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ส่วนที่  1 
ส่วนนํา 

 
 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปิดให้บริการต้ังแต่เป็นโรงเรียน ฝึกหัดครู

มหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2490 มีสถานที่ต้ังห้องสมุดอยู่ที่ห้องหน้ามุขติดกับห้องครูใหญ่ของอาคารเฟ่ืองฟ้า 
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเป็นผู้จัดหาหนังสือ ต่อมาใน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายมาจากอาคารเฟื่องฟ้ามา
อยู่ที่อาคารบานบุรี  
 พ.ศ. 2502 ย้ายจากอาคารบานบุรีมาอยู่อาคารเรียน 1 และได้ขยายห้องช้ันล่างเป็นที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ หลังจากน้ันได้ย้ายไปอยู่อาคาร 2 ทางทิศตะวันตกของอาคารมี 3 ห้องเรียน มีที่น่ังประมาณ 
80 ที่ 
 พ.ศ. 2509 ห้องสมุดมีผู้บริหารที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ คือ อาจารย์เสนาะ ทั่วทิพย์ 
 พ.ศ. 2512 ขยายห้องสมุดออกไปอีก 3 ห้อง 
 พ.ศ. 2514 ขยายห้องสมุดไปรวมกับห้องปฏิบัติการทางหลักสูตร ของหมวดวิชาการศึกษา 
 พ.ศ. 2517 ย้ายไปอยู่อาคารหอสมุด ๒ ช้ัน มีเน้ือที่ 1,850 ตารางเมตร มีห้องประชุมและ
ห้องเรียน 1 ห้อง 
 พ.ศ. 2539 ห้องสมุดได้รับการปรับโครงสร้างในการบริหารเป็นหน่วยงาน สังกัดสํานักส่งเสริม
วิชาการ ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ 
 พ.ศ. 2540 ปรับโครงสร้างในการบริหารเป็นสํานักวิทยบริการ สังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการ 
 พ.ศ. 2542 ย้ายไปอยู่อาคารหอสมุดใหม่ 6 ช้ัน 
มีพ้ืนที่ 4,970 ตารางเมตร  
ส่วนงานวารสารอยู่อาคารหอสมุดเดิม ช้ัน 2 และได้ปรับ
โครงสร้างการบริหารเป็น ศูนย์วิทยบริการ สังกัดสํานัก
ส่งเสริมวิชาการ 
 พ.ศ. 2543 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร 6 ช้ัน และอาคารหอสมุดเดิมช้ัน 2 
แล้วสร้างทางเช่ือมระหว่าง 2 อาคาร เป็นห้องโถงสําหรับ
จัดนิทรรศการและบริการหนังสือพิมพ์                                ภาพที่ 1 สํานักวิทยบริการฯ  
 พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรง
พระกรุณา โปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่วประเทศว่า "บรรณราช
นครินทร์"  
 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547  
 

1.1 ชื่อหน่วยงานท่ีตั้ง  และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ
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 พ.ศ. 2548 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการบริหารตามโครงสร้าง 
การบริหารเป็น 3 ฝ่าย ดังน้ี 
  1.  ฝ่ายอํานวยการ 
  2.  ฝ่ายหอสมุด 
  3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2549 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับส่วนงานโดยมีฝ่ายวิทยพัฒนา ซึ่งเดิม
ขึ้นอยู่กับสํานักส่งเสริมวิชาการ มาสังกัดเป็นหน่วยงานในฝ่ายอํานวยการ ของ สํานักวิทยบริการฯมีพ้ืนที่
บริการรวมเป็น 6,820 ตารางเมตร คือ อาคารหอสมุดหลังเดิม 2 ช้ัน มีพ้ืนที่ 1,850 ตารางเมตร และ
อาคารหอสมุดหลังใหม่ 6 ช้ัน มีพ้ืนที่ 4,970 ตารางเมตร เน่ืองจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ. 2550 สํานักวิทยบริการฯ ได้ย้ายงานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากช้ัน 5 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ ไปไว้ที่ ตึกเก่า ช้ัน 1 ทําให้อาคารเดิมมีงานบริการวิชาการ 4 หน่วยงาน คือ        
งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย งานเครือข่ายพัฒนาครู งานวิทยพัฒนา และงานวารสารหนังสือพิมพ์
และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง และเน่ืองจากปีน้ีเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย        จึง
ได้มอบหมายให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการจัดทํา หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยปรับปรุงจาก ห้องประชุม วิบูลย์ – ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ เพ่ือจัดแสดง
เป็นนิทรรศการถาวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เก่ียวข้อง
กับจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมี
พิธีเปิด หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551 โดย ฯพณฯ สมพัฒน์  แก้วพิจิตร  
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด 
 พ.ศ. 2555 สํานักวิทยบริการได้จัดต้ังศูนย์สารสนเทศอาเซียน (ASEAN Information Center) 
ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเป็น
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวสู่สากล  
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ปรัชญา 

