่ 11  
(พ.ศ. 2555-2559) 
สวบ.1.1-02 แผนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (2555-
2559)  
 

 2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ของ
ส ำนักไปสูบุ่คลำกรของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ถ่ำยทอด ชี้แจง 
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักสู่บุคลำกร
ส ำนักใหร้ับทรำบผำ่นช่องทำง ดังนี้  
1. กำรประชุมบุคลำกร (สวบ.1.1-03)  
2. ระบบ IPMsg  (สวบ.1.1-04)  
3. ผ่ำนหนังสือเวียน (สวบ.1.1-05)  
4. กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร (KM) 
(สวบ.1.1-06) 

สวบ.1.1-03 รำยงำน  
กำรประชุมบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.1.1-04 ระบบ IPMsg 
สวบ.1.1-05 หนังสือเวียน  
สวบ.1.1-06 กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร     ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร      

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
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 ได้จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(2555-2559) โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร ในส ำนักวิทยบริกำรฯ ใน 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของมหำวิทยำลยั (สวบ.1.1.-
01) ได้รับกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก มีกำรประชุม
ร่วมกันและสังเครำะห์เพื่อจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ (พ.ศ.2555-2559)  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.1-02)  
 

สวบ.1.1-01 แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
มหำสำรคำม ฉบบัที่ 11  
(พ.ศ. 2555-2559) 
สวบ.1.1-02 แผนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (2555-
2559)  
 

 2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ของ
ส ำนักไปสูบุ่คลำกรของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ถ่ำยทอด ชี้แจง 
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักสู่บุคลำกร
ส ำนักใหร้ับทรำบผำ่นช่องทำง ดังนี้  
1. กำรประชุมบุคลำกร (สวบ.1.1-03)  
2. ระบบ IPMsg  (สวบ.1.1-04)  
3. ผ่ำนหนังสือเวียน (สวบ.1.1-05)  
4. กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร (KM) 
(สวบ.1.1-06) 

สวบ.1.1-03 รำยงำน  
กำรประชุมบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.1.1-04 ระบบ IPMsg 
สวบ.1.1-05 หนังสือเวียน  
สวบ.1.1-06 กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   5. แผ่นพบัแผนยุทธศำสตร์  

(สวบ.1.1-07) 
สวบ.1.1-07  แผ่นพับแผน
ยุทธศำสตร ์

 3 มีกระบวนกำรแปลงแผน  
กลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีครบทุกพันธกิจ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรแปลง
แผนกลยุทธ์ เปน็แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 
โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ผูบ้ริหำรและหัวหนำ้ฝ่ำยต่ำง ๆ 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.1-07)  
(สวบ.1.1-08) ได้เสนอโครงกำรที่
ต้องกำรด ำเนินกำรครบทุกพันธกิจ ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  (สวบ.1.1-09)มีกำร
น ำรำยละเอียดสู่แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2557(สวบ.1.1-10) 

สวบ.1.1-07 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1-08 แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.1.1-09  โครงกำรตำม
พันธกิจส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1-10  แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

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

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดตวัชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมส ำเร็จ 
ของแผนยุทธศำสตร์ (2555-2559) และ
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2557 
(สวบ.1.1-11) 

สวบ.1.1-11  แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุก 
พันธกิจ(สวบ.1.1-12) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนนิกำรตำม
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 2557 ครบทุก
พันธกิจ คือ จัดหำ รวบรวมจัดเก็บ
เผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศ  แสวงหำ
และพัฒนำนวัตกรรมในกำรให้บริกำร 
และสงวนรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ  

สวบ.1.1-12 รำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2557   

 6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ีอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำร  
เพื่อพิจำรณำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกกำรติดตำมผล
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
วิทยบริกำรฯตำมตัวบ่งชี้ ของแผน  
ปฏิบัติกำร ประจ ำป ี2557 (สวบ.1.1-13) 
โดยได้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อ

สวบ.1.1-13 รำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปงีบประมำณ 
2557 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ผู้บริหำรกอง
นโยบำยและแผนและมหำวทิยำลัย
ตำมล ำดับ  

 

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

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินผล
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง (สวบ. 1.1-14)  
โดยรำยงำนผลประเมินต่อผู้บรหิำร และ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ  
(สวบ.1.1-15) 

สวบ.1.1-14 แผนปฏิบตัิกำร
รอบ 12 เดือน 
สวบ.1.1-15 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก คร้ังที่ 1/2557 

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

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรน ำผลกำร
พิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก (สวบ.1.1-16)  มีกำรน ำผลกำร
พิจำรณำวำระเพื่อพิจำรณำเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 
(สวบ.1.1-17)  น ำมำปรบัปรุง เพื่อจัดท ำ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติรำชกำร
ประจ ำปี 2558 (สวบ.1.1-18) 

สวบ.1.1-16 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1-17 เอกสำรรำยงำน
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ สู่
แผนปฏบิัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ 2557 
สวบ.1.1-18 แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปี 2558 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

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

 

จุดเด่น 
 

 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ต่อปี  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   5. แผ่นพบัแผนยุทธศำสตร์  

(สวบ.1.1-07) 
สวบ.1.1-07  แผ่นพับแผน
ยุทธศำสตร ์

 3 มีกระบวนกำรแปลงแผน  
กลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัติกำร
ประจ ำปีครบทุกพันธกิจ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรแปลง
แผนกลยุทธ์ เปน็แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 
โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ผูบ้ริหำรและหัวหนำ้ฝ่ำยต่ำง ๆ 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.1-07)  
(สวบ.1.1-08) ได้เสนอโครงกำรที่
ต้องกำรด ำเนินกำรครบทุกพันธกิจ ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  (สวบ.1.1-09)มีกำร
น ำรำยละเอียดสู่แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2557(สวบ.1.1-10) 

สวบ.1.1-07 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1-08 แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวบ.1.1-09  โครงกำรตำม
พันธกิจส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1-10  แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

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

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดตวัชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมส ำเร็จ 
ของแผนยุทธศำสตร์ (2555-2559) และ
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2557 
(สวบ.1.1-11) 

สวบ.1.1-11  แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุก 
พันธกิจ(สวบ.1.1-12) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนนิกำรตำม
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 2557 ครบทุก
พันธกิจ คือ จัดหำ รวบรวมจัดเก็บ
เผยแพร่ทรัพยำกรสำรสนเทศ  แสวงหำ
และพัฒนำนวัตกรรมในกำรให้บริกำร 
และสงวนรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ  

สวบ.1.1-12 รำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2557   

 6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ีอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรำยงำนผลต่อผูบ้ริหำร  
เพื่อพิจำรณำ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกกำรติดตำมผล
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
วิทยบริกำรฯตำมตัวบ่งชี้ ของแผน  
ปฏิบัติกำร ประจ ำป ี2557 (สวบ.1.1-13) 
โดยได้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนต่อ

สวบ.1.1-13 รำยงำน 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนปฏบิัติกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปงีบประมำณ 
2557 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ผู้บริหำรกอง
นโยบำยและแผนและมหำวทิยำลัย
ตำมล ำดับ  

 

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

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินผล
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง (สวบ. 1.1-14)  
โดยรำยงำนผลประเมินต่อผู้บรหิำร และ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ  
(สวบ.1.1-15) 

สวบ.1.1-14 แผนปฏิบตัิกำร
รอบ 12 เดือน 
สวบ.1.1-15 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก คร้ังที่ 1/2557 

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

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรน ำผลกำร
พิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก (สวบ.1.1-16)  มีกำรน ำผลกำร
พิจำรณำวำระเพื่อพิจำรณำเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 
(สวบ.1.1-17)  น ำมำปรบัปรุง เพื่อจัดท ำ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติรำชกำร
ประจ ำปี 2558 (สวบ.1.1-18) 

สวบ.1.1-16 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.1-17 เอกสำรรำยงำน
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ สู่
แผนปฏบิัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ 2557 
สวบ.1.1-18 แผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปี 2558 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

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

 

จุดเด่น 
 

 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง ต่อปี  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 : ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านักและผู้บริหารทุกระดับ 
     ของส านัก (สกอ.7.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมิน

ตนเอง ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ 
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร 

ทุกระดับมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์  มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนใน            
กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำส 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 ำนักและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

7. บุคลำกรของส ำนักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลกำรบริหำรงำนผู้บริหำรทุกระดับ
และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

 หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล 
กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่ง
สอดคล้องเป็นไป ตำมเกณฑ์ของสมศ. 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

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     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
   นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่
ก ำหนดครบถ้วนและม ี
กำรประเมินตนเองตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ล่วงหน้ำ 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ (สวบ.1.2-01) ซึ่งด ำเนินงำนตำม
ระเบียบข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2556  
(สวบ.1.2-02) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดครบถ้วนและได้ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ได้
ตกลงกันล่วงหน้ำ และมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ครั้งที่ 1/2557 
วันที่ 20 ธันวำคม 2557 (สวบ.1.2-03) โดย
มีกำรประเมินตนเอง ปลีะ1 คร้ัง ซึ่งได้
พิจำรณำจำกแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมกำรฯ (สวบ.1.2-04) และผลประเมิน
กำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้บุคลำกรได้รับทรำบ 
(สวบ.1.2-05) 

สวบ.1.2-01 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
ที่ 054/2556 
สวบ.1.2-02 ระเบียบ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ 
สวบ.1.2-03 ข้อบังคับ
มหำวิทยำลยัฯ ว่ำดว้ยคณะ 
กรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก 
ศูนย์ หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่น ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ พ.ศ. 2556 
สวบ.1.2-04 แบบประเมิน
คณะกรรมกำรประจ ำฯ 
สวบ.1.2-05 ผลประเมินกำร
ปฏิบัติงำนตนเองของ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

 2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์
ก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงับุคลำกรทุก
ระดับมีควำมสำมำรถใน
กำรวำงแผนกลยุทธ ์มีกำร

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ไดก้ ำหนด
วิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
(สวบ.1.2-06) โดยจัดท ำเปน็แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ (สวบ.1.2-07) และจัดท ำโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินผลและทบทวน
แผนยุทธศำสตร์  

สวบ.1.2-06  เอกสำร
ประกอบกำรน ำเสนอวิสัยทัศน์
ของผู้บริหำร 
สวบ.1.2-07 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
สวบ.1.2-08 รำยงำนกำร
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
   นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่
ก ำหนดครบถ้วนและม ี
กำรประเมินตนเองตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ล่วงหน้ำ 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ (สวบ.1.2-01) ซึ่งด ำเนินงำนตำม
ระเบียบข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ ว่ำด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2556  
(สวบ.1.2-02) ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดครบถ้วนและได้ประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ได้
ตกลงกันล่วงหน้ำ และมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ครั้งที่ 1/2557 
วันที่ 20 ธันวำคม 2557 (สวบ.1.2-03) โดย
มีกำรประเมินตนเอง ปลีะ1 คร้ัง ซึ่งได้
พิจำรณำจำกแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมกำรฯ (สวบ.1.2-04) และผลประเมิน
กำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ แจ้งให้บุคลำกรได้รับทรำบ 
(สวบ.1.2-05) 

สวบ.1.2-01 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
ที่ 054/2556 
สวบ.1.2-02 ระเบียบ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยฯ 
สวบ.1.2-03 ข้อบังคับ
มหำวิทยำลยัฯ ว่ำดว้ยคณะ 
กรรมกำรประจ ำสถำบัน ส ำนัก 
ศูนย์ หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่อ
อย่ำงอื่น ที่มีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ พ.ศ. 2556 
สวบ.1.2-04 แบบประเมิน
คณะกรรมกำรประจ ำฯ 
สวบ.1.2-05 ผลประเมินกำร
ปฏิบัติงำนตนเองของ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

 2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์
ก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงับุคลำกรทุก
ระดับมีควำมสำมำรถใน
กำรวำงแผนกลยุทธ ์มีกำร

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ไดก้ ำหนด
วิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน 
(สวบ.1.2-06) โดยจัดท ำเปน็แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ (สวบ.1.2-07) และจัดท ำโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินผลและทบทวน
แผนยุทธศำสตร์  

สวบ.1.2-06  เอกสำร
ประกอบกำรน ำเสนอวิสัยทัศน์
ของผู้บริหำร 
สวบ.1.2-07 แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
สวบ.1.2-08 รำยงำนกำร
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น ำข้อมูลสำรสนเทศเปน็
ฐำนในกำรปฏิบัตงิำนและ
พัฒนำส ำนัก 

(สวบ.1.2-08) เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และแผนกลยทุธ์
ให้บุคลำกรทุกระดับได้รบัทรำบและเข้ำใจ
ร่วมกัน โดยใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำร (MIS) เป็นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนพฒันำส ำนัก (สวบ.1.2-09) และ
สนับสนนุกำรตัดสนิใจไปสู่ผูบ้รหิำรระดับ
รองลงมำ หัวหน้ำกลุ่มงำน และบุคลำกร   
(สวบ.1.2-10) รวมทั้งมีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสถิติตำ่ง ๆ มำเป็นข้อมูลใน
กำรตัดสินใจ เชน่ จ ำนวนผู้ใช้บริกำร สถิติกำร
ใช้ฐำนข้อมูล หรือกำรบริกำรออนไลน์ สถิติ
กำรปฏิบัติงำน  
(สวบ.1.2-11)  

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประเมินผลและทบทวนแผน
กลยุทธ์ผู้บริหำร  
สวบ.1.2-09 ภำพแสดงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร (MIS) 
สวบ.1.2-10 รำยงำนกำร
มอบหมำยหน้ำที่ให้กับ
ผู้บริหำรระดับรองลงมำ 
สวบ.1.2-11  
- สถิติจ ำนวนผู้ใช้บริกำร  
- สถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล 
- สถิติกำรบริกำรออนไลน ์
- สถิติกำรปฏบิัติงำน 

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

ผู้บริหำร มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมทีไ่ด้มอบหมำย(สวบ.1.2-
12)  โดยจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม (สวบ.1.2-13)  

สวบ.1.2-12 รำยงำนกำร
ประชุมกำรก ำกบัติดตำมและ
ประเมินผลด ำเนนิงำน 
สวบ.1.2-13 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม 

    

 4 ผู้บริหำรสนบัสนุนให้
บุคลำกรในส ำนักมีสว่น
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
ให้อ ำนำจในกำรตัดสนิใจ
แก่บุคลำกรตำมควำม
เหมำะสม 

   ผู้บริหำรสนบัสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจในกำร
ด ำเนินงำน โดยแต่งตัง้ รองผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ (สวบ.1.2-14) และมีกำร
แต่งตั้งบุคลำกรในรูปแบบคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ในโครงกำร/กิจกรรม  
(สวบ.1.2-15)  

สวบ.1.2-14 ค ำสั่งแต่งตั้ง
มหำวิทยำลยัเร่ืองแต่งตั้ง รอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหนำ้ส ำนักงำน 
หัวหน้ำกลุ่มงำน 
สวบ.1.2-15 ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู ้

และส่งเสริมพัฒนำ
ผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถ
ท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์
ของส ำนักเต็มตำม
ศักยภำพ  
 

ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน 
โดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้
สูงขึ้นหรือเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เชน่ เป็นที่ปรึกษำในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรกำรจดักำรควำมรู้  
กำรถ่ำยทอดควำมรู้  หลังจำกได้รับกำร
ประชุม อบรม สัมมนำ (สวบ.1.2-16 ถึง 
สวบ.1.2-17)  กำรจัดท ำและพฒันำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนแตล่ะกลุ่มงำน (สวบ.1.2-18)  
และส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมก้ำวหน้ำของ
ตนเองโดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง และเพิ่ม
ศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลวุัตถุประสงค์ 
เช่น ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำร
อบรมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง เพื่อจัดท ำกำร
วิเครำะห์และประเมินคำ่งำนให้สูงขึ้น (สวบ.
1.2-19) 

สวบ.1.2-16 รำยงำนผลกำร
จัดกำรควำมรู้จำกกำรประชุม 
อบรม สัมมนำ  
 สวบ.1.2-17  ภำพกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวบ.1.2-18  คู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนแตล่ะกลุ่มงำน 
สวบ.1.2-19 กำรวิเครำะห์
และประเมินคำ่งำนแต่ละ
ต ำแหน่ง 

 6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วย 
หลักธรรมำภิบำล  โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส ำนักและผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ บรหิำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส ำนักฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัด 
ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรด ำเนนิงำนในภำพรวม
บรรลุผลส ำเร็จเป็นอย่ำงด ี  
(สวบ.1.2-20 ถึง สวบ.1.2-22) 
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ/มหำวทิยำลัยฯ มกีำรสร้ำงกลไก
กำรบริหำรจัดกำร โดยก ำหนดให้มีกำร 