 สารสนเทศหลากหลาย ก้าวไกลเทคโนโลยบีริการดีประทับใจ ก้าวไปกับชุมชน 
 

วิสัยทัศน ์
                สนับสนุนเสริมสร้างคลังปัญญา  พัฒนาบริการสู่สากล 
 

พันธกิจ  
1. จัดหา รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ 

ให้บริการแก่นักศึกษาและชุมชน 
                 2.  แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมในการใหบ้ริการ 
                 3.  สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ   
 

วัตถุประสงค ์
1. เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
2. จัดหา รวบรวมสารสนเทศทกุรูปแบบให้เพียงพอ สอดคล้องกับหลักสูตร  

นโยบายและโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย                                                                                    
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองสําหรับนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนประชาชนใน 

ท้องถิ่น    
4. ให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง  สะดวก  และรวดเร็ว 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน 

มหาวิทยาลัย 
6. เป็นแหล่งสารสนเทศเพ่ือชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ปรัชญา  ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
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                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  วรกุล  
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

 
 

 

                   
 

 

 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ เดชพิมล     นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์      อาจารยว์ุฒิชัย พรพัชรพงศ์  
    รองผู้อํานวยการฝ่ายหอ้งสมดุ           รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร                รองผู้อํานวยการ 
                                                                                             ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ภาพที่ 2 ผู้บรหิารสํานักวิทยบริการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  วรกุล     ประธานกรรมการ 
อาจารย์นวรัตน์    เดชพิมล    กรรมการ 
อาจารย์วุฒิชัย    พรพัชรพงศ์    กรรมการ 
อาจารย์จีระนัน   เสนาจักร    กรรมการ 
อาจารย์เชษฐา   จักรไชย    กรรมการ 
อาจารย์ภคพล   ช่างยันต์    กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์  บุณยะกาญจน  ผูท้รงคุณวุฒิ 
อาจารย์นพกนก  บุรุษนันท ์    ผูท้รงคุณวุฒิ 
นางประภาพร     พิมพ์พาศรีภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 

 

สํานักงานผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  วรกุล   ผู้อํานวยการ 
นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
นางภัทรินทร์   น้อยเจริญ   หัวหน้าสํานักงาน 
นางสุจิตรัตน์   ภูศรีฤทธ์ิ     หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ 
นายบุญมี       ราชมูล   คนงาน 

 

ฝ่ายห้องสมุด 
อาจารย์นวรัตน์  เดชพิมล            รองผูอํ้านวยการฝ่ายห้องสมุด 

 

กลุ่มงานบริการ 
    นางนภัสภรณ์   จันทร์โท  หัวหน้างกลุ่มงานบริการ 
    นางสมเภา      โยธาภักดี  บรรณารักษ ์
    นางนิรมล      จันทร์วิเศษ  พนักงานพิมพ์  ส.1 
    นางวารุณี    ศรีโทโคตร  บรรณารักษ์ฝ่ายวารสาร 
    นางผ่องศรี      ปักสังขาเน  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

กลุ่มงานเทคนิค 
    นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค 
    นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจนัทา บรรณารักษ ์
    นายวรภัทร  อาปะโม   บรรณารักษ ์
    นางสาวนันท์ภัส  อนันทวรรณ์  บรรณารักษ ์

กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
    นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจนัทา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
    นางอําพร  แก้วสิทธ์ิ   นักวิชาการศึกษา 
    นางณัฏฐกันย์  ชาภูคํา  บรรณารักษ์อ้างอิง 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์วุฒิชัย  พรพัชรพงศ์  รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวสุรางคณา  ลอยนอก  หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวีระชัย  ทันขวา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานโสตทัศนวัสดุ 
นางสาวรัชนี  ลุนหล้า   หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนวัสดุ 
นายสุวิทย์  สิงหมาตย์  พนักงานพิมพ์ ส. 1 

กลุ่มงานวิทยพัฒนา 
นางชลธิชา  อาจประดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มงานวิทยพัฒนา 
นายภาดล  ธาไทสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวอัจฉราภรณ์  วรวิศิษฏ์  นักวิชาการศึกษา 
นายประกรง  ประทุมชัย  คนงาน 
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ตําแหน่ง จํานวนคน 
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 1 
บรรณารักษ ์ 8 
นักวิชาการศึกษา 2 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 
พนักงานพิมพ์ 3 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 
คนงาน 2 

รวม 23 
 

         ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง 
 

 

          แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง 
 
 
 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง 

1.5 จํานวนบุคลากร 
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ระดับการศึกษา จํานวนคน 
ปริญญาโท 1 
ปริญญาตร ี 19 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3 

รวม 23 
 
 

 ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 

 
 
 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงจาํนวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา 
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สายงาน จํานวนคน 

ข้าราชการพลเรือน 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างประจํา 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 

รวม 23 
 
     ตารางที่ 3 แสดงจํานวนบุคลกรจําแนกตามสายงาน 
 

 
     แผนภูมิที่ 3 แสดงจํานวนบุคลกรจําแนกตามสายงาน 

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงจาํนวนบุคลกรจําแนกตามสายงาน 
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การแบ่งส่วนราชการ 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2549 (ราชกิจจานุเบกษา. 2549 : ก) มหาวิทยาลัย
ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในในมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็น
หน่วยงานระดับสํานัก ตามโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ สํานักวิทยบริการฯ 
ได้มี การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่ายตามโครงสร้าง  ดังน้ี   

 

1. สํานักงานผู้อํานวยการ  
 1.1 งานอํานวยการ 
  1.1.1 งานนโยบายและแผน ได้แก่ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี ประเมินผลการดําเนินงาน

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว วางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน นโยบาย การปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

  1.1.2 งานคลังและพัสดุ ได้แก่ งานการเงิน งบประมาณประจําปี ควบคุมงบประมาณควบคุม
การเงิน-บัญชี จัดหา จัดซื้อ และจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ บริการด้านพัสดุ ซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 

  1.1.3 งานบริหารและธุรการ ได้แก่ บริหารงานบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ บรรจุ แต่งต้ัง 
ถอดถอน โอนย้าย สวัสดิการและบริการบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ธุรการ งาน
สารบรรณในหน่วยงาน สารบรรณภายนอกหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก งาน
เลขานุการ นําเสนอแฟ้ม ตรวจร่างหนังสือ เตรียมการประชุม บันทึกรายงาน การประชุม จัดเก็บเอกสาร
และข้อมูล     

   1.1.4 งานประกันคุณภาพ จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ จัดทํารายงาน     
การประเมินตนเอง (SAR) จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการตรวจรับรองคุณภาพ รายงานประจําปี สถิติ 
ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลบุคลากร 

   1.1.5 งานอาคารสถานที่ ได้แก่ ประสานงานการออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง 
ประสานงานการก่อสร้างและซ่อมแซม ประสานงานบริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ รักษาความสะอาด และ
พัฒนาบริเวณ รักษาความปลอดภัย 

   1.1.6 งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทางจดหมายข่าว ของ
มหาวิทยาลัย และผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของสํานักวิทยบริการฯ   

   1.1.7 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
นักศึกษาวิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.2 งานวิทยพัฒนา 
  1.2.1 งานพัฒนาวิชาการ และงานวิจัย 
   1.2.2 งานเอกสาร  ตํารา  ศูนย์หนังสือ 
 
 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
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2.  ฝ่ายหอสมุด 
     2.1 กลุ่มงานเทคนิค 
  2.1.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ และแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.1.2 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.1.3 งานแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทําดัชนีและสาระสังเขป 
  2.1.4 งานเตรียมทรัพยากรเพ่ือออกบริการ ได้แก่ การจัดทํารูปเล่มให้แข็งแรง การเพ่ิม RFID 

Tag ฯลฯ 
     2.2  กลุ่มงานบริการ 
  2.2.1 บริการการอ่าน 
  2.2.2 บริการยืม-คืน ได้แก่ ยืม-คืน หนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน จัดเก็บ

สถิติและข้อมูล การจัดช้ันหนังสือ การอ่านช้ันหนังสือ 
  2.2.3 บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า ได้แก่ ให้คําแนะนําและช่วยการศึกษาค้นคว้า 

และบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง 
  2.2.4 งานวารสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง ได้แก่ บริการวารสาร บริการ

หนังสือพิมพ์ บริการข่าวสารทันสมัย กฤตภาคออนไลน์ การเลือกสรรสารสนเทศเพ่ือบริการ (SDI) 
  2.2.5 บริการสารสนเทศพิเศษ ได้แก่ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สารสนเทศท้องถิ่น        

ห้องเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) และห้องสมุดมีชีวิต
แหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมายเพ่ือปวงชน เป็นต้น 

  2.2.6  การส่งเสริมการใช้บริการ ได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด บริการแนะนําการใช้
บริการสํานักวิทยบริการฯ (Information Literacy) การสอนการใช้ห้องสมุด จัดนิทรรศการ แนะนํา
หนังสือใหม่ แนะนําการใช้ฐานข้อมูล          

  2.2.7 งานห้องสมุดคณะและวิทยาเขต  ติดต่อและประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือ
ให้บริการนักศึกษาตามศูนย์การเรียนต่าง ๆ นอกจากน้ันยังมีห้องสมุดภาษาไทยห้องสมุดศูนย์วิทยาศาสตร์  
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

     2.3 กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ 
  2.3.1 ห้องสมุดกฎหมาย  บริการหนังสือ วารสาร กฤตภาคออนไลน์ เอกสารและส่ือโสตทัศน์

ทางด้านกฎหมาย ฐานข้อมูล DOCS Search ฐานข้อมูล Lexis Nexis บริการแก่นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่
สนใจ และบริการตอบปัญหาด้านกฎหมายผ่านเว็บไซต์  http://arcm.rmu.ac.th/law/ 

  2.3.2 เครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวบรวม และจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับการเรียนการสอน ตลอดจนการเขียนผลงานทางวิชาการของครู บริการผ่านทางเว็บไซต์  
http://arcm.rmu.ac.th/be/   

  2.3.3 สารสนเทศท้องถิ่น จัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัด
มหาสารคาม ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์สารสนเทศท้องถิ่นhttp://arcm.rmu.ac.th/localdb1/ 

  2.3.4 จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล เอกสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัย ประวัติบุคคล
ในองค์กร และจัดเก็บผลงานอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการ 
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  2.3.5 มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) รวบรวมสื่อสารสนเทศเก่ียวกับตลาดทุน ตลาดหุ้น 
บริหารธุรกิจ 

  2.3.6 หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มีนิทรรศการถาวรและสื่อมัลติมีเดีย
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ คําสอน (ครูของแผ่นดิน) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวข้องกับอีสาน 
มหาสารคาม และพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  2.3.7 ศูนย์สารสนเทศอาเซียน จัดหาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ จัดทําเว็บไซต์ศูนย์
สารสนเทศอาเซียน เพ่ือให้สะดวกในการค้นหาข้อมูลที่เก่ียวกับอาเซียน 