1.หลักประสิทธิผล 
สวบ.1.2-20 รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
สวบ.1.2-21 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ คร้ังที่ 1/2557 
สวบ.1.2-22  รำยงำนประจ ำปี
กำรประเมินผลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 2556 
2.หลักประสิทธิภาพ 
สวบ.1.2-23 รำยงำนประจ ำปี
กำรประเมินผลกำรประกัน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น ำข้อมูลสำรสนเทศเปน็
ฐำนในกำรปฏิบัตงิำนและ
พัฒนำส ำนัก 

(สวบ.1.2-08) เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และแผนกลยทุธ์
ให้บุคลำกรทุกระดับได้รบัทรำบและเข้ำใจ
ร่วมกัน โดยใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรจัดกำร (MIS) เป็นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนพฒันำส ำนัก (สวบ.1.2-09) และ
สนับสนนุกำรตัดสนิใจไปสู่ผูบ้รหิำรระดับ
รองลงมำ หัวหน้ำกลุ่มงำน และบุคลำกร   
(สวบ.1.2-10) รวมทั้งมีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และสถิติตำ่ง ๆ มำเป็นข้อมูลใน
กำรตัดสินใจ เชน่ จ ำนวนผู้ใช้บริกำร สถิติกำร
ใช้ฐำนข้อมูล หรือกำรบริกำรออนไลน์ สถิติ
กำรปฏิบัติงำน  
(สวบ.1.2-11)  

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประเมินผลและทบทวนแผน
กลยุทธ์ผู้บริหำร  
สวบ.1.2-09 ภำพแสดงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร (MIS) 
สวบ.1.2-10 รำยงำนกำร
มอบหมำยหน้ำที่ให้กับ
ผู้บริหำรระดับรองลงมำ 
สวบ.1.2-11  
- สถิติจ ำนวนผู้ใช้บริกำร  
- สถิติกำรใช้ฐำนข้อมูล 
- สถิติกำรบริกำรออนไลน ์
- สถิติกำรปฏบิัติงำน 

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

ผู้บริหำร มีกำรก ำกับติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมทีไ่ด้มอบหมำย(สวบ.1.2-
12)  โดยจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร/กิจกรรม (สวบ.1.2-13)  

สวบ.1.2-12 รำยงำนกำร
ประชุมกำรก ำกบัติดตำมและ
ประเมินผลด ำเนนิงำน 
สวบ.1.2-13 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม 

    

 4 ผู้บริหำรสนบัสนุนให้
บุคลำกรในส ำนักมีสว่น
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 
ให้อ ำนำจในกำรตัดสนิใจ
แก่บุคลำกรตำมควำม
เหมำะสม 

   ผู้บริหำรสนบัสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรตัดสินใจในกำร
ด ำเนินงำน โดยแต่งตัง้ รองผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน เพื่อให้
กำรบริหำรจัดกำรคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ (สวบ.1.2-14) และมีกำร
แต่งตั้งบุคลำกรในรูปแบบคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ในโครงกำร/กิจกรรม  
(สวบ.1.2-15)  

สวบ.1.2-14 ค ำสั่งแต่งตั้ง
มหำวิทยำลยัเร่ืองแต่งตั้ง รอง
ผู้อ ำนวยกำร หัวหนำ้ส ำนักงำน 
หัวหน้ำกลุ่มงำน 
สวบ.1.2-15 ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู ้

และส่งเสริมพฒันำ
ผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถ
ท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์
ของส ำนักเต็มตำม
ศักยภำพ  
 

ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน 
โดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้
สูงขึ้นหรือเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เชน่ เป็นที่ปรึกษำในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรกำรจดักำรควำมรู้  
กำรถ่ำยทอดควำมรู้  หลังจำกได้รับกำร
ประชุม อบรม สัมมนำ (สวบ.1.2-16 ถึง 
สวบ.1.2-17)  กำรจัดท ำและพฒันำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนแตล่ะกลุ่มงำน (สวบ.1.2-18)  
และส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลำกรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในควำมก้ำวหน้ำของ
ตนเองโดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง และเพิ่ม
ศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลวุัตถุประสงค์ 
เช่น ก ำหนดให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำร
อบรมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง เพื่อจัดท ำกำร
วิเครำะห์และประเมินคำ่งำนให้สูงขึ้น (สวบ.
1.2-19) 

สวบ.1.2-16 รำยงำนผลกำร
จัดกำรควำมรู้จำกกำรประชุม 
อบรม สัมมนำ  
 สวบ.1.2-17  ภำพกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวบ.1.2-18  คู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนแตล่ะกลุ่มงำน 
สวบ.1.2-19 กำรวิเครำะห์
และประเมินคำ่งำนแต่ละ
ต ำแหน่ง 

 6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วย 
หลักธรรมำภิบำล  โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส ำนักและผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ บรหิำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ส ำนักฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัด 
ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรด ำเนนิงำนในภำพรวม
บรรลุผลส ำเร็จเป็นอย่ำงด ี  
(สวบ.1.2-20 ถึง สวบ.1.2-22) 
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ/มหำวทิยำลัยฯ มกีำรสร้ำงกลไก
กำรบริหำรจัดกำร โดยก ำหนดให้มีกำร 

1.หลักประสิทธิผล 
สวบ.1.2-20 รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2557 
สวบ.1.2-21 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ คร้ังที่ 1/2557 
สวบ.1.2-22  รำยงำนประจ ำปี
กำรประเมินผลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 2556 
2.หลักประสิทธิภาพ 
สวบ.1.2-23 รำยงำนประจ ำปี
กำรประเมินผลกำรประกัน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเพื่อให้กำรบริหำร

ส่วนงำนเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัฯ รวมทั้งมีกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร และมหำวิทยำลยั
ได้จัดหำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
จัดกำร (MIS) เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
แหล่งฐำนข้อมูล ส่งผลให้สำมำรถใช้
ทรัพยำกรได้เกิดประโยชนส์ูงสดุต่อกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนตำมภำรกิจ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สวบ.1.2-23 ถึง สวบ.1.2-24) 
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรให้บรกิำรด้ำนตำ่งๆ 
ตำมพันธกิจทีส่ำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียได้ที่มีควำมหลำกหลำยได้เปน็อย่ำงดี อำทิ 
กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภท กำรฝึกอบรมทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้แก่อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ 
และอื่น ๆ เพื่อสนบัสนนุกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยฯ 
(สวบ.1.2-25 ถึง สวบ.1.2-27) 

คุณภำพกำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.2-24 ภำพแสดงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 
(MIS) ของส ำนักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.หลักการตอบสนอง 
สวบ.1.2-25 ระเบียบของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.2-26  ภำพแสดง 
กำรให้บริกำร  
สวบ.1.2-27 โครงกำรอบรม
ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 

   4. หลักภาระความรับผิดชอบ 
(Accountability) ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้
ตระหนักถึงภำระควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ตำมนโยบำยและพนัธกิจที่
ก ำหนดไว้ เพื่อสนองต่อควำมคำดหวังของ 
ผู้รับบริกำรและท้องถิ่น อำทิ  กำรใช้ศักยภำพ
และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรใน 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ 
สวบ.1.2-28 ค ำสั่งไปรำชกำร
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพ  
สวบ.1.2-29 โครงกำรอบรม
ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  

 

 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   กำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน/โรงเรียน เช่น 

กำรจัดห้องสมุด กำรให้ควำมรู้ด้ำนงำน
ห้องสมุด และด้ำนทักษะกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
และบุคคลภำยนอก  
(สวบ.1.2-28 ถึง สวบ.1.2-29) 
5.หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรรำยงำน 
งบประมำณ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีให้คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก ได้รับทรำบและไดน้ ำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง และแผนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ (สวบ.1.2-30 ถึง 
สวบ.1.2-32) 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
มีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรหรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ เพื่อระดมควำมคดิเห็นใน 
กำรวำงแผนกำรด ำเนนิงำน ติดตำม และ
พัฒนำ กำรด ำเนนิงำนของส ำนกัฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง (สวบ.1.2-33 ถึง สวบ.1.2-36)  
 
 
7.หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ผู้บริหำรได้มีกำร
กระจำยอ ำนำจไปยังรองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ส ำนักงำน และหัวหน้ำกลุ่มงำนให้มีส่วนร่วม 
 

 

 
 
 
 
5. หลักความโปร่งใส 
สวบ.1.2-30 รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
สวบ.1.2-31 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 
สวบ.1.2-32 แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557  
 

6.หลักการมีส่วนร่วม 
สวบ.1.2-33 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
สวบ.1.2-34 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.2-35 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ  
สวบ.1.2-36 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ 
7.หลักการกระจายอ านาจ 
สวบ.1.2-39 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเพื่อให้กำรบริหำร

ส่วนงำนเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัฯ รวมทั้งมีกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร และมหำวิทยำลยั
ได้จัดหำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
จัดกำร (MIS) เพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
แหล่งฐำนข้อมูล ส่งผลให้สำมำรถใช้
ทรัพยำกรได้เกิดประโยชนส์ูงสดุต่อกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำนตำมภำรกิจ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(สวบ.1.2-23 ถึง สวบ.1.2-24) 
3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรให้บรกิำรด้ำนตำ่งๆ 
ตำมพันธกิจทีส่ำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียได้ที่มีควำมหลำกหลำยได้เปน็อย่ำงดี อำทิ 
กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภท กำรฝึกอบรมทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้แก่อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ 
และอื่น ๆ เพื่อสนบัสนนุกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของมหำวิทยำลัยฯ 
(สวบ.1.2-25 ถึง สวบ.1.2-27) 

คุณภำพกำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.2-24 ภำพแสดงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 
(MIS) ของส ำนักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.หลักการตอบสนอง 
สวบ.1.2-25 ระเบียบของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.2-26  ภำพแสดง 
กำรให้บริกำร  
สวบ.1.2-27 โครงกำรอบรม
ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 

   4. หลักภาระความรับผิดชอบ 
(Accountability) ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้
ตระหนักถึงภำระควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ตำมนโยบำยและพนัธกิจที่
ก ำหนดไว้ เพื่อสนองต่อควำมคำดหวังของ 
ผู้รับบริกำรและท้องถิ่น อำทิ  กำรใช้ศักยภำพ
และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรใน 

4. หลักภาระความรับผิดชอบ 
สวบ.1.2-28 ค ำสั่งไปรำชกำร
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำ
คุณภำพ  
สวบ.1.2-29 โครงกำรอบรม
ทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

  

 

 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   กำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน/โรงเรียน เช่น 

กำรจัดห้องสมุด กำรให้ควำมรู้ด้ำนงำน
ห้องสมุด และด้ำนทักษะกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศให้แก่ นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
และบุคคลภำยนอก  
(สวบ.1.2-28 ถึง สวบ.1.2-29) 
5.หลักความโปร่งใส (Transparency) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรรำยงำน 
งบประมำณ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีให้คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก ได้รับทรำบและไดน้ ำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง และแผนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ (สวบ.1.2-30 ถึง 
สวบ.1.2-32) 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
มีกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรหรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำร โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ เพื่อระดมควำมคดิเห็นใน 
กำรวำงแผนกำรด ำเนนิงำน ติดตำม และ
พัฒนำ กำรด ำเนนิงำนของส ำนกัฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง (สวบ.1.2-33 ถึง สวบ.1.2-36)  
 
 
7.หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ผู้บริหำรได้มีกำร
กระจำยอ ำนำจไปยังรองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ
ส ำนักงำน และหัวหน้ำกลุ่มงำนให้มีส่วนร่วม 
 

 

 
 
 
 
5. หลักความโปร่งใส 
สวบ.1.2-30 รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ 2557 
สวบ.1.2-31 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 
สวบ.1.2-32 แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 2557  
 

6.หลักการมีส่วนร่วม 
สวบ.1.2-33 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
สวบ.1.2-34 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.2-35 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ  
สวบ.1.2-36 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ 
7.หลักการกระจายอ านาจ 
สวบ.1.2-39 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   ในกำรตัดสินใจ และมอบอ ำนำจให้ผู้บริหำร

ส่วนงำน มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรใน
หลำยด้ำน อำทิ งำนบริหำร งำนบริกำร และ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(สวบ.1.2-39 ถึง สวบ.1.2-40) 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ มีกำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และค ำนงึถึง
สิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี 
กำรถือปฏิบัติข้อบังคับระเบียบ และประกำศ
ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีกำรเผยแพร่ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ (สวบ.1.2-41 ถึง สวบ.1.2-42)  
9.หลักความเสมอภาค (Equity) ส ำนักวิทย
บริกำรฯ มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบำยของส ำนัก โดยยึด
หลักควำมเสมอภำค ปฏิบัติต่อบุคลำกรทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียม (สวบ.1.2-43) 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented)  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำร
บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเนน้ฉันทำมติ ยึด
หลักกำรของกำรมีส่วนร่วมทำงควำมคิดซึ่ง
กันและกัน โดยมีกระบวนกำรหำข้อตกลง
ร่วมกันในกำรปฏิบัตงิำนทั้งจำกผู้รับบริกำร 
และบุคลำกรของส ำนักฯ โดยเปดิโอกำสให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรมีโอกำสแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ทั้งกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ กำรรับ
ฟังข้อเสนอแนะจำกทีป่ระชุมบคุลำกรส ำนักฯ 
กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
ส ำนักฯ (สวบ.1.2-45 ถึง สวบ.1.2-48) 

สวบ.1.2-40 ค ำสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้ำกลุ่มงำน 
 
 
 
8.หลักนิติธรรม 
สวบ.1.2-41 กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลยัฯ 
สวบ.1.2-42 เว็บไซต์ส ำนัก
วิทยบริกำรฯและมหำวิทยำลัย 
 
 
9.หลักความเสมอภาค 
สวบ.1.2-43  สรุปกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของบุคลำกร 
 
 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
สวบ.1.2-45 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.2-46 รำยงำนกำร
ประชุมใหญ่ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
คร้ังที่ 1/2557 
สวบ.1.2-47 แบบสรุปผลกำร
ประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 
สวบ.1.2-48 หมำยถึง สรุปผล
กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 บุคลำกรของส ำนักและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินผลกำรบริหำรงำน
ผู้บริหำรทุกระดับ และ
ผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอยำ่งเป็น
รูปธรรม 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรประเมิน
ศักยภำพและผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในหน่วยงำน  
(สวบ.1.2-49) และน ำผลกำรประเมินแจ้งให้
ผู้ถูกประเมินได้รับทรำบ และด ำเนินกำรตำม
แผนอย่ำงครบถ้วน (สวบ.1.2-50) เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำรระดับต่ำงๆ โดยมีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) (สวบ.1.2-51) 

สวบ.1.2-49 กำรประเมิน
ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และ
บุคลำกร 360 องศำ 
สวบ.1.2-50 ผลกำรประเมิน
ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และ
บุคลำกร 360 องศำ 
สวบ.1.2-51 แผนพัฒนำ
บุคลำกร ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2555-2559)  

 

การประเมินตนเอง 
 

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

 

จุดเด่น 
 

         - ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงเคร่งครัด 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   ในกำรตัดสินใจ และมอบอ ำนำจให้ผู้บริหำร

ส่วนงำน มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรใน
หลำยด้ำน อำทิ งำนบริหำร งำนบริกำร และ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(สวบ.1.2-39 ถึง สวบ.1.2-40) 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ มีกำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ และค ำนงึถึง
สิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี 
กำรถือปฏิบัติข้อบังคับระเบียบ และประกำศ
ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีกำรเผยแพร่ข้อบังคับ 
กฎระเบียบ (สวบ.1.2-41 ถึง สวบ.1.2-42)  
9.หลักความเสมอภาค (Equity) ส ำนักวิทย
บริกำรฯ มีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบำยของส ำนัก โดยยึด
หลักควำมเสมอภำค ปฏิบัติต่อบุคลำกรทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียม (สวบ.1.2-43) 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented)  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำร
บริหำรจัดกำรโดยมุ่งเนน้ฉันทำมติ ยึด
หลักกำรของกำรมีส่วนร่วมทำงควำมคิดซึ่ง
กันและกัน โดยมีกระบวนกำรหำข้อตกลง
ร่วมกันในกำรปฏิบัตงิำนทั้งจำกผู้รับบริกำร 
และบุคลำกรของส ำนักฯ โดยเปดิโอกำสให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรมีโอกำสแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ทั้งกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ กำรรับ
ฟังข้อเสนอแนะจำกทีป่ระชุมบคุลำกรส ำนักฯ 
กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของบุคลำกรที่มีต่อ
ส ำนักฯ (สวบ.1.2-45 ถึง สวบ.1.2-48) 

สวบ.1.2-40 ค ำสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้ำกลุ่มงำน 
 
 
 
8.หลักนิติธรรม 
สวบ.1.2-41 กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลยัฯ 
สวบ.1.2-42 เว็บไซต์ส ำนัก
วิทยบริกำรฯและมหำวิทยำลัย 
 
 
9.หลักความเสมอภาค 
สวบ.1.2-43  สรุปกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของบุคลำกร 
 
 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
สวบ.1.2-45 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.2-46 รำยงำนกำร
ประชุมใหญ่ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
คร้ังที่ 1/2557 
สวบ.1.2-47 แบบสรุปผลกำร
ประเมินควำมพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 
สวบ.1.2-48 หมำยถึง สรุปผล
กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 บุคลำกรของส ำนักและ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินผลกำรบริหำรงำน
ผู้บริหำรทุกระดับ และ
ผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอยำ่งเป็น
รูปธรรม 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรประเมิน
ศักยภำพและผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในหน่วยงำน  
(สวบ.1.2-49) และน ำผลกำรประเมินแจ้งให้
ผู้ถูกประเมินได้รับทรำบ และด ำเนินกำรตำม
แผนอย่ำงครบถ้วน (สวบ.1.2-50) เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำรระดับต่ำงๆ โดยมีกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-
2559) (สวบ.1.2-51) 

สวบ.1.2-49 กำรประเมิน
ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และ
บุคลำกร 360 องศำ 
สวบ.1.2-50 ผลกำรประเมิน
ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และ
บุคลำกร 360 องศำ 
สวบ.1.2-51 แผนพัฒนำ
บุคลำกร ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2555-2559)  

 

การประเมินตนเอง 
 

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

 

จุดเด่น 
 

         - ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงเคร่งครัด 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ 1.3 : การปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารส านัก (สมศ. ๑๓) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

   ใช้ค่ำคะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  (คะแนนเต็ม 5) 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
 นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
                                              ปฏิบัติกำร      

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 

 

ผลการด าเนินการ 
  ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมกันก ำหนดทิศทำง         
กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ (สวบ.1.3-01) มีกำรชี้แจงให้บุคลำกรทรำบและได้จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี (สวบ.1.3-02) โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนข้อมูลได้มีกำรติดตำม                
ผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2557 เป็นรำยไตรมำส (สวบ.1.3-03)    
มีกำรน ำผลกำรติดตำมแจ้งให้รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำส ำนักงำน และหัวหน้ำกลุ่มงำนได้รับทรำบ 
(สวบ.1.3-04) และได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ        
(สวบ.1.3-05) อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือถ่ำยทอดแผนพัฒนำและติดตำมกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร
และกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง (สวบ.1.3-06)  ผู้บริหำรสำมำรถ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ได้จำกนโยบำยและแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.3-07)  
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ  2555 -2559 (สวบ.1.3-08)  สรุปกำรเข้ำร่วม
อบรม/สัมมนำของบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก ปีงบประมำณ 2557 (สวบ.1.3-09) สถิติ  
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้ผ่ำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (สวบ.1.3-10) กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและพนักงำนฯ (แบบ ปร.ม.) (สวบ.1.3-11) งบประมำณ โดยมี
กำรรำยงำน กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรรำยจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ 2557  
(สวบ.1.3-12)  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบกำรประเมินผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักฯ     
แบบ 360 องศำ (สวบ.1.3-13) น ำผลกำรประเมินแจ้งให้บุคลำกร ได้รับทรำบ (สวบ.1.3-14) 

  

 

และน ำข้อมูลมำสังเครำะห์นโยบำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.3-15) เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.3-16) ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย        
กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ และด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง  
  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร มีคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2557 ผลกำรประเมิน      
กำรปฏิบัติงำนและคุณลักษณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร ผลกำรประเมินผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ค่ำคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.45)  (สวบ.1.3-17) 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 4.00 4.45 4.45 บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
หลักฐาน 
  

สวบ.1.3-01 หนังสือเชิญประชุม  
 สวบ.1.3-02 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 สวบ.1.3-03 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 สวบ.1.3-04 บันทึกเร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 สวบ.1.3-05 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-07 นโยบำยและแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 สวบ.1.3-08 แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีงบประมำณ 2555-2559 
 สวบ.1.3-09 สรุปกำรพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2556 
 สวบ.1.3-10 สถิติกำรปฏิบัติงำน  
 สวบ.1.3-11 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบ ป.มรม.) 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลกำรประเมินผลบริหำรโดยบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4.45 
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และน ำข้อมูลมำสังเครำะห์นโยบำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.3-15) เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.3-16) ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย        
กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ และด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้อง  
  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร มีคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ปีงบประมำณ 2557 ผลกำรประเมิน      
กำรปฏิบัติงำนและคุณลักษณะของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร ผลกำรประเมินผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ค่ำคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.45)  (สวบ.1.3-17) 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 4.00 4.45 4.45 บรรลุเป้ำหมำย 

 

 
หลักฐาน 
  

สวบ.1.3-01 หนังสือเชิญประชุม  
 สวบ.1.3-02 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 สวบ.1.3-03 รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 สวบ.1.3-04 บันทึกเร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 สวบ.1.3-05 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-06 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-07 นโยบำยและแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 สวบ.1.3-08 แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีงบประมำณ 2555-2559 
 สวบ.1.3-09 สรุปกำรพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2556 
 สวบ.1.3-10 สถิติกำรปฏิบัติงำน  
 สวบ.1.3-11 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร (แบบ ป.มรม.) 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลกำรประเมินผลบริหำรโดยบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4.45 
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 สวบ.1.3-12 รำยงำนผลแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำย เงินรำยได้ปีงบประมำณ  
          2557                
 สวบ.1.3-13 แบบประเมินผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-14 ผลกำรประเมินผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-15 รำยงำนกำรสังเครำะห์นโยบำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.1.3-16 แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ (2555-2559) 
 สวบ.1.3-17 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและคุณลักษณะของผู้อ ำนวยกำร 
                           ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

จุดเด่น 
  -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินบุคลำกรภำยใน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประเมิน 360 
องศำ  
  -  ผู้บริหำรประเมินบุคลำกร บุคลำกรประเมินผู้บริหำร และบุคลำกรประเมินกันเอง 
 -  บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำสถิติกำรปฏิบัติงำนส่งผู้บริหำรทุกเดือน 
  -  ผู้บริหำรสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  -  ส ำนักวิทยบริกำรควรมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำยรวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำนัก 

 
 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของส ำนักอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็น
ควำมรู้ทีก่ ำหนดในข้อ 1  

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

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำ
เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 
     นำยวรภัทร  อำปะโม       ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของส ำนักอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็น
ควำมรู้ทีก่ ำหนดในข้อ 1  

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

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำ
เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5 ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 
     นำยวรภัทร  อำปะโม       ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการด าเนินงาน 

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้

และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์ของส ำนัก  
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

มีแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ก ำหนด
ประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรควำมรู้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
(สวบ.1.4-01 ถึง สวบ.1.4-02)  

สวบ.1.4-01 แผน
ยุทธศำสตร ์ส ำนักวทิย
บริกำรฯ (2555-2559) 
สวบ.1.4-02 แผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ 
ปีกำรศึกษำ 2557 

 2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่ม 
เป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้
และทักษะอย่ำงชัดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน
ข้อที่ 1  

มีค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ คณะท ำงำนคือบุคลำกรของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2557  
(สวบ.1.4-03)  มีกำรก ำหนดกลุ่ม 
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู ้พร้อมทั้ง
ก ำหนดประเด็นควำมรู้ในแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ของส ำนักวทิยบรกิำรฯ 
(สวบ.1.4-04) 

สวบ.1.4-03 ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
ปีกำรศึกษำ 2557  
สวบ.1.4-04 นโยบำย
กำรจัดกำรควำมรู้  
ปีกำรศึกษำ 2557 
 

 3 มีกำรแบ่งปนัและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง  (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัตทิี่ดีตำม
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน  
ข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด   

  มีกำรจัดกิจกรรมแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทกัษะ
ของผู้มีประสบกำรณ์ตรง มีกำรประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุม่งำน
เพื่อส่งเสริมค่ำนิยมองค์กรเรื่องบริกำร
อย่ำงไรให้ประทับใจ (สวบ.1.4-05)  
มีกำรจัดกิจกรรมอบรมกำรจัดรูปแบบ
เอกสำร และกำรใช้ที่เก็บข้อมูลฟรีบน
คลำวด์ (usage of free cloud 
storage) (สวบ.1.4-06) เพื่อเผยแพร่
ควำมรู้ไปสู่บุคลำกร โดยสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏบิัติงำนไดจ้ริง 
(สวบ.1.4-07) 

สวบ.1.4-05  บันทึก 
กำรประชุมกิจกรรม
ส่งเสริมค่ำนิยมองค์กร
เร่ืองบริกำรอย่ำงไรให้
ประทับใจ 
สวบ.1.4-06  กิจกรรม
อบรมกำรจัดรูปแบบ
เอกสำร และกำรใช้ที่เก็บ
ข้อมูลฟรีบนคลำวด์ 
(usage of free cloud 
storage)  
สวบ.1.4-07 พื้นที่เก็บ
เอกสำรกำรปฏิบัติงำน
ด้วยโปรแกรม Dropbox 
บนคลำวด ์

 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำม

ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลักษณ์ 
(Explicit knowledge) 

มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็น
ควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ตรงมำ
ปรับปรุงคู่มือกำรปฏบิัติงำนให้ทันสมัย
เป็นปัจจบุัน (สวบ.1.4-08 ถึง สวบ.
1.4-14)  มีกำรรวบรวมเอกสำรควำมรู้
จำกกำรอบรมสัมมนำ กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมวิชำกำร (สวบ.1.4-15 ถึง 
สวบ.1.4-26) มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ของบุคลำกรจำกกำรอบรม สัมมนำ 
ประชุมวชิำกำร ผ่ำนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งกำรจัดเก็บ
เอกสำรรวบรวมจัดเป็นมุมกำรจดักำร
ควำมรู้ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลำกรผำ่นเอกสำรสิ่งพิมพ์  
(สวบ.1.4-27) 

สวบ.1.4-08 คู่มือกำร
จัดรูปแบบเอกสำร 
สวบ.1.4-9 คู่มือกำร
วิเครำะห์หมวดหมู่และลง
รำยกำรทรัพยำกรฯ 
สวบ.1.4-10 คู่มือกำรลง
รำยกำรวำรสำร 
สวบ.1.4-11 คู่มืออัตรำ
ค่ำบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์   
สวบ.1.4-12 คู่มือกำร 
Write Tag RFID 
สวบ.1.4-13 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนวทิยำนิพนธ์
และงำนวิจัย 
สวบ.1.4-14 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนงบประมำณ
และสำรบรรณ 
สวบ.1.4-15 เอกสำรกำร
ประชุมสภำบรรณำรักษ์
แห่งเอเชียฯ  คร้ังที่ 16 
(CONSAL XVI)  
สวบ.1.4-16 เอกสำรกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง
กำรพัฒนำจดหมำยเหตุ
และพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มส ำหรับองค์กร 
สวบ.1.4-17 เอกสำรกำร 
อบรมเรื่องวินัยกำร
บริกำรกำรเงินกำรคลัง 

 



รายงานการประเมินตนเอง 2557

Self  Assessment  Report  2014 

49

  

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำม

ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมำเป็นลำยลักษณ์ 
(Explicit knowledge) 

มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็น
ควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ตรงมำ
ปรับปรุงคู่มือกำรปฏบิัติงำนให้ทันสมัย
เป็นปัจจบุัน (สวบ.1.4-08 ถึง สวบ.
1.4-14)  มีกำรรวบรวมเอกสำรควำมรู้
จำกกำรอบรมสัมมนำ กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมวิชำกำร (สวบ.1.4-15 ถึง 
สวบ.1.4-26) มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ของบุคลำกรจำกกำรอบรม สัมมนำ 
ประชุมวชิำกำร ผ่ำนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งกำรจัดเก็บ
เอกสำรรวบรวมจัดเป็นมุมกำรจดักำร
ควำมรู้ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลำกรผำ่นเอกสำรสิ่งพิมพ์  
(สวบ.1.4-27) 

สวบ.1.4-08 คู่มือกำร
จัดรูปแบบเอกสำร 
สวบ.1.4-9 คู่มือกำร
วิเครำะห์หมวดหมู่และลง
รำยกำรทรัพยำกรฯ 
สวบ.1.4-10 คู่มือกำรลง
รำยกำรวำรสำร 
สวบ.1.4-11 คู่มืออัตรำ
ค่ำบริกำรสื่อสิ่งพิมพ์   
สวบ.1.4-12 คู่มือกำร 
Write Tag RFID 
สวบ.1.4-13 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนวทิยำนิพนธ์
และงำนวิจัย 
สวบ.1.4-14 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนงบประมำณ
และสำรบรรณ 
สวบ.1.4-15 เอกสำรกำร
ประชุมสภำบรรณำรักษ์
แห่งเอเชียฯ  คร้ังที่ 16 
(CONSAL XVI)  
สวบ.1.4-16 เอกสำรกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง
กำรพัฒนำจดหมำยเหตุ
และพิพิธภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มส ำหรับองค์กร 
สวบ.1.4-17 เอกสำรกำร 
อบรมเรื่องวินัยกำร
บริกำรกำรเงินกำรคลัง 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
    สวบ.1.4-18  เอกสำรกำร

อบรม เรื่องกำรจัดรูปแบบ
หน้ำโฮมเพจที่เหมำะสมกับ
สถำบนับริกำรสำรสนเทศ 
สวบ.1.4-19 เอกสำรกำร
ประชุมเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพส ำนักวิทยฯคร้ังที่ 5 
สวบ.1.4-20 เอกสำรกำร
ประชุมใหญ่สำมญัสมำคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
สวบ.1.4-21 เอกสำรอบรม
กำรสืบค้นฐำนข้อมูล
ออนไลน์ ปีงบประมำณ 
2558 
สวบ.1.4-22 เอกสำรอบรม
เร่ืองกำรเรียนรู้ในสังคม
ดิจิทัล ควำมเปลี่ยนแปลง
และควำมทำ้ทำยในศตวรรษ
ที่ 21 
สวบ.1.4-23 เอกสำรอบรม
กำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง
ห้องสมุดและวิชำชีพ
บรรณำรักษ์ 
สวบ.1.4-24 เอกสำรเรื่อง
เทคนิคกำรเขียนผลงำนทำง
วิชำกำรเพื่อขอก ำหนด
ต ำแหน่งให้สูงขึ้นฯ 

 

  

 

 
 
 
 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

    สวบ.1.4-25 เอกสำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำร
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้น
สูงด้วย LISREL และ Mplus 
สวบ.1.4-26 เอกสำรกำร 
อบรม TInternational 
Conference 2015 on 
Social and Economic 
Prospects in Southern  
Mekong Sub-Region of 
Southeast Asia (SEPSA) 
สวบ.1.4-27  มุมกำรจัดกำร
ควำมรู ้

 5 กำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้จำก 
กำรจัดกำรควำมรู้ในปี
กำรศึกษำปัจจบุันหรือปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น  
ลำยลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge)และจำก
ควำมรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมำปรบัใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง   

มีกำรน ำควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรจัดกำร
ควำมรู้ มำปรับใช้ในกำรปฏบิัติงำน
จริงโดยกำรลดขั้นตอนกำรปฏบิตัิงำน
เพื่อประสิทธิภำพกำรบรกิำร ดังนี้ 
  1. กำรลดขั้นตอนกำรลงรำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ (สวบ.1.4-28) 
  2. กำรลดขั้นตอนกำรสืบคน้
ฐำนข้อมูลออนไลน ์(สวบ.1.4-29)   
  3. บริกำร one stop service  
(สวบ.1.4-30)  
  4. บุคลำกรมีพื้นที่เก็บเอกสำร
เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนด้วยโปรแกรม 
Dropbox บนคลำวด ์(สวบ.1.4-31) 

สวบ.1.4-28  กำรลดขั้นตอน
กำรลงรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
สวบ.1.4-29  กำรลดขั้นตอน
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ 
สวบ.1.4-30 บริกำร one 
stop service  
สวบ.1.4-31 โปรแกรม 
Dropbox บนคลำวด ์
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การประเมินตนเอง 
 

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

 

จุดเด่น 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีมุมกำรจัดกำรควำมรู้จัดเก็บเอกสำรสิ่งพิมพ์ที่จัดท ำขึ้นโดยส ำนัก