3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         3.1.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ การดูแลรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบต่าง ๆ  ให้

พร้อมที่จะปฏิบัติงานและบริการ 
      3.1.2 ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี RFID  
  3.1.3 พัฒนาระบบและสนับสนุนการปฏิบัติการสารสนเทศ ได้แก่ งานวิเคราะห์และซ่อม

บํารุงระบบเครือข่าย เพ่ือให้งานเครือข่ายมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงมากที่สุด ประสานงานกับหน่วยงาน
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

  3.1.4 งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ งานบริการอินเทอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือการเรียนการสอน บริการสืบค้นฐานข้อมูล นอกจากน้ันยังมี การวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 
เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าสารสนเทศแก่นักศึกษาและผู้สนใจ   

    3.2 กลุ่มงานโสตทัศนวัสดุ    
        3.2.1 งานเทคนิค ได้แก่ งานผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุ ถ่ายวิดีทัศน์ สําเนาเทป วิดีทัศน์  ซีดีรอม 

เพ่ือการเรียนการสอน 
  3.2.2 งานบริการสื่อ ได้แก่   
         1) บริการสื่อโสตทัศน์ บริการวีดิทัศน์ วีซีดี ดีวีดี แถบเสียง สไลด์ บริการวัสดุ

กราฟิก รายการโทรทัศน์และสื่อเพ่ือการศึกษา 
         2) บริการบันทึกเสียง บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสถานที่ 
      3) บริการห้องฉายและห้องประชุม 
   3.2.3 งานนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ 
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        ประเภทของงบประมาณ จํานวนเงิน 
  งบประมาณแผ่นดิน 392,300 

  งบประมาณแผ่นดิน (จัดหาช้ันหนังสือ) 761,984 
  งบประมาณแผ่นดิน (ค่าจ้างเจ้าหน้าที่) 1,783,122 

  งบประมาณเงินรายได้  บกศ. 4,014,406 

  งบประมาณเงินรายได้   กศ.บป. 509,124 
  งบประมาณเงินรายได้   กศ.บป  (บัณฑิตศึกษา) 26,250 

  งบประมาณเงินรายได้ จากคณะครุศาสตร ์(โครงการพิเศษ) 410,760 
  งบประมาณแผ่นดิน โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
Digital Collection (สกอ.) 

90,000 

รวมทั้งสิน้ 7,897,946 
ตารางที่ 4 งบประมาณปี 2555 
 
 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4 งบประมาณปี 2555 
 
 
 
 

งบประมาณป ี2555 
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อาคารสถานท่ี 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง มีทางเช่ือมเป็น  ห้อง
โถง มีการให้บริการในแต่ละอาคาร ดังน้ี  

  อาคารห้องสมุดใหม่ เป็นอาคาร 6 ช้ัน พ้ืนที่ 4,970 ตารางเมตร โดยแบ่งบริเวณให้บริการ 
ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด ดังน้ี 

  ช้ันที่ 1 โถงนิทรรศการ จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และห้องไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ ห้องสมุด
กฎหมายเพ่ือปวงชน (ให้บริการหนังสือหมวด 340 – 349) และมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)  

  ช้ันที่  2 บริการยืม – คืนหนังสือ บริเวณน่ังอ่านหนังสือ ห้องบัณฑิตศึกษาและบริการหนังสือ
ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา และสังคมศาสตร์ (หมวด 000 – 499) มุมสบาย ๆ 

  ช้ันที่ 3 บริเวณนั่งอ่านหนังสือ ห้องบัณฑิตศึกษา และบริการหนังสือภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ศิลปะ วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ (หมวด 500 – 999) 

  ช้ันที่ 4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการอินเทอร์เน็ตสื่อการสืบค้นและ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องบริการศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม (Study Room) ห้องประชุม ห้องอ่านของบัณฑิตศึกษา และ
ห้องฝึกอบรม 