วิทยบริกำรฯ  เอกสำรสิ่งพิมพ์ที่บุคลำกรได้รับจำกกำรอบรม ประชุม สัมมนำทำงวิชำกำรต่ำงๆ 
นอกจำกนี้ยังจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner 
เพ่ือเผยแพร่และสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสะดวก ทุกที่ ทุกเวลำ  

นอกจำกนีเ้อกสำรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ บุคลำกร
สำมำรถเรียนรู้ น ำควำมรู้ไปพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน มีกำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำนโปรแกรม IPMsg  สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค และไลน์ รวมทั้งจดหมำยข่ำว เพื่อแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน กิจกรรม 
เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ด้วย 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
 

  ส ำนักวิทยบริกำรฯ จะมีกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมของ
องค์กร  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน 
ตำมบริบทของส ำนัก  ตัวอย่ำง เช่น 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร 
     สถำนที่) 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถำบัน 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  -  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกำรบริหำรงำนวิจัยระบบงำนระบบ
ประกันคุณภำพ 
  -  ควำมเส่ียงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำลโดยเฉพำะจรรยำบรรณของ
บุคลำกร 
  -  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
  -  อ่ืนๆ ตำมบริบทของส ำนักวิทยบริกำร 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำก
กำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

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

เพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำม

เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

หมายเหตุ  
 

คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในส ำนักในรอบ
ปีกำรประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร หรือต่อ
ชื่อเสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงินของส ำนัก  อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของ
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ส ำนักฯ ในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอโดยมี
หลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 
 

 
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) ได้แก่ 
1. ส ำนักมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับ 

เพ่ือลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ  และด ำเนินกำร
ตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของ
ส ำนัก 

3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่
ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

หรือคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูงและตัวแทน             
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของส ำนักร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง (สวบ.1.5-01) และกำรควบคุม
ภำยใน (สวบ.1.5-02) ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ โดยมีผูบ้ริหำรและบุคลำกร 
ของส ำนักฯ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำน  โดยระบุหน้ำที่รบัผิดชอบใน
ค ำสั่งแต่งตัง้ให้กับคณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำน เพื่อด ำเนนิงำนตำมนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

สวบ.1.5-01 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ 
2557 
สวบ.1.5-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  

 2 มีกำรวิเครำะห์และระบุ
ควำมเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำง
น้อย 3 ด้ำนตำมบริบท                
ของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรวิเครำะห์และ
ระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยง 3 ด้ำน ตำมบริบทของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  ซึ่งประกอบด้วยประเด็น
ต่ำง ๆ ดังนี้ (สวบ.1.5-03) 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร 
  2. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3. กำรเงินและงบประมำณ 

สวบ.1.5-03 แบบก ำหนด
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน (RMU-ERM 1) 

 3 มีกำรประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของควำมเสีย่ง 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่
ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน 
ข้อ 2 

มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยงได้จำก
กำรวิเครำะห์ในข้อ 2 และมีกำรรำยงำน
ระบุและประเมินปจัจัยเสี่ยง  
(สวบ. 1.5-04) 

สวบ.1.5-04 รำยงำนกำรระบุ
และประเมินปัจจัยเสี่ยง
(RMU-ERM 3 และ 4) 
 
 

 4 มีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มีระดบั             
ควำมเสี่ยงสูง และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง  
(สวบ. 1.5-05) และได้ด ำเนินกำรตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 (สวบ. 1.5-06) 

สวบ.1.5-05 แผนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 
สวบ.1.5-06 ผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 

 



รายงานการประเมินตนเอง 2557

Self  Assessment  Report  2014 

55

  

 

ส ำนักฯ ในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอโดยมี
หลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 
 

 
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) ได้แก่ 
1. ส ำนักมีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับ 

เพ่ือลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ  และด ำเนินกำร
ตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของ
ส ำนัก 

3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่
ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธิ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร

หรือคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร
ระดับสูงและตัวแทน             
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของส ำนักร่วมเป็น
คณะกรรมกำรหรือ
คณะท ำงำน 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง (สวบ.1.5-01) และกำรควบคุม
ภำยใน (สวบ.1.5-02) ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ โดยมีผูบ้ริหำรและบุคลำกร 
ของส ำนักฯ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำน  โดยระบุหน้ำที่รบัผิดชอบใน
ค ำสั่งแต่งตัง้ให้กับคณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำน เพื่อด ำเนนิงำนตำมนโยบำย
บริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

สวบ.1.5-01 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ 
2557 
สวบ.1.5-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  

 2 มีกำรวิเครำะห์และระบุ
ควำมเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำง
น้อย 3 ด้ำนตำมบริบท                
ของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรวิเครำะห์และ
ระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยง 3 ด้ำน ตำมบริบทของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  ซึ่งประกอบด้วยประเด็น
ต่ำง ๆ ดังนี้ (สวบ.1.5-03) 
  1. ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร 
  2. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3. กำรเงินและงบประมำณ 

สวบ.1.5-03 แบบก ำหนด
ขอบเขตควำมรับผิดชอบตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน (RMU-ERM 1) 

 3 มีกำรประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของควำมเสีย่ง 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่
ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน 
ข้อ 2 

มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยงได้จำก
กำรวิเครำะห์ในข้อ 2 และมีกำรรำยงำน
ระบุและประเมินปจัจัยเสี่ยง  
(สวบ. 1.5-04) 

สวบ.1.5-04 รำยงำนกำรระบุ
และประเมินปัจจัยเสี่ยง
(RMU-ERM 3 และ 4) 
 
 

 4 มีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มีระดบั             
ควำมเสี่ยงสูง และ
ด ำเนินกำรตำมแผน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง  
(สวบ. 1.5-05) และได้ด ำเนินกำรตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 (สวบ. 1.5-06) 

สวบ.1.5-05 แผนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏมหำสำรคำม 
สวบ.1.5-06 ผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 

 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Academic  Resources  Center

56

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีกำรติดตำมและประเมิน 

มีกำรติดตำมและประเมิน 
ผลกำรด ำเนนิ งำนตำม
แผน และรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำ
อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำน
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อน ำเสนอสภำมหำวทิยำลัย  (สวบ. 
1.5-07) 

สวบ.1.5-07  รำยงำน 
สวบ.1.5-07  รำยงำน 
กำรประชุมและมตทิีป่ระชุมสภำ
มหำวทิยำลยั ประจ ำปี พ.ศ. 
2557 

 6 มีกำรน ำผลกำรประเมิน 
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
กำรปรับแผนหรือวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำน
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อน ำเสนอสภำ (สวบ. 1.5-08) 

สวบ.1.5-08 รำยงำน 
กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2557 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

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

 
 
 

จุดเด่น 
     - ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมระบบกลไกท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      -  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีกำรติดตำมและประเมิน 

มีกำรติดตำมและประเมิน 
ผลกำรด ำเนนิ งำนตำม
แผน และรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลยัเพื่อพิจำรณำ
อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำน
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อน ำเสนอสภำมหำวทิยำลัย  (สวบ. 
1.5-07) 

สวบ.1.5-07  รำยงำน 
สวบ.1.5-07  รำยงำน 
กำรประชุมและมตทิีป่ระชุมสภำ
มหำวทิยำลยั ประจ ำปี พ.ศ. 
2557 

 6 มีกำรน ำผลกำรประเมิน 
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
กำรปรับแผนหรือวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

คณะกรรมกำร หรือคณะท ำงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำน
ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อมหำวิทยำลัย
เพื่อน ำเสนอสภำ (สวบ. 1.5-08) 

สวบ.1.5-08 รำยงำน 
กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2557 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

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

 
 
 

จุดเด่น 
     - ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมระบบกลไกท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนัก 
2.  มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผน 

กำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.  มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ

ส ำนักและบุคลำกร 
4.  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง 
5.  มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำง

กำรเงินและควำมมั่นคงของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
6.  มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไป

ตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
7.  ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำก

รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
 

หมายเหต ุ 
 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงิน
ของสถำบันที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถำบันให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน สถำบันควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่
ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำ
เป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็น ควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่สถำบันใช้ใน 
กำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงท่ีมำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำงบประมำณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุน จำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน 
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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  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ     ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน      
     นำงส ำรวย  สีสังข์             ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรปฏิบัติกำร   

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแผน 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน (สวบ.1.6-01) ที่
สอดคล้องกับแผนยทุธศำสตร์ ฉบับที่ 
11 (2555-2559) ของส ำนัก ฯ 
 (สวบ.1.6-02) และน ำไปสู่กำรจัดท ำ
แผนปฏบิัติรำยจำ่ยเงินรำยได้ของ
ส ำนักฯ (สวบ.1.6-03)  

สวบ.1.6-01 แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวบ.1.6-02 แผน
ยุทธศำสตร์ ฉบบัที่ 11  
(2555-2559) 
สวบ.1.6-03 แผนปฏิบตัิ
กำรงบประมำณรำยจำ่ยเงิน
รำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ของส ำนักฯ 

 2 มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกร
ทำงดำ้นกำรเงินหลักเกณฑ์     
กำรจัดสรร และกำรวำง
แผนกำรใช้เงินอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแนวทำงจดัสรร 
เงินโดยให้กลุ่มงำนเป็นผู้เสนอโครงกำร 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำส ำนักพิจำรณำเห็นชอบ (สวบ.
1.6-04) และได้วำงแผนกำรใช้เงิน
อย่ำงมีประสทิธิภำพโดยใช้ระบบ MIS 
ของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังได้

สวบ.1.6-04  สรุปโครงกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ประจ ำปี งบประมำณ 
2557 
สวบ.1.6-05 สรุปผล 
กำรตรวจสอบภำยในรอบ 
12 เดือน 
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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  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ     ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน      
     นำงส ำรวย  สีสังข์             ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรปฏิบัติกำร   

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
 

ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธท์ำงกำรเงิน 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแผน 
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน (สวบ.1.6-01) ที่
สอดคล้องกับแผนยทุธศำสตร์ ฉบับที่ 
11 (2555-2559) ของส ำนัก ฯ 
 (สวบ.1.6-02) และน ำไปสู่กำรจัดท ำ
แผนปฏบิัติรำยจำ่ยเงินรำยได้ของ
ส ำนักฯ (สวบ.1.6-03)  

สวบ.1.6-01 แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวบ.1.6-02 แผน
ยุทธศำสตร์ ฉบบัที่ 11  
(2555-2559) 
สวบ.1.6-03 แผนปฏิบตัิ
กำรงบประมำณรำยจำ่ยเงิน
รำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557 ของส ำนักฯ 

 2 มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกร
ทำงดำ้นกำรเงินหลักเกณฑ์     
กำรจัดสรร และกำรวำง
แผนกำรใช้เงินอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแนวทำงจดัสรร 
เงินโดยให้กลุ่มงำนเป็นผู้เสนอโครงกำร 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
ประจ ำส ำนักพิจำรณำเห็นชอบ (สวบ.
1.6-04) และได้วำงแผนกำรใช้เงิน
อย่ำงมีประสทิธิภำพโดยใช้ระบบ MIS 
ของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังได้

สวบ.1.6-04  สรุปโครงกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ประจ ำปี งบประมำณ 
2557 
สวบ.1.6-05 สรุปผล 
กำรตรวจสอบภำยในรอบ 
12 เดือน 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดท ำแผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และเหมำะสม โดยผ่ำน
กำรกลั่นกรองของที่ประชุมผูบ้รหิำร
ส ำนัก (สวบ.1.6-05) 

 3 มีงบประมำณประจ ำปี 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
กำรในแต่ละพนัธกิจและ
กำรพัฒนำส ำนักและ
บุคลำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้วิเครำะห์ควำม
สอดคล้องของงบประมำณประจ ำปีกับ
แผนปฏบิัติรำชกำร งบประมำณ
ประจ ำปี 2557 ที่ก ำหนด         
(สวบ.1.6-06)  และมีโครงกำร/
กิจกรรมที่ครบถ้วนตำมพันธกิจของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.6-07) 
เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลยั และบคุลำกร 

สวบ.1.6-06 แผนปฏิบัติ
กำรงบประมำณรำยจำ่ยเงิน
รำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2557  ส ำนักวิทย
บริกำรฯ   
สวบ.1.6-07 พันธกิจส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

 4 มีกำรจัดท ำรำยงำนทำง 
กำรเงินอย่ำงเป็นระบบ 
และรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลยัอย่ำงน้อย 
ปีละ 2 คร้ัง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำรำยงำน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเปน็ระบบ
ซึ่งได้รำยงำนต่อมหำวิทยำลัยอย่ำง
น้อยปีละ 2 คร้ัง (สวบ.1.6-08) และ
เสนอต่อคณะกรรกำรประจ ำส ำนัก 
(สวบ.1.6-09) 

สวบ.1.6-08 รำยงำน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2557 
สวบ.1.6-09 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก  

 5 มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงิน
ไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของส ำนักวิทย
บริกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำข้อมูลทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย 
และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงนิของ
ส ำนักฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสนอ
ผู้บริหำรส ำนักฯ ให้ทรำบข้อมูลเพื่อใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตดัสินใจ 
(สวบ.1.6-10) 

สวบ.1.6-10 รำยงำน 
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
ห้องสมุดต่อจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำ 
ปีงบประมำณ 2557 

 6 มีหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในและภำยนอก            
ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำม 
กำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑ์            
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของ
ส ำนักฯ เพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบ
กำรบริหำรงำนทำงดำ้นกำรเงินให้
เป็นไปตำมระเบยีบกฎเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลยัก ำหนด (สวบ.1.6-11) 

สวบ.1.6-11 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในของส ำนัก 
สวบ.1.6-12 รำยงำน 
กำรตรวจสอบภำยในของ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้

ส ำนักฯ ทรำบเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (สวบ.1.6-12) 

 7 ผู้บริหำรระดับสูง                
มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และน ำข้อมูลจำกรำยงำน
ทำงกำรเงินไปใช้ ใน 
กำรวำงแผนและ              
กำรตัดสินใจ 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ 
สำมำรถติดตำมกำรใช้เงินและ
งบประมำณผำ่นระบบกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศ (MIS)  
(สวบ.1.6-13)  โดยมีระบบบรหิำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตัดยอด
งบประมำณ (สวบ.1.6-14)  มี 
กำรรำยงำนกำรใช้งบประมำณต่อ
ผู้บริหำรส ำนักฯ (สวบ.1.6-15) 

สวบ.1.6-13 ระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรและ 
กำรตัดสินใจ (MIS) 
สวบ.1.6-14 ระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  
สวบ.1.6-15 รำยงำน  
กำรประชุมผูบ้ริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 

จุดเด่น 
     -  ในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำระบบ MIS ของมหำวิทยำลัยมำใช้ใน 
กำรบริหำรงบประมำณของส ำนักฯ และระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และพัสดุภำครัฐได้
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ที่มีระบบบริหำร
จัดกำรรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
      - 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 และมีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้

ส ำนักฯ ทรำบเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (สวบ.1.6-12) 

 7 ผู้บริหำรระดับสูง                
มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงิน 
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และน ำข้อมูลจำกรำยงำน
ทำงกำรเงินไปใช้ ใน 
กำรวำงแผนและ              
กำรตัดสินใจ 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ 
สำมำรถติดตำมกำรใช้เงินและ
งบประมำณผำ่นระบบกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศ (MIS)  
(สวบ.1.6-13)  โดยมีระบบบรหิำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตัดยอด
งบประมำณ (สวบ.1.6-14)  มี 
กำรรำยงำนกำรใช้งบประมำณต่อ
ผู้บริหำรส ำนักฯ (สวบ.1.6-15) 

สวบ.1.6-13 ระบบ
สำรสนเทศกำรบริหำรและ 
กำรตัดสินใจ (MIS) 
สวบ.1.6-14 ระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐ 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  
สวบ.1.6-15 รำยงำน  
กำรประชุมผูบ้ริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ  7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 
 

จุดเด่น 
     -  ในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำระบบ MIS ของมหำวิทยำลัยมำใช้ใน 
กำรบริหำรงบประมำณของส ำนักฯ และระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และพัสดุภำครัฐได้
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ที่มีระบบบริหำร
จัดกำรรหัสสินค้ำและบริกำรภำครัฐ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
      - 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจและพัฒนำกำรของส ำนัก และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
2.  มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของส ำนัก 
3.  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 
4.  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย    
    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.  มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทุก

องค์ประกอบคุณภำพ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ

นักศึกษำและผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของส ำนัก 
8.  มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำน

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น

และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน 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 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
     นำงสำวมลทะวรรณ  ธรรมจันทำ   ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน                   
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพฒันำกำรของ
ส ำนักและด ำเนนิกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจและ
พัฒนำกำรของส ำนักฯ และด ำเนินกำร
ตำมระบบที่ก ำหนด (สวบ.1.7-01) โดยมี
กำรก ำหนดผู้รับผดิชอบและประสำนงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพและแตง่ตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพประจ ำ
ส ำนักฯ เพื่อผลักดนัให้มีกำรประกัน
คุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้แต่ระดับ
ส ำนัก กลุ่มงำน จนถึงระดบัผูป้ฏิบัติงำน 
(สวบ.1.7-02) และมีแผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.1.7-03)  เพื่อแจ้งให้บุคลำกร
ทรำบถึงกลไกกำรประกันคุณภำพของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.7-04) และ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน
และกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้กำรด ำเนิน
ภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์และมกีำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

สวบ.1.7-01 คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.7-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.7-03 ปฏิทิน 
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี
กำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.7-04 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้

ควำมส ำคัญเร่ืองกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำย
และผู้บริหำรสงูสุดของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ มี     
กำรก ำหนดนโยบำย (สวบ.1.7-05)  
และให้ควำมส ำคัญของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงชัดเจน 
และมีกำรถ่ำยทอดกำรประกันคณุภำพ 
สู่บุคลำกรในส ำนักฯ อย่ำงทั่วถงึ  
(สวบ.1.7-03) และมีแผนปฏิบตัิกำร
เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปี 
2557 

สวบ.1.7-05 นโยบำยและ
แผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.7-03 ปฏิทินปฏบิัติกำร 
ประกันคุณภำพส ำนักวิทย
บริกำรฯ ประจ ำปี 2557 
 

 3 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ และภำรกิจหลัก
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในกลุ่มตัวบ่งชี้
ตำมภำรกิจหลัก  จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 
(สวบ.1.7-06) 

สวบ.1.7-06 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ
รำยกำรตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำม
ภำรกิจหลักของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 4 มีกำรด ำเนินงำนด้ำน       
กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในที่ครบถ้วนประกอบ 
ด้วย 1) กำรควบคุมติดตำม 
กำรด ำเนินงำน และประเมิน
คุณภำพ  2) กำรจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปทีี่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพ
เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักและ
มหำวิทยำลยัตำมก ำหนดเวลำ 
และ 3) กำรน ำผล 
กำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
อย่ำงครบถ้วนเร่ิมจำกกำรควบคุมติดตำม
กำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ โดย 
มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและ
กำรปรับปรุงกลไกกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน (สวบ.1.7-01) และ
จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีี่เป็นรำยงำน 
กำรประเมินคุณภำพ (SAR) ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2557 
(สวบ.1.7-07) เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก และมหำวิทยำลยั น ำผล
กำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพของส ำนักวทิยบริกำรฯ  
(สวบ.1.7-08) 

สวบ.1.7-01 คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.7-07 รำยงำน        
กำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 
2556  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.7-08 แผน กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ  (Improvement 
Plan) 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์     ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
     นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร           ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
     นำงสำวมลทะวรรณ  ธรรมจันทำ   ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน                   
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพฒันำกำรของ
ส ำนักและด ำเนนิกำรตำม
ระบบที่ก ำหนด 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจและ
พัฒนำกำรของส ำนักฯ และด ำเนินกำร
ตำมระบบที่ก ำหนด (สวบ.1.7-01) โดยมี
กำรก ำหนดผู้รับผดิชอบและประสำนงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพและแตง่ตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพประจ ำ
ส ำนักฯ เพื่อผลักดนัให้มีกำรประกัน
คุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตัง้แต่ระดับ
ส ำนัก กลุ่มงำน จนถึงระดบัผูป้ฏิบัติงำน 
(สวบ.1.7-02) และมีแผนกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.1.7-03)  เพื่อแจ้งให้บุคลำกร
ทรำบถึงกลไกกำรประกันคุณภำพของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.1.7-04) และ
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจประเมิน
และกำรปรับปรุงพัฒนำเพื่อให้กำรด ำเนิน
ภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์และมกีำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

สวบ.1.7-01 คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.7-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.7-03 ปฏิทิน 
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี
กำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.7-04 รำยงำน 
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้

ควำมส ำคัญเร่ืองกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำย
และผู้บริหำรสงูสุดของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

ผู้บริหำรของส ำนักวทิยบริกำรฯ มี     
กำรก ำหนดนโยบำย (สวบ.1.7-05)  
และให้ควำมส ำคัญของกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงชัดเจน 
และมีกำรถ่ำยทอดกำรประกันคณุภำพ 
สู่บุคลำกรในส ำนักฯ อย่ำงทั่วถงึ  
(สวบ.1.7-03) และมีแผนปฏิบตัิกำร
เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปี 
2557 

สวบ.1.7-05 นโยบำยและ
แผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.7-03 ปฏิทินปฏบิัติกำร 
ประกันคุณภำพส ำนักวิทย
บริกำรฯ ประจ ำปี 2557 
 

 3 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 
 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ และภำรกิจหลัก
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในกลุ่มตัวบ่งชี้
ตำมภำรกิจหลัก  จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 
(สวบ.1.7-06) 

สวบ.1.7-06 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ
รำยกำรตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำม
ภำรกิจหลักของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 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 ำผล 
กำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
อย่ำงครบถ้วนเร่ิมจำกกำรควบคุมติดตำม
กำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ โดย 
มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ใน 
กำรด ำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพและ
กำรปรับปรุงกลไกกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน (สวบ.1.7-01) และ
จัดท ำรำยงำนประจ ำปทีี่เป็นรำยงำน 
กำรประเมินคุณภำพ (SAR) ส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2557 
(สวบ.1.7-07) เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก และมหำวิทยำลยั น ำผล
กำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพของส ำนักวทิยบริกำรฯ  
(สวบ.1.7-08) 

สวบ.1.7-01 คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
มหำสำรคำม ปีกำรศึกษำ 2557 
สวบ.1.7-07 รำยงำน        
กำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 
2556  ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวบ.1.7-08 แผน กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำส ำนัก 
วิทยบริกำรฯ  (Improvement 
Plan) 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีกำรน ำผลกำรประกนั

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มำปรับปรุงกำรท ำงำนและ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ (สวบ.1.7-04) น ำผล
กำรประเมินคุณภำพภำยใน ปี 2556 
ส ำนักฯ (สวบ.1.7-08) มำพิจำรณำ
วิเครำะห์ทบทวนเพื่อปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำนในปี 2557 โดยมีเป้ำหมำย
ให้ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชีข้องแผน
กลยุทธ์ของส ำนักฯ มีกำรพัฒนำทุกตัว
บ่งชี ้ 

สวบ.1.7-04 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำก ำหนด
ผู้รับผิดชอบกำรตัวบง่ชี ้
สวบ.1.7-08 แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 2556 
(Improvement Plan) 
 

 6 มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนนุกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในครบทุก
องค์ประกอบคุณภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีใช้ระบบสำรสนเทศ 
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในครบทุกองค์ประกอบ และมี 
กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรประกันคุณภำพ 
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของส ำนักวิทยบริกำร 
(สวบ.1.7-09) 

สวบ.1.7-09 เว็บไซต์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ  

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะ
นักศึกษำและผู้ใช้บริกำรตำม
พันธกิจของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ใช้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในกำรประกัน
คุณภำพมีส่วนร่วมในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นและแนะน ำกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
หลำกหลำยช่องทำง ดงันี้ กำรแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.1.7-10) e-mail (สวบ.1.7-11) 
สื่อสังคมออนไลน ์Facebook  
(สวบ.1.7-12 ) 

สวบ.1.7-10 เว็บไซต์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ  
สวบ.1.7-11 e-mail  
สวบ.1.7-12 Facebook 

 8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
หน่วยงำนและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน
และภำยนอกโดยบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำร
พัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) 

สวบ.1.7-13 ค ำสั่งมหำวิทยำลยั 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ (EdPEx)  
สวบ.1.7-14 ค ำสั่งกำรสัมมนำ  

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(สวบ.1.7-13)  สัมมนำ “กำรจดักำร
ควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ” (สวบ.
1.7-14) โดยเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวัน QA & KM Day  
(สวบ.1.7-15) 

“กำรจัดกำรควำมรู้จำกทฤษฎีสู่
กำรปฏิบัติ”  
สวบ.1.7-15 ภำพวันจัดกำร
ควำมรู้สู่คุณภำพ (QA&KM 
Day) 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองำนวิจัย
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่หน่วยงำน
พัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน ์

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพโดยมีระบบ
ฐำนข้อมูล กำรประกนัคุณภำพออนไลน์ 
(e-SAR) เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 (สวบ.1.7-16) 

สวบ.1.7-16  กำรประกัน
คุณภำพออนไลน ์(e-SAR) 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

จุดเด่น 
- มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภำพของหน่วยงำน ที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 
- มีกำรแต่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อกำรมีส่วนในกำรด ำเนินงำน 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

  -  มีกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและ 
             ภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -   ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ิม
มำกข้ึน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีกำรน ำผลกำรประกนั

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มำปรับปรุงกำรท ำงำนและ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ (สวบ.1.7-04) น ำผล
กำรประเมินคุณภำพภำยใน ปี 2556 
ส ำนักฯ (สวบ.1.7-08) มำพิจำรณำ
วิเครำะห์ทบทวนเพื่อปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำนในปี 2557 โดยมีเป้ำหมำย
ให้ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชีข้องแผน
กลยุทธ์ของส ำนักฯ มีกำรพัฒนำทุกตัว
บ่งชี ้ 

สวบ.1.7-04 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำก ำหนด
ผู้รับผิดชอบกำรตัวบง่ชี ้
สวบ.1.7-08 แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 2556 
(Improvement Plan) 
 

 6 มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนนุกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในครบทุก
องค์ประกอบคุณภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีใช้ระบบสำรสนเทศ 
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ
ภำยในครบทุกองค์ประกอบ และมี 
กำรเผยแพร่ข้อมูลกำรประกันคุณภำพ 
ผ่ำนเวบ็ไซต์ของส ำนักวิทยบริกำร 
(สวบ.1.7-09) 

สวบ.1.7-09 เว็บไซต์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ  

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโดยเฉพำะ
นักศึกษำและผู้ใช้บริกำรตำม
พันธกิจของส ำนัก 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ใช้บริกำร นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในกำรประกัน
คุณภำพมีส่วนร่วมในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นและแนะน ำกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
หลำกหลำยช่องทำง ดงันี้ กำรแสดงควำม
คิดเห็นผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(สวบ.1.7-10) e-mail (สวบ.1.7-11) 
สื่อสังคมออนไลน ์Facebook  
(สวบ.1.7-12 ) 

สวบ.1.7-10 เว็บไซต์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ  
สวบ.1.7-11 e-mail  
สวบ.1.7-12 Facebook 

 8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรประกนั
คุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
หน่วยงำนและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน
และภำยนอกโดยบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำร
พัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) 

สวบ.1.7-13 ค ำสั่งมหำวิทยำลยั 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ (EdPEx)  
สวบ.1.7-14 ค ำสั่งกำรสัมมนำ  

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(สวบ.1.7-13)  สัมมนำ “กำรจดักำร
ควำมรู้จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ” (สวบ.
1.7-14) โดยเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวัน QA & KM Day  
(สวบ.1.7-15) 

“กำรจัดกำรควำมรู้จำกทฤษฎีสู่
กำรปฏิบัติ”  
สวบ.1.7-15 ภำพวันจัดกำร
ควำมรู้สู่คุณภำพ (QA&KM 
Day) 

 9 มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองำนวิจัย
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่หน่วยงำน
พัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน ์

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพโดยมีระบบ
ฐำนข้อมูล กำรประกนัคุณภำพออนไลน์ 
(e-SAR) เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 (สวบ.1.7-16) 

สวบ.1.7-16  กำรประกัน
คุณภำพออนไลน ์(e-SAR) 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

จุดเด่น 
- มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภำพของหน่วยงำน ที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 
- มีกำรแต่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อกำรมีส่วนในกำรด ำเนินงำน 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

  -  มีกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและ 
             ภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -   ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ิม
มำกข้ึน 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

ใช้คะแนนผลกำรประเมินผลผู้ให้บริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม  5) 
 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นวรัตน์  เดชพิมล   ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ช้ี :  
     นำงสำวสมฤดี  พิณทอง                 ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร  
     นำงสำวมลทะวรรณ ธรรมจันทำ       ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท                 ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงวำรุณี  ศรีโทโคตร                   ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงชลธิชำ  อำจประดิษฐ์               ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์        ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ                   ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำยวรภัทร  อำปะโม                    ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
 

ผลการด าเนินการ 
  

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้จัดท ำระบบส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ที่มีต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ใน
เรื่องบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ส่วนของแหล่งค้นคว้ำ     
(ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและห้องสมุดคณะ) (สวบ.2.1-01) ซึ่งประเมินโดย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40         
(สวบ.2.1-02) 
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ผลการประเมินตนเอง       
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ระดับ  4.00    ระดับ 4.62 4.62 บรรลุเป้ำหมำย 
 

 
รายการหลักฐาน  
 
 สวบ.2.1–01 แบบสอบถำมส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมพึงพอใจของ 
                          นักศึกษำที่มีต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 สวบ.2.1-02  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อกำรบริกำรสิ่งอ ำนวย 
                          ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 
 

จุดเด่น 
- ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหลำยประเภท ทั้งวัสดุตีพิมพ์ 
   วัสดุไม่ตีพิมพ์ ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ    
-  บรรณำรักษ์และบุคลำกรทุกคน ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ช่วยเหลือและให้บริกำร 
    ด้วยควำมเสมอภำค  

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมำกขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สำขำวิชำระดับบัณฑิตศึกษำที่เปิดสอนใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 

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

สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ

มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกร

สำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำย

สนับสนุน 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 
 

หมายเหต ุ
หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่น ผลกำรประเมินหรือ              

ผลกำรส ำรวจ ควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและกำรสร้ำง      
ขวัญและก 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     ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร   

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
   นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน   
   นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 

 
 
ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนนุที่มีกำรวิเครำะห์  
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

มีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนนุ (สวบ.2.2-01) เพื่อใช้ใน 
กำรวำงแผนควำมต้องกำรดำ้นบุคลำกรของ
ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดอัตรำก ำลงัที่ต้องกำร
เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผน (สวบ.2.2-02)  

สวบ.2.2-01แผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
ปีงบประมำณ 2555-2559 
สวบ.2.2-02 โครงสร้ำง
อัตรำก ำลังปี 2555 – 2559 

 2 มีกำรบริหำรและ 
กำรพัฒนำบุคลำกร 
สำยสนับสนนุให้เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำบคุลำกรสำย
สนับสนนุ (สวบ.2.2-03) มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยกำรเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เช่น ส่งบุคลำกรไปศึกษำดงูำน อบรม 
สัมมนำ ทำงวชิำกำร (สวบ.2.2-04) 
สนับสนนุให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะ 
ในวิชำชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน 
กำรปฏิบัติงำน (สวบ.2.2-05) 

สวบ.2.2-03 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
สวบ.2.2-04 สรุปผลโครงกำร
กำรพัฒำบุคลำกร  
สวบ.2.2-05 สรุปจ ำนวน
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

 3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้บุคลำกรสำย
สนับสนนุสำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

มีสวัสดิกำรเสรมิสร้ำงสุขภำพทีด่ีแก่
บุคลำกร มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
(สวบ.2.2-06)  และเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำอำจำรย์และบุคลำกร  
(สวบ.2.2-07)  และมีกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ ได้แก่ อวยพรวันเกิดของบุคลำกร 
กำรเยี่ยมกรณีบุคลำกรเจ็บป่วยหรือเข้ำรับ
กำรรักษำพยำบำล คลอดบุตร หรือเนื่อง
ในโอกำสต่ำงๆ รวมทั้งกิจกรรมสังสรรค์ 

สวบ.2.2-06 ภำพตรวจสุขภำพ
ประจ ำป ี 
สวบ.2.2-07 ภำพกิจกรรม 
กำรแข่งขันกีฬำ  
สวบ.2.2-08 ภำพกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจเนื่องในโอกำส
ต่ำงๆ  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 

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

สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำ

มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกร

สำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำย

สนับสนุน 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 
 

หมายเหต ุ
หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่น ผลกำรประเมินหรือ              

ผลกำรส ำรวจ ควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำรกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและกำรสร้ำง      
ขวัญและก 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     ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร   

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
   นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน   
   นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 

 
 
ผลการด าเนินการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกำรบริหำรและ

พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนนุที่มีกำรวิเครำะห์  
ข้อมูลเชิงประจักษ ์

มีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนนุ (สวบ.2.2-01) เพื่อใช้ใน 
กำรวำงแผนควำมต้องกำรดำ้นบุคลำกรของ
ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดอัตรำก ำลงัที่ต้องกำร
เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผน (สวบ.2.2-02)  

สวบ.2.2-01แผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
ปีงบประมำณ 2555-2559 
สวบ.2.2-02 โครงสร้ำง
อัตรำก ำลังปี 2555 – 2559 

 2 มีกำรบริหำรและ 
กำรพัฒนำบุคลำกร 
สำยสนับสนนุให้เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด 

มีระบบกำรบริหำรและพัฒนำบคุลำกรสำย
สนับสนนุ (สวบ.2.2-03) มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรโดยกำรเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เช่น ส่งบุคลำกรไปศึกษำดงูำน อบรม 
สัมมนำ ทำงวชิำกำร (สวบ.2.2-04) 
สนับสนนุให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะ 
ในวิชำชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน 
กำรปฏิบัติงำน (สวบ.2.2-05) 

สวบ.2.2-03 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
สวบ.2.2-04 สรุปผลโครงกำร
กำรพัฒำบุคลำกร  
สวบ.2.2-05 สรุปจ ำนวน
บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 

 3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจให้บุคลำกรสำย
สนับสนนุสำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

มีสวัสดิกำรเสรมิสร้ำงสุขภำพทีด่ีแก่
บุคลำกร มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี
(สวบ.2.2-06)  และเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกีฬำอำจำรย์และบุคลำกร  
(สวบ.2.2-07)  และมีกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ ได้แก่ อวยพรวันเกิดของบุคลำกร 
กำรเยี่ยมกรณีบุคลำกรเจ็บป่วยหรือเข้ำรับ
กำรรักษำพยำบำล คลอดบุตร หรือเนื่อง
ในโอกำสต่ำงๆ รวมทั้งกิจกรรมสังสรรค์ 

สวบ.2.2-06 ภำพตรวจสุขภำพ
ประจ ำป ี 
สวบ.2.2-07 ภำพกิจกรรม 
กำรแข่งขันกีฬำ  
สวบ.2.2-08 ภำพกำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจเนื่องในโอกำส
ต่ำงๆ  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ (สวบ.2.2-08) 

 4 มีระบบกำรติดตำมให้
บุคลำกรสำยสนับสนุน           
น ำควำมรู้และทักษะ                
ที่ได้จำกกำรพฒันำมำใช ้
ในกำรปฏิบัติงำนที่
เก่ียวข้อง 

มีระบบกำรตดิตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู ้
และทักษะทีไ่ดจ้ำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัตงิำนที่เกี่ยวข้อง (สวบ.2.2-09)  โดยมี
แบบรำยงำนและติดตำมผลกำรเข้ำร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนำ (สวบ.2.2-10) 

สวบ.2.2-09 แบบรำยงำนและ
ติดตำมผลกำรเข้ำร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนำ 
สวบ.2.2-10 เว็บไซต์ส ำนักฯ 
KM Corner 

 5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำย
สนับสนนุและดูแลควบคุม
ให้บุคลำกรสำยสนับสนนุ
ถือปฏิบัติ 

มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำง
สม่ ำเสมอและให้ถือปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  
(สวบ.2.2-11 ถึง สวบ.2.2-14) 

สวบ.2.2-11 พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ.2547 
สถำบนัอุดมศึกษำ 
สวบ.2.2-12 ข้อบังคับฯ ว่ำด้วย
จรรยำบรรณของบุคลำกร พ.ศ.
2556 
สวบ.2.2-13 แบบประเมิน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำย
สนับสนนุ 
สวบ.2.2-14 รำยงำน 
กำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 6 มีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของแผน              
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผน 
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนนุ  
(สวบ.2.2-15) ซึ่งผลด ำเนินงำนบรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือบุคลำกรสำย
สนับสนนุ ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ 
หรือศึกษำดูงำน ที่เก่ียวข้องกับ
ภำระหน้ำที่และต ำแหน่ง (สวบ.2.2-16) 
และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร  
ปีละ 2 คร้ัง      

สวบ.2.2-15 สรุปผลกำรพฒันำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน  
กำรไปรำชกำร /ฝึกอบรม /
สัมมนำ และศึกษำดงูำน 
ปีงบประมำณ  2557  
สวบ.2.2-16 แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรพนักงำนใน
สถำบนัอุดมศึกษำวงรอบ 
กำรประเมินที่ 1/2558 
(ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึง
วันที่  31  มี.ค. 2558) 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

มีกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรับปรุง
แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักฯ  
(สวบ.2.2-17) โดยน ำเข้ำทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักฯ เพื่อ
ปรับปรุงกำรพฒันำบุคลำกรตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ในปีกำรศึกษำ 2557 มี 
กำรปรับปรุงแผนพฒันำบุคลำกรสำย
สนับสนนุให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์  
เพื่อพัฒนำงำนให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น 

สวบ.2.2-17 รำยงำนกำร
ประชุมผูบ้ริหำรส ำนักฯ เกี่ยวกับ
กำรปรับปรุงแผนพฒันำบุคลำกร
ส ำนักฯ  
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  7 ข้อ 5  บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
จุดเด่น 
  - กำรประเมินผู้บริหำรและบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
  - มีกำรบันทึกคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนระบบออนไลน์ 
 -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคน ทุกกลุ่มงำน โดยเข้ำร่วมกำรประชุม  
สัมมนำ กำรฝึกอบรมทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรับปีใหม่ (สวบ.2.2-08) 

 4 มีระบบกำรติดตำมให้
บุคลำกรสำยสนับสนุน           
น ำควำมรู้และทักษะ                
ที่ได้จำกกำรพฒันำมำใช ้
ในกำรปฏิบัติงำนที่
เก่ียวข้อง 

มีระบบกำรตดิตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู ้
และทักษะทีไ่ดจ้ำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัตงิำนที่เกี่ยวข้อง (สวบ.2.2-09)  โดยมี
แบบรำยงำนและติดตำมผลกำรเข้ำร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนำ (สวบ.2.2-10) 

สวบ.2.2-09 แบบรำยงำนและ
ติดตำมผลกำรเข้ำร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนำ 
สวบ.2.2-10 เว็บไซต์ส ำนักฯ 
KM Corner 

 5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำย
สนับสนนุและดูแลควบคุม
ให้บุคลำกรสำยสนับสนนุ
ถือปฏิบัติ 

มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำง
สม่ ำเสมอและให้ถือปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  
(สวบ.2.2-11 ถึง สวบ.2.2-14) 

สวบ.2.2-11 พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ.2547 
สถำบนัอุดมศึกษำ 
สวบ.2.2-12 ข้อบังคับฯ ว่ำด้วย
จรรยำบรรณของบุคลำกร พ.ศ.
2556 
สวบ.2.2-13 แบบประเมิน
จรรยำบรรณบุคลำกรสำย
สนับสนนุ 
สวบ.2.2-14 รำยงำน 
กำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 6 มีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จของแผน              
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผน 
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนนุ  
(สวบ.2.2-15) ซึ่งผลด ำเนินงำนบรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือบุคลำกรสำย
สนับสนนุ ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ 
หรือศึกษำดูงำน ที่เก่ียวข้องกับ
ภำระหน้ำที่และต ำแหน่ง (สวบ.2.2-16) 
และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำร  
ปีละ 2 คร้ัง      

สวบ.2.2-15 สรุปผลกำรพฒันำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน  
กำรไปรำชกำร /ฝึกอบรม /
สัมมนำ และศึกษำดงูำน 
ปีงบประมำณ  2557  
สวบ.2.2-16 แบบประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรพนักงำนใน
สถำบนัอุดมศึกษำวงรอบ 
กำรประเมินที่ 1/2558 
(ระหว่ำงวันที่ 1 ต.ค. 2557 ถึง
วันที่  31  มี.ค. 2558) 

  

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

มีกำรน ำผลกำรประเมนิไปปรับปรุง
แผนพัฒนำบุคลำกรส ำนักฯ  
(สวบ.2.2-17) โดยน ำเข้ำทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำส ำนักฯ เพื่อ
ปรับปรุงกำรพฒันำบุคลำกรตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ในปีกำรศึกษำ 2557 มี 
กำรปรับปรุงแผนพฒันำบุคลำกรสำย
สนับสนนุให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์  
เพื่อพัฒนำงำนให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น 

สวบ.2.2-17 รำยงำนกำร
ประชุมผูบ้ริหำรส ำนักฯ เกี่ยวกับ
กำรปรับปรุงแผนพฒันำบุคลำกร
ส ำนักฯ  
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ  7 ข้อ 5  บรรลุเป้ำหมำย 

 
 
จุดเด่น 
  - กำรประเมินผู้บริหำรและบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
  - มีกำรบันทึกคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนระบบออนไลน์ 
 -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคน ทุกกลุ่มงำน โดยเข้ำร่วมกำรประชุม  
สัมมนำ กำรฝึกอบรมทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ  
                    (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 

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 :  
   นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
   นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน   
   นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธ์    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
 

ผลการด าเนินการ 
 

        ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรสนับสนุนและสงเสริมกำรพัฒนำควำมรูและ 
ทักษะในวิชำชีพใหกับบุคลำกร ทั้งท่ีเปนกิจกรรมที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่หนวย 
งำนอ่ืนด ำเนินกำรทั้งภำยในประเทศและตำงประเทศ โดยสนับสนุนใหบุคลำกรไดไปศึกษำดูงำน 
ฝกอบรม  สัมมนำ ประชุมตำมควำมจ ำเปน และสอดคลองกับกำรปฏิบัติงำนอยำงตอเนื่อง เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร เสริมสรำงควำมรูควำมเขำใจในงำนแตละดำน และสรำงโอกำสในกำรเรียนรูเพ่ือ
เปนประสบกำรณในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
     - จ ำนวนบุคลำกรที่ไดรับกำรพัฒนำควำมรู 27 คน 
     - จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 27 คน 
  ดังนั้นรอยละของบุคลำกรประจ ำท่ีไดรับกำรพัฒนำ คิดเปนรอยละ 100 
 

สูตรค านวณ   
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ      =    27  X 100 

                 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในส ำนักวิทยบริกำร                27 
                                                                                         =   100       

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ   =  ร้อยละ 100 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ  
                    (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 

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 :  
   นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์    ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
   นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ  ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน   
   นำงสุจิตรัตน์  ภูศรีฤทธ์    ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
 

ผลการด าเนินการ 
 

        ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรสนับสนุนและสงเสริมกำรพัฒนำควำมรูและ 
ทักษะในวิชำชีพใหกับบุคลำกร ทั้งท่ีเปนกิจกรรมที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่หนวย 
งำนอ่ืนด ำเนินกำรทั้งภำยในประเทศและตำงประเทศ โดยสนับสนุนใหบุคลำกรไดไปศึกษำดูงำน 
ฝกอบรม  สัมมนำ ประชุมตำมควำมจ ำเปน และสอดคลองกับกำรปฏิบัติงำนอยำงตอเนื่อง เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร เสริมสรำงควำมรูควำมเขำใจในงำนแตละดำน และสรำงโอกำสในกำรเรียนรูเพ่ือ
เปนประสบกำรณในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
     - จ ำนวนบุคลำกรที่ไดรับกำรพัฒนำควำมรู 27 คน 
     - จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 27 คน 
  ดังนั้นรอยละของบุคลำกรประจ ำท่ีไดรับกำรพัฒนำ คิดเปนรอยละ 100 
 

สูตรค านวณ   
จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ      =    27  X 100 

                 จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดในส ำนักวิทยบริกำร                27 
                                                                                         =   100       

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพ   =  ร้อยละ 100 
 

  

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 5 บรรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน 
  สวบ.2.3-01  แผนกำรพัฒนำบุคลำกรและโครงกำรพัฒนำบุคลำกร  
  สวบ.2.3-02  จ ำนวนบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  สวบ.2.3-03  ค ำสั่งไปรำชกำรบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  สวบ.2.3-04  สรุปผลกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี 2557 
  

จุดเด่น 
 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพ 
ทุกคน 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทศัน์และ 
                  สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน (มรม) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภำพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์    ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
      นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
      นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ     ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน 

โทรศัพท์ : 043-742616 

 

ผลการด าเนินงาน 
     ส ำนักวิทยบริกำรกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีโครงกำรปรับปรุงปรุงภูมิทัศน์ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  (สวบ.2.4-01) มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรดูแล
สภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.2.4-02) มีกำรศึกษำควำมพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรฯ (สวบ.2.4-03) 
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.55  คิดเป็นร้อยละ 91.00  
(สวบ.2.4-04) 
 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเสียที่มีต่อสภำพ 
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน 

4.55 
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การประเมินตนเอง 
  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 4 ระดับ 4.55 ระดับ 4.55 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 
 สวบ.2.4-01  โครงกำรปรับปรุงปรุงภูมิทัศน์ 
 สวบ.2.4-02  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอำคำร 
                            ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 สวบ.2.4-03  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภำพภูมิทัศน์และ 
                         สิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 สวบ.2.4-04  รำยงำนผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภำพ  
         ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 
จุดเด่น 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบรรยำกำศ  และสภำพแวดล้อมที่ร่มรื่น เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 เพ่ิมพ้ืนที่ในกำรนั่งอ่ำนหนังสือให้มำกข้ึนเพรำะจ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพ่ิมมำกขึ้นจำกสถิติ 
กำรเข้ำใช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Academic  Resources  Center

76

  

 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.10 : การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอ้มของ 

                      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
2. มีคณะท ำงำนหรือบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย

สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
4. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 

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 :     โทรศัพท์  :  043-742616 
   นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์    ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   
   นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ    ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน 

 

 

ผลการด าเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรก ำหนดนโยบำย            

และแผนงำนด้ำน               
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีนโยบำยดำ้น 
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
(สวบ.2.10-01) 
 

สวบ.2.10-01 นโยบำยด้ำน
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม  
 

 2 มีคณะท ำงำนหรือ     
บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำย

มีกำรค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัยและ

สวบ.2.10-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้น

  

 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ใหรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม (สวบ.2.1002) ความปลอดภัยสุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

 3 มีการดําเนินงานดาน ความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดาํเนนิงานดาน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
ดังนี ้
1. ระบบปองกันอัคคีภัย(สวบ.2.1003) 
2. ระบบกลองวงจรปด (สวบ.2.1004) 
3. ระบบไฟฟาสาํรอง  (สวบ.2.1005)  
4. ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร  
(สวบ.2.1006) 
5. ความสะอาดของหองน้ํา หองสวม   
(สวบ.2.1007)   
6. มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาด  
(สวบ.2.1008) 
7. มีการกําจัดขยะอยางเปนระบบ     
(สวบ.2.1009)       

สวบ.2.1003 ภาพถายระบบ
ปองกันอัคคีภัย  
สวบ.2.1004 ภาพถายระบบ
กลองวงจรปด 
สวบ.2.1005 ภาพถายระบบ
ไฟฟาสํารอง 
สวบ.2.1006 ภาพถายบริเวณ
ภายในและภายนอกอาคาร 
สวบ.2.1007 ภาพถายหองน้ํา 
หองสวม 
สวบ.2.1008 ภาพถาย 
การทําความสะอาดอาคาร 
สวบ.2.1009  ภาพถายการ
กําจัดขยะอยางเปนระบบ 
 

 4 มีการประเมินผล                
การดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมิน 
ความพึงพอใจการดําเนนิงานดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่แวดลอม  
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การดําเนินงานดานความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมสํานกัฯ 

สวบ.2.1010  แบบสํารวจ
ความพึงพอใจดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม   
สวบ.2.1011 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการดําเนนิงาน 
ดานความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดลอมสํานักฯ 

 5 มีการนําผลการประเมิน    
มาพัฒนาการดาํเนินงาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมิน
มาพัฒนาการดาํเนินงาน มีการติดตั้งเคร่ือง
กรองน้ํา พรอมทําน้าํอุน น้าํเย็น 

สวบ.2.1012  ภาพถายเคร่ือง
กรองน้ําในสํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.2.1013  ภาพถาย 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 2.10 : การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอ้มของ 

                      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มรม.) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
2. มีคณะท ำงำนหรือบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย

สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
3. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
4. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำกำรด ำเนินงำน 

 

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 :     โทรศัพท์  :  043-742616 
   นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์    ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :   
   นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ    ต ำแหน่ง   หัวหน้ำส ำนักงำน 

 

 

ผลการด าเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีกำรก ำหนดนโยบำย            

และแผนงำนด้ำน               
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีนโยบำยดำ้น 
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
(สวบ.2.10-01) 
 

สวบ.2.10-01 นโยบำยด้ำน
ควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม  
 

 2 มีคณะท ำงำนหรือ     
บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำย

มีกำรค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยสุขอนำมัยและ

สวบ.2.10-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนดำ้น

  