  ช้ันที่  5 บริการสารสนเทศอ้างอิง หนังสือภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา และสารสนเทศ  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (จังหวัดมหาสารคาม) ห้องศาสตราจารย์กิตติคุณยุพิน พิพิธกุล 2551             ศูนย์
สารสนเทศอาเซียน 

  ช้ันที่ 6 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ สื่อสารสนเทศเพ่ือการศึกษา บริการ ห้องบันทึกเสียง ห้อง
ฉาย และห้องประชุมสัมมนา   

 อาคารห้องสมุดเดิม เป็นอาคาร 2 ช้ัน พ้ืนที่ 1,850 ตารางเมตร จัดเป็นพ้ืนที่บริการ          80 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

  ช้ันที่ 1 บริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ห้องเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทาง  การศึกษา 
และงานวิทยพัฒนา 

  ช้ันที่ 2 ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง นวนิยาย ตําราแบบเรียนและหลักสูตร 
 บริเวณห้องโถง เป็นทางเช่ือมระหว่างอาคารท้ัง 2 หลังใช้เป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ วารสารบันเทิง

ฉบับล่วงเวลา จัดแสดงนิทรรศการ งานออกร้านจําหน่ายหนังสือ และบริการถ่ายเอกสาร 
 หอเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งเผยแพร่สารสนเทศ พระราชประวัติ 

พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมองค์กี คือ “องค์กร 
แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพ นําเทคโนโลยี มีจิตบริการ บริหารจัดการโปร่งใส ร่วมมือร่วมใจทํางาน เป็นทีม” 

1. องค์กรแห่งการเรียนรู้ : มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงานเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ร่วมกันคิดและพัฒนา
รูปแบบของการทํางานและนวัตกรรมใหม่ ๆ การปรับเปลี่ยนนวัตกรรมในองค์กร พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน 
เรียนรู้จากผู้ใช้บริการ 

2. มุ่งสู่คุณภาพ : พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เน้นระบบที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ตรงกับความต้องการ 

3. นําเทคโนโลยี : มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมด้านบริหาร 
จัดการและการบริการสารสนเทศ โดยสร้างความพร้อมในทุกระดับ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
และการบริการ 

4. มีจิตบริการ : การเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศ และความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น  
ให้คําแนะนําที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง   ไม่น่ัง
รอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้เขาได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ มีความทรงจําที่ดี ระลึกถึงเรา ให้ย้ิม
ได้เสมอเมื่อนึกถึงเรา 

5. บริหารจัดการโปร่งใส : มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  ตรวจสอบ
ได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมสร้างความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอก 

6. ร่วมมือร่วมใจในการทํางานเป็นทีม : มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทํางานร่วมกันทั้งภายใน 
องค์กรและเครือข่ายภายนอกอย่างกลมกลืน สอดคล้อง  เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและ
กันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือเป้าหมายสูงสุด  มีการสร้างกัลยาณมิตรในวงการวิชาชีพและสาขาที่
เก่ียวข้อง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสถาบันบริการสารสนเทศใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือขยายขีดความสามารถใน การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน บริหารจัดการ 
และบริการสารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
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  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 สํานักวิทยบริการฯ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้นํามาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2555 โดยสํานักวิทยบริการฯ ได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง  ดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์ประกอบที่ 1  

1. สํานักวิทยบริการฯ ควรกําหนดผู้รับผิดชอบหลักหลังตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาการศึกษา แผน 
กลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการฯ 

2. ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป สํานักวิทยบริการฯ ควรจัดเก็บสถิติการใช้บริการ 
ผ่านระบบออนไลน์ด้วย นอกจากน้ีควรเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของสํานักฯ ให้เห็นแนวโน้มเชิงบวกหรือลบของ
การพัฒนาอย่างน้อย 3 ปี (ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี) 

3. ควรนําข้อมูลพ้ืนฐานของสํานักฯ ย้อนหลัง 3 ปี (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 2 ปี) เพ่ือให้เห็น 
แนวโน้มการพัฒนา 
 4.  มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้บริการที่เป็นจุดแข็ง 
ควรส่งเสริมการใช้บริการให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 4 
 1.  พัฒนาแผนกลยุทธ์ของสาํนักวิทยบริการ (ข้อ 5) การบริการวิชาการและงานวิจัย 
 2.  แผนภูมิระบบกลไกการสงัเคราะห์งานวิจัย 