 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ใหรับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม (สวบ.2.1002) ความปลอดภัยสุขอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

 3 มีการดําเนินงานดาน ความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดาํเนนิงานดาน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 
ดังนี ้
1. ระบบปองกันอัคคีภัย(สวบ.2.1003) 
2. ระบบกลองวงจรปด (สวบ.2.1004) 
3. ระบบไฟฟาสาํรอง  (สวบ.2.1005)  
4. ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร  
(สวบ.2.1006) 
5. ความสะอาดของหองน้ํา หองสวม   
(สวบ.2.1007)   
6. มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาด  
(สวบ.2.1008) 
7. มีการกําจัดขยะอยางเปนระบบ     
(สวบ.2.1009)       

สวบ.2.1003 ภาพถายระบบ
ปองกันอัคคีภัย  
สวบ.2.1004 ภาพถายระบบ
กลองวงจรปด 
สวบ.2.1005 ภาพถายระบบ
ไฟฟาสํารอง 
สวบ.2.1006 ภาพถายบริเวณ
ภายในและภายนอกอาคาร 
สวบ.2.1007 ภาพถายหองน้ํา 
หองสวม 
สวบ.2.1008 ภาพถาย 
การทําความสะอาดอาคาร 
สวบ.2.1009  ภาพถายการ
กําจัดขยะอยางเปนระบบ 
 

 4 มีการประเมินผล                
การดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมิน 
ความพึงพอใจการดําเนนิงานดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่แวดลอม  
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การดําเนินงานดานความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมสํานกัฯ 

สวบ.2.1010  แบบสํารวจ
ความพึงพอใจดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ่งแวดลอม   
สวบ.2.1011 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการดําเนนิงาน 
ดานความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสิ่งแวดลอมสํานักฯ 

 5 มีการนําผลการประเมิน    
มาพัฒนาการดาํเนินงาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมิน
มาพัฒนาการดาํเนินงาน มีการติดตั้งเคร่ือง
กรองน้ํา พรอมทําน้าํอุน น้าํเย็น 

สวบ.2.1012  ภาพถายเคร่ือง
กรองน้ําในสํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.2.1013  ภาพถาย 
การปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สวบ.2.10-14 ภำพถ่ำยกำรติด
ป้ำยรณรงค์งดกำรใช้เสยีงใน
ห้องสมุดและกำรจัดสวนหย่อม
และมุมพักผ่อนเพื่อสร้ำง
บรรยำกำศที่ด ี

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้ำหมำย 
 

 
จุดเด่น 
   -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม 

- ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง 
- มีระบบสำธำรณูปโภคไว้บริกำรอย่ำงทั่วถึง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรมีกำรตรวจประเมินกำรท ำงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ และ
สะท้อนควำมเป็นจริง 
  -  ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
  -  ควรมีกำรจัดกำรด้ำนกำรแยกขยะ 
 
 
 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนหรือโครงกำรอนุรักษ์เสริมสร้ำงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนหรือโครงกำร 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือโครงกำร 
4. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงเพื่อพัฒนำ 

 

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   ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
      นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
      นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ     ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน 

โทรศัพท์ : 043-742616 

 
 

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน    หลักฐาน 
 1 มีแผนหรือโครงกำรอนุรักษ์

เสริมสร้ำงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีโครงกำรอนุรักษ์เสริมสร้ำง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
โครงกำร ผ้ำป่ำหนังสือสู่ชุมชน : 
ภำยใต้โครงกำรสนบัสนุน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม (สวบ.2.11-01) 

สวบ.2.11-01 โครงกำร ผ้ำป่ำ
หนังสือสู่ชุมชน : ภำยใต้
โครงกำรสนบัสนนุกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สวบ.2.10-14 ภำพถ่ำยกำรติด
ป้ำยรณรงค์งดกำรใช้เสยีงใน
ห้องสมุดและกำรจัดสวนหย่อม
และมุมพักผ่อนเพื่อสร้ำง
บรรยำกำศที่ด ี

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 5 ข้อ 5  บรรลุเป้ำหมำย 
 

 
จุดเด่น 
   -  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม 

- ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง 
- มีระบบสำธำรณูปโภคไว้บริกำรอย่ำงทั่วถึง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -  ควรมีกำรตรวจประเมินกำรท ำงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ และ
สะท้อนควำมเป็นจริง 
  -  ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
  -  ควรมีกำรจัดกำรด้ำนกำรแยกขยะ 
 
 
 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
 เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนหรือโครงกำรอนุรักษ์เสริมสร้ำงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนหรือโครงกำร 
3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือโครงกำร 
4. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงเพื่อพัฒนำ 

 

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   ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  
      นำงอรวรรณ  ศิริธรรมจักร   ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 
      นำงภัทรินทร์  น้อยเจริญ     ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักงำน 

โทรศัพท์ : 043-742616 

 
 

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน    หลักฐาน 
 1 มีแผนหรือโครงกำรอนุรักษ์

เสริมสร้ำงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีโครงกำรอนุรักษ์เสริมสร้ำง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
โครงกำร ผ้ำป่ำหนังสือสู่ชุมชน : 
ภำยใต้โครงกำรสนบัสนุน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม (สวบ.2.11-01) 

สวบ.2.11-01 โครงกำร ผ้ำป่ำ
หนังสือสู่ชุมชน : ภำยใต้
โครงกำรสนบัสนนุกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน    หลักฐาน 
 2 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนหรือโครงกำร 
 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ผ้ำป่ำ
หนังสือสู่ชุมชน : ภำยใตโ้ครงกำร
สนับสนนุกิจกรรมท ำนบุ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สวบ.
2.11-02) 

สวบ.2.11-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร ผ้ำป่ำหนังสือสู่ชุมชน : 
ภำยใต้โครงกำรสนบัสนุน
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

 3 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน
หรือโครงกำร 

มีกำรด ำเนินงำนตำม โครงกำร 
ผ้ำปำ่หนังสือสู่ชุมชน : ภำยใต้
โครงกำรสนบัสนนุกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้  
  1) จัดกิจกรรมผ้ำป่ำชุมชมและ
กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมกำรอ่ำน 
ณ โรงเรียนบ้ำนหนองคูขำด 
ต ำบลหนอง 
คูขำด  อ ำเภอบรบือ  จังหวัด
มหำสำรคำม (สวบ.2.11-03) 
  2) กิจกรรมถวำยเทียนพรรษำ 
และถวำยหนังสือด้ำนศำสนำใน
โครงกำรผ้ำป่ำหนังสือ ณ  
วัดศรีสวัสดิ์ (สวบ.2.11-04)  
  3) กิจกรรมท ำบุญตักบำตร
เนื่องในเทศกำลวันเข้ำพรรษำ 
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษำทุกวันพุธ  
(สวบ.2.11-05) 
  4) กำรแต่งกำยด้วยชดุผ้ำไทย
ของบุคลำกรเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชำตทิี่ดี
งำม (สวบ.2.11-06) 

สวบ.2.11-03 ภำพกิจกรรม
ผ้ำปำ่ชุมชมและกิจกรรมส่งเสรมิ
ส่งเสริมกำรอ่ำน ณ โรงเรียน
บ้ำนหนองคูขำด ต ำบลหนองคู
ขำด อ ำเภอ บรบือ  จังหวัด
มหำสำรคำม      
สวบ.2.11-04 ภำพกิจกรรม
ถวำยเทียนพรรษำ และถวำย
หนังสือด้ำนศำสนำ ณ วดัศรี
สวัสดิ ์ 
สวบ.2.11-05 ภำพกิจกรรม
ท ำบุญตักบำตรเนื่องในเทศกำล
วันเข้ำพรรษำ ณ อำคำรเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษำ 
สวบ.2.11-06 ภำพกำรแต่ง
กำยด้วยชุดผ้ำไทย 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
     5) ทอดผาปาหนังสือ ณ วัดปา

เกาะเก้ิง อําเภอเมือง
มหาสารคาม (สวบ.2.1107) 

สวบ.2.1107  ภาพกิจกรรมกร
ทอดผาปหนงัสือ ณ วัดปาเกาะ
เก้ิง 

 4 มีการประเมินผล 
การดาํเนินการ 

มีการประเมินผลการดําเนนิการ
ตามโครงการ ผาปาหนังสือสู
ชุมชน : ภายใตโครงการ
สนับสนนุกิจกรรมทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
  1) รายงานผลโครงการ ผาปา
หนังสือสูชุมชน : ภายใตโครงการ
สนับสนนุกิจกรรมทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สวบ.
2.1108) 
  2) ภาพกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา และถวายหนงัสือดาน
ศาสนา ณ วัดศรีสวสัดิ์  
(สวบ.2.1104) 
  3) ภาพกิจกรรมทําบุญตัก
บาตรเนื่องในเทศกาลวัน
เขาพรรษา ณ อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 72 พรรษา  
(สวบ.2.1109) 
  4) ภาพถายการแตงกายดวย
ชุดผาไทย (สวบ.2.1106) 

สวบ.2.1108 แบบประเมิน
โครงการ ผาปาหนังสือสูชุมชน : 
ภายใตโครงการสนบัสนุน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
สวบ.2.1108 รายงานการ
ดําเนินการโครงการกิจกรรม
ผาปาชุมชมและกิจกรรมสงเสริม
สงเสริมการอาน ณ โรงเรียน
บานหนองคูขาด ตําบลหนอง 
คูขาด อําเภอบรบือ  จังหวัด
มหาสารคาม      
สวบ.2.1109 ภาพกิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา และถวาย
หนังสือดานศาสนา ณ วดัศรี
สวัสดิ ์
สวบ.2.1105 ภาพกิจกรรม
ทําบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล
วันเขาพรรษา  มรม.  
 สวบ.2.1106 ภาพถาย 
การแตงกายดวยชดุผาไทย  

 5 มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

สํานักวิทยบริการฯ ดาํเนิน
โครงการประสบปญหาเร่ือง 
การประชาสัมพนัธ การแจงให
บุคลากรเขารวมกิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินการ จึงไดนําผล
การประเมินมาปรับปรุง   

สวบ. 2.1110  Facebook         
สวบ. 2.1111  เว็บไซต  
สวบ. 2.1112  Line  
สวบ. 2.1113  โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศดาน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   โดยกำรเพิ่มช่องทำงในกำร

ประชำสัมพนัธ์ให้หลำกหลำย
มำกข้ึน ผ่ำนระบบสื่อสงัคม
ออนไลน ์(Social Media)   
Facebook (สวบ. 2.4-10) 
เว็บไซต์ (สวบ. 2.4-11) Line 
(สวบ. 2.4-12)  นอกจำกนี้ยงัมี
กำรน ำเสนอโครงกำรเพื่อหำ
แนวทำงในกำรจัดโครงกำรครั้ง
ถัดไปเพื่อน ำไปบริกำรชุมชน 
(สวบ. 2.4-13) 

บริกำรชุมชน 

 
 
การประเมินตนเอง 

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

 

จุดเด่น 
- โครงกำร/กิจกรรมที่ทำงส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำขึ้นเกิดประโยชน์และสร้ำง 

คุณค่ำต่อชุมชน 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : จ านวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop  
                     Service) (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ ำนวน 1 บริกำร จ ำนวน 2 บริกำร จ ำนวน 3 บริกำร จ ำนวน 4 บริกำร จ ำนวนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 5 บริกำร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     ผศ. นวรัตน์  เดชพิมล      ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
    นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท           ต ำแหน่ง  บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวสมฤดี  พิณทอง           ต ำแหน่ง  บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวมลทะวรรณ ธรรมจันทำ ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงวำรุณี  ศรีโทโคตร             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงชลธิชำ  อำจประดิษฐ์         ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
    นำยวรภัทร  อำปะโม              ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

 

ผลการด าเนินการ 
ปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  ให้บริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 

Service) จ ำนวน 10 บริกำร ดังนี้ 
1. บริกำรยืมด้วยตนเอง (Self check)  (สวบ.2.12-01)   
2. บริกำรคืนด้วยตนเอง (Book Drop)  (สวบ.2.12-02) 
3. บริกำรหนังสือด่วน (Fast Catalog)  (สวบ.2.12-03) 
4. บริกำรปลดหนี้  (สวบ.2.12-04) 
5. บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  (สวบ.2.12-05) 
6. บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ (Reference Service)  (สวบ.2.12-06)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 : จ านวนการให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop  
                     Service) (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ ำนวน 1 บริกำร จ ำนวน 2 บริกำร จ ำนวน 3 บริกำร จ ำนวน 4 บริกำร จ ำนวนมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 5 บริกำร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  
     ผศ. นวรัตน์  เดชพิมล      ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
    นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท           ต ำแหน่ง  บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวสมฤดี  พิณทอง           ต ำแหน่ง  บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวมลทะวรรณ ธรรมจันทำ ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงวำรุณี  ศรีโทโคตร             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงชลธิชำ  อำจประดิษฐ์         ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงสำวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
     นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
    นำยวรภัทร  อำปะโม              ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

 

ผลการด าเนินการ 
ปีกำรศึกษำ 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  ให้บริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 

Service) จ ำนวน 10 บริกำร ดังนี้ 
1. บริกำรยืมด้วยตนเอง (Self check)  (สวบ.2.12-01)   
2. บริกำรคืนด้วยตนเอง (Book Drop)  (สวบ.2.12-02) 
3. บริกำรหนังสือด่วน (Fast Catalog)  (สวบ.2.12-03) 
4. บริกำรปลดหนี้  (สวบ.2.12-04) 
5. บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  (สวบ.2.12-05) 
6. บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ (Reference Service)  (สวบ.2.12-06)  
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7. บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม 
(MALINET)  (สวบ.2.12-07) 

8. บริกำรน ำส่งทรัพยำกรสำรสนเทศถึงที ่(Document Delivery)  (สวบ.2.12-08)   
9. บริกำรขอเลข ISBN  (สวบ.2.12-09) 
10. บริกำรแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (iPad)  (สวบ.2.12-10) 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 บริกำร 10 บริกำร 5 คะแนน บรรลุเป้ำหมำย 

 

รายการหลักฐาน 
 สวบ.2.12–01  บริกำรยืมด้วยตนเอง (Self check)  

สวบ.2.12–02  บริกำรคืนด้วยตนเอง (Book Drop) 
 สวบ.2.12–03  บริกำรหนังสือด่วน (Fast Catalog)  
 สวบ.2.12–04  บริกำรปลดหนี้   
 สวบ.2.12–05  บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Database)    
 สวบ.2.12–06  บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ (Reference Service)  

สวบ.2.12–07  บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำจังหวัด 
                     มหำสำรคำม (MALINET)  

 สวบ.2.12–08  บริกำรน ำส่งเอกสำร (Document Delivery) 
 สวบ.2.12–09  กำรบริกำรขอเลข ISBN 
 สวบ.2.12–10  บริกำรแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (iPad) 
 

จุดเด่น 
- กำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ส่วนมำกจะเป็นกำรบริกำรเบ็ดเสร็จใน 

ขั้นตอนเดียวเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็วมำกที่สุด 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้กับงำนบริกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 : จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (มรม.) 
 

ชนิคของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
 

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 :  
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิชยั พรพัชรพงศ์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
  นำงสำวสมฤดี  พิณทอง           ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร  
  นำงสำวมลทะวรรณ ธรรมจันทำ ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท           ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงวำรุณี  ศรีโทโคตร             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงชลธิชำ  อำจประดิษฐ์         ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงสำวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำยวรภัทร  อำปะโม              ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงสำวสุรำงคณำ  ลอยนอก     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
                                                      ปฏิบัติกำร 
  นำยวีระชัย  ทันขวำ               ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
                                                      ปฏิบัติกำร 
  นำงสำวรัชนี ลุนหล้ำ              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
                                                      ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 : จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (มรม.) 
 

ชนิคของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
 

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 :  
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วุฒิชยั พรพัชรพงศ์  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  
  นำงสำวสมฤดี  พิณทอง           ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร  
  นำงสำวมลทะวรรณ ธรรมจันทำ ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงนภัสภรณ์  จันทร์โท           ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงวำรุณี  ศรีโทโคตร             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงชลธิชำ  อำจประดิษฐ์         ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงสำวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงณัฏฐกันย์  ชำภูค ำ             ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำยวรภัทร  อำปะโม              ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร 
  นำงสำวสุรำงคณำ  ลอยนอก     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
                                                      ปฏิบัติกำร 
  นำยวีระชัย  ทันขวำ               ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
                                                      ปฏิบัติกำร 
  นำงสำวรัชนี ลุนหล้ำ              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
                                                      ปฏิบัติกำร 

โทรศัพท์ : 043-742616 
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ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบริกำรด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS)  ซึ่งอ ำนวยควำม
สะดวกกำรให้บริกำรบนระบบเครือข่ำย  โดยมีกำรบริกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
จ ำนวน 13 บริกำร ดังนี้  

1.  บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย (OPAC)  (สวบ.2.13-01) 
2.  บริกำรยืมต่อ (Renew) (สวบ.2.13-02)   
3.  บริกำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศ (สวบ.2.13-03)   
4.  บริกำรตรวจสอบสถำนะสมำชิกห้องสมุด  (สวบ.2.13-04)   

          5.  แนะน ำกำรใช้บริกำรสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์  (สวบ.2.13-05)   
  6.  บริกำรยืมหนังสือผ่ำนระบบเครือข่ำยศูนย์หนองคำย  (สวบ.2.13-06)   
 7.  บริกำรผ่ำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (สวบ.2.13-07)      
 8.  บริกำรแจ้งเตือนและแจ้งข่ำวสำรผ่ำนระบบ SMS  (สวบ.2.13-08)   
 9.  บริกำร VPN (Virtual Private Network)  (สวบ.2.13-09)   
 10.  บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  (สวบ.2.13-10)   
 11.  บริกำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ  (สวบ.2.13-11)   

12.  บริกำรแนะน ำและตอบค ำถำมผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
(สวบ.2.13-12)    

 13.  แจ้งรำยชื่อหนังสือใหม่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ (สวบ.2.13-13)   
   

การประเมินตนเอง 
  

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

 

รายการหลักฐาน 
 

 สวบ.2.13-01  บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำย (OPAC)  
สวบ.2.13-02  บริกำรผ่ำนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
สวบ.2.13-03  บริกำรแจ้งเตือนและแจ้งข่ำวสำรผ่ำนระบบ SMS  
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สวบ.2.13-04  บริกำรแนะน ำและตอบค ำถำมผ่ำนแฟนเพจ Facebook  
          สวบ.2.13-05  แนะน ำกำรใช้บริกำรสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์  
  สวบ.2.13-06  แจ้งรำยชื่อหนังสือใหม่ผ่ำนทำงเว็บไซต์  
 สวบ.2.13-07  บริกำรยืมต่อ (Renew)  
 สวบ.2.13-08  บริกำรจองทรัพยำกรสำรสนเทศ  
 สวบ.2.13-09  บริกำร VPN (Virtual Private Network)  
  สวบ.2.13-10  บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์  
 สวบ.2.13-11  บริกำรแนะน ำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
 สวบ.2.13-12  บริกำรตรวจสอบสถำนะสมำชิกห้องสมุด  
 สวบ.2.13-13  บริกำรยืมหนังสือผ่ำนระบบเครือข่ำยศูนย์หนองคำย  
 

จุดเด่น 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 13  บริกำรที่สำมำรถส่งเสริม 

ให้ผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และเข้ำใจกระบวนกำรกำรใช้ระบบข้อมูล 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

-  
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สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
 

จุดเด่น  
 

 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
   ของมหำวิทยำลัย 
 - ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำร 
   จัดกำรอย่ำงเคร่งครัด 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินบุคลำกรภำยใน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประเมิน  
  360 องศำ  
 - ผู้บริหำรประเมินบุคลำกร บุคลำกรประเมินผู้บริหำร และบุคลำกรประเมินกันเอง 
- บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำสถิติกำรปฏิบัติงำนส่งผู้บริหำรทุกเดือน 
- ผู้บริหำรสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีมุมกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรจัดเก็บเอกสำรสิ่งพิมพ์ที่จัดท ำขึ้น 
   โดยส ำนักฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ คือ 
   http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเผยแพร่ 
   ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง รวบรวมควำมรู้ ข้อมูล กิจกรรม  
   เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมระบบกลไกที่ 
   มหำวิทยำลัยก ำหนด 
-  ในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำ ระบบ MIS ของมหำวิทยำลัย 
   มำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักฯ และระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย 
   ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมล 
   กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และพัสดุ ภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็น 
   ศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ที่มีระบบบริหำรจัดกำรรหัสสินค้ำและบริกำร 
   ภำครัฐ 
 - มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภำพของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 
 - มีกำรแต่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือกำรมีส่วนในกำรด ำเนินงำน 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

  

 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
 -  มีกำรสร้ำงเครือขำ่ยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนทั้ง

ภำยในและภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 จุดที่ควรพัฒนา   

 

-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก คณะกรรมกำร 
   บริหำรส ำนักอย่ำงน้อย 2 ครั้ง ต่อปี  
- ส ำนักวิทยบริกำรควรมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำยรวมทั้ง 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำนัก      
- มหำวิทยำลัยฯ ควรจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องควำมเสี่ยงและกำรควบคุม 
  ภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  และควรให้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงฯ แต่ละ 
  หน่วยงำนให้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้แล้วเสร็จ 
  ภำยในวันที่มีกำรอบรม 
- ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยในเพ่ิม 
   มำกข้ึน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จุดเด่น 
 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหลำยประเภท ทั้งวัสดุตีพิมพ์ วัสดุ 
   ไม่ตีพิมพ์ ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่  ทุกเวลำ    
-  บรรณำรักษ์ และบุคลำกรทุกคน มีควำมยินดีและเต็มใจในกำรช่วยเหลือและ 
   ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ 
-  กำรประเมินผู้บริหำรและบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
-  มีกำรบันทึกคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนระบบ 
   ออนไลน์ 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคน ทุกกลุ่มงำน โดยเข้ำร่วม 
   กำรประชุม สัมมนำ กำรฝึกอบรมทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำง 
   วิชำชีพทุกคน 
-  ส ำนักวิทยบริกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสภำพแวดล้อมและสภำพภูมิทัศน์ 
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สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
 

จุดเด่น  
 

 - ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
   ของมหำวิทยำลัย 
 - ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำร 
   จัดกำรอย่ำงเคร่งครัด 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรประเมินบุคลำกรภำยใน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประเมิน  
  360 องศำ  
 - ผู้บริหำรประเมินบุคลำกร บุคลำกรประเมินผู้บริหำร และบุคลำกรประเมินกันเอง 
- บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำสถิติกำรปฏิบัติงำนส่งผู้บริหำรทุกเดือน 
- ผู้บริหำรสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีมุมกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรจัดเก็บเอกสำรสิ่งพิมพ์ที่จัดท ำขึ้น 
   โดยส ำนักฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ คือ 
   http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเผยแพร่ 
   ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง รวบรวมควำมรู้ ข้อมูล กิจกรรม  
   เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมระบบกลไกที่ 
   มหำวิทยำลัยก ำหนด 
-  ในปีงบประมำณ 2557 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำ ระบบ MIS ของมหำวิทยำลัย 
   มำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักฯ และระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย 
   ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมล 
   กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และพัสดุ ภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็น 
   ศูนย์ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ที่มีระบบบริหำรจัดกำรรหัสสินค้ำและบริกำร 
   ภำครัฐ 
 - มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภำพของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย 
 - มีกำรแต่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือกำรมีส่วนในกำรด ำเนินงำน 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

  

 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
 -  มีกำรสร้ำงเครือขำ่ยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนทั้ง

ภำยในและภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 จุดที่ควรพัฒนา   

 

-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก คณะกรรมกำร 
   บริหำรส ำนักอย่ำงน้อย 2 ครั้ง ต่อปี  
- ส ำนักวิทยบริกำรควรมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำยรวมทั้ง 
   ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำนัก      
- มหำวิทยำลัยฯ ควรจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องควำมเสี่ยงและกำรควบคุม 
  ภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  และควรให้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงฯ แต่ละ 
  หน่วยงำนให้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในให้แล้วเสร็จ 
  ภำยในวันที่มีกำรอบรม 
- ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยในเพ่ิม 
   มำกข้ึน 

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ จุดเด่น 
 

- ทรัพยำกรสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหลำยประเภท ทั้งวัสดุตีพิมพ์ วัสดุ 
   ไม่ตีพิมพ์ ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่  ทุกเวลำ    
-  บรรณำรักษ์ และบุคลำกรทุกคน มีควำมยินดีและเต็มใจในกำรช่วยเหลือและ 
   ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ 
-  กำรประเมินผู้บริหำรและบุคลำกรผ่ำนระบบออนไลน์ 
-  มีกำรบันทึกคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนระบบ 
   ออนไลน์ 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกคน ทุกกลุ่มงำน โดยเข้ำร่วม 
   กำรประชุม สัมมนำ กำรฝึกอบรมทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำง 
   วิชำชีพทุกคน 
-  ส ำนักวิทยบริกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสภำพแวดล้อมและสภำพภูมิทัศน์ 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
   ชัดเจน และได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกระบวนกำร 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย 
  และ สิ่งแวดล้อม 
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง 
- มีระบบสำธำรณูปโภคไว้บริกำรอย่ำงทั่วถึง  
- โครงกำร/กิจกรรมที่ทำงส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำขึ้นเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ 
  ต่อชุมชน 
- กำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ส่วนมำกจะเป็นกำรบริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอน 
  เดียวเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็วมำกที่สุด 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้กับงำนบริกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 13  โครงกำรที่สำมำรถ 
  ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และเข้ำใจ 
  กระบวนกำรกำรใช้ระบบข้อมูล 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมำกข้ึน  
- เพ่ิมพ้ืนที่ในกำรนั่งอ่ำนหนังสือให้มำกข้ึนเพรำะจ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น 
  จำกสถิติกำรเข้ำใช้บริกำร 
- เพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด เพ่ือให้ท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
  และประสิทธิภำพมำกข้ึน 
- ควรมีกำรตรวจประเมินกำรท ำงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ  
  และสะท้อนควำมเป็นจริง 
- ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
- ควรมีกำรจัดกำรด้ำนกำรแยกขยะ 

 
 
 
 

 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ที่สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ จ ำนวน 15 ตัวบ่งชี้  จำกผลกำรประเมินสรุปได้
ดังนี้ 
 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.92 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจ 4.90 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.91 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
   ชัดเจน และได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกระบวนกำร 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย 
  และ สิ่งแวดล้อม 
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่ำงทั่วถึง 
- มีระบบสำธำรณูปโภคไว้บริกำรอย่ำงทั่วถึง  
- โครงกำร/กิจกรรมที่ทำงส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำขึ้นเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ 
  ต่อชุมชน 
- กำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ส่วนมำกจะเป็นกำรบริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอน 
  เดียวเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็วมำกที่สุด 
- มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้กับงำนบริกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 13  โครงกำรที่สำมำรถ 
  ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และเข้ำใจ 
  กระบวนกำรกำรใช้ระบบข้อมูล 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมำกข้ึน  
- เพ่ิมพ้ืนที่ในกำรนั่งอ่ำนหนังสือให้มำกข้ึนเพรำะจ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น 
  จำกสถิติกำรเข้ำใช้บริกำร 
- เพ่ิมค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด เพ่ือให้ท ำงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
  และประสิทธิภำพมำกข้ึน 
- ควรมีกำรตรวจประเมินกำรท ำงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ  
  และสะท้อนควำมเป็นจริง 
- ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
- ควรมีกำรจัดกำรด้ำนกำรแยกขยะ 

 
 
 
 

 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ได้กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ที่สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ จ ำนวน 15 ตัวบ่งชี้  จำกผลกำรประเมินสรุปได้
ดังนี้ 
 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 4.92 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจ 4.90 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 4.91 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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3.2  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%  หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 6 ข้อ 8 ข้อ 5 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภำวะผูน้ ำของคณะ 
กรรมกำรประจ ำส ำนักและผู้บรหิำรของส ำนัก 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  กำรปฏิบัติตำมบทบำท
หน้ำที่ของผู้บริหำรส ำนัก 

ระดับ 4.00 ระดับ 4.45 4.45 

ตัวบ่งชี้ที ่1.4  กำรพัฒนำหนว่ยงำน          
สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.5  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  5 ข้อ 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ระบบและกลไกกำรเงิน

และงบประมำณ  
6 ข้อ 7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

8 ข้อ 9 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม (ผลการประเมิน) 4.92 
กลุ่มตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

ระดับ 4 ระดับ 4.62 4.62 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนนุ 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในวิชำชพี 

ร้อยละ 85 
27 

100 5     27 

  
 
 

X 100 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%  หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อสภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงำน 

ระดับ 4 ระดับ 4.55 4.55 

ตัวบ่งชี้ที ่2.10 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
สุขอนำมัย และสิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยำบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที ่2.11 กำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที ่2.12 จ ำนวนกำรให้บริกำรเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

5 บริกำร 10 บริกำร 5 

ตัวบ่งชี้ที ่2.13  จ ำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Service) 

8 บริกำร 13 บริกำร 5 

                   คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ (ผลการประเมิน) 4.90 
                              คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้ (ผลการประเมิน) 4.91 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตาราง   เป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2557  

 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ. 1.1 8 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักและ   
    ผู้บริหำรทุกระดับของส ำนัก  

สกอ.7.1 6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรส ำนัก สมศ.๑๓ ระดับ 4.00 หน่วยงำนด ำเนินกำร
ประเมินผู้บริหำรเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  สกอ.7.2 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง   สกอ.7.4 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ. 8.1 6 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  สกอ. 9.1 7 ข้อ  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ   
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มรม. ระดับ 4.00 ประเมินโดย

หน่วยงำนกลำง 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน มรม. 5 ข้อ  
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ  
      ทักษะในวิชำชีพ 

มรม. ร้อยละ 85 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
      สภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน 

มรม. ระดับ 4 
หน่วยงำนด ำเนินกำร 

ประเมินเอง 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ 
      สิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มรม. 4 ข้อ 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มรม. 4 ข้อ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 จ ำนวนกำรให้บริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  
      (One Stop Service) 

มรม. 5 บริกำร 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 จ ำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มรม.   8 บริกำร  
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ 
ที่มาของ           
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย หมายเหตุ 

กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน สกอ. 1.1 8 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักและ   
    ผู้บริหำรทุกระดับของส ำนัก  

สกอ.7.1 6 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรส ำนัก สมศ.๑๓ ระดับ 4.00 หน่วยงำนด ำเนินกำร
ประเมินผู้บริหำรเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  สกอ.7.2 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง   สกอ.7.4 5 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ สกอ. 8.1 6 ข้อ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  สกอ. 9.1 7 ข้อ  

กลุ่มตัวบ่งชี้ตามภารกิจ   
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร มรม. ระดับ 4.00 ประเมินโดย

หน่วยงำนกลำง 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน มรม. 5 ข้อ  
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ  
      ทักษะในวิชำชีพ 

มรม. ร้อยละ 85 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 
      สภำพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงำน 

มรม. ระดับ 4 
หน่วยงำนด ำเนินกำร 

ประเมินเอง 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ 
      สิ่งแวดล้อมของส ำนักวิทยำบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มรม. 4 ข้อ 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มรม. 4 ข้อ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 จ ำนวนกำรให้บริกำรเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  
      (One Stop Service) 

มรม. 5 บริกำร 
 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 จ ำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มรม.   8 บริกำร  
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน                
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่  ๐๑๒๕/๒๕๕๗ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 
  ด้วยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมได้
จัดท ำแผนปฏบิัติกำรกำรประกนัคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรฯ  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกัน 
คุณภำพของส ำนักวทิยบริกำรฯ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธผิลสูงสุดและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  จึงขอแต่งตัง้บุคคลต่อไปนี ้
  ๑. นำงประภำพร   พิมพ์พำศรีภิรมย์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยน์วรัตน์  เดชพิมล  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยวุฒชิัย    พรพัชรพงศ์  รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุรำงคณำ   ลอยนอก   กรรมกำร 

๕. นำงนภัสภรณ์   จันทร์โท   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวมลทะวรรณ   ธรรมจันทำ  กรรมกำร 
  ๗. นำงชลธิชำ    อำจประดิษฐ ์ กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวรัชนี    ลุนหล้ำ   กรรมกำร 
  ๙. นำยวรภัทร    อำปะโม   กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวนนัท์นภสั      อนนัทวรรณ์  กรรมกำร 
  ๑๑. นำงณัฏฐกันย์         ชำภูค ำ   กรรมกำร 
  ๑๒. นำยวีระชัย             ทันขวำ   กรรมกำร 
  ๑๓. นำงอรวรรณ        ศิริธรรมจักร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๔. นำงภัทรินทร์          น้อยเจริญ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๕. นำงสุจิตรัตน์           ภูศรีฤทธิ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  เพื่อประสำนงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน กับหน่วยงำน  
ดูแลควำมเรียบร้อยให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักวิทยบรกิำรฯ  
  

    สั่ง ณ  วันที่   ๑๙  พฤษภำคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

                           (นำงประภำพร  พิมพ์พำศรีภิรมย์) 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศกึษา  2557
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