3.  พัฒนาบุคลากรทุกท่านให้ทําการวิจัย R2R เพ่ือพัฒนางานแต่ละหน่วยงาน 
องค์ประกอบที่  5 
1. แผนภูมิ ระบบกลไก (PDCA) / ขั้นตอนการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและกระบวนการ 

รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้เข้าใจและ
สามารถใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว 

 2.  ประมวลการสอน (TQF) ฉบับพัฒนาและปรับปรุง ในรายวิชาที่สอดคล้องกับการจัด     การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ/การวิจัยในชั้นเรียน/โครงงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เช่น รายวิชา (1631401) การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และรายวิชา (1631101) 
สารสนเทศกับสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน     การสอนและการ
วิจัย 

 

1.8 ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา
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องค์ประกอบที่ 11 
1. ควรปรับปรุงการสํารวจ ความพึงพอใจด้านการบริการและกิจกรรมเป็นผลผลิตแทน 

การสํารวจความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 2.  เพ่ิมตัวบ่งช้ี การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  - งานเทคนิค 
      - งานบริการ 
3.  ควรพัฒนาบุคลากรสํานักงานผู้อํานวยการด้านพัสดุ สารบรรณ ธุรการ การเงิน เพราะ 

ระเบียบปฏิบัติเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 
4. ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บรกิารทราบอย่างทั่วถึงว่ามีบริการยืมระหว่างห้องสมุด ตาม 

โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และสํานักงาน กศน.  เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
 5.  มีบริการเชิงรุก ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กิจกรรม Road Show, Research 
Support on Tour ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ส่งผลให้การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 71.29 

6.  ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 
นําไปรวมไว้ในตัวบ่งช้ีที่ 11.5 

7.  ควรจัดกิจกรรมเชิงรุก การส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประสานงาน
กับคณบดีและอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน 

8.  สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ   
 
 

 ข้อปรับปรุงและพัฒนา 
1. สํานักวิทยบริการฯ ได้เพ่ิมเติมผู้รับผิดชอบโครงการในแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรทุกคนได้มี 

ส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการฯ โดยมีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
2. สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําการให้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทุกงานบริการเพ่ือ 

เพ่ิมสถิติการใช้บริการผ่านเว็บไซต์สํานักวิทยบริการฯ 
3. สํานักวิทยบริการฯ ได้สถิติการใช้บริการย้อนหลัง 3 ปี ในข้อมูลพ้ืนฐาน 

      4.  สํานักวิทยบริการได้ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการเพ่ิมขึ้น และได้ประสานงานกับ
ทางสํานักส่งเสริมวิชาการ สํานักกิจการนักศึกษา คณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาให้นํานักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมให้มากขึ้น 

5. สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการการจัดทําโครงการและกิจกรรม ได้ประเมินผลในแต่ละ 
กิจกรรมด้วย 

6. สํานักวิทยบริการฯ มีการประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ใน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสํานักฯ ทุกคร้ังที่มีการจัดกิจกรรม 

7. สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดหาเคร่ือง UPS สําหรับ ห้อง Server เครื่องบุคลากรใช้ทํางาน 
8. สํานักวิทยบริการฯ ได้เสนอเรื่องสถานที่จอดรถไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 

มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการขยายไหลถนนทางเข้าสํานักวิทยบริการฯ   
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ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม 

องค์ประกอบ  คุณภาพ  จํานวน  6   องค์ประกอบ  26  ตัวบ่งช้ี  ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้ ที่มาของ      
ตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
   ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  สกอ. 5.1 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  สกอ. 5.2 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทกุระดับของสถาบัน  สกอ. 7.1 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสํานัก  สมศ. 13 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2.1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้  สกอ. 7.2 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3.1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  สกอ. 7.3 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4.1  ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ. 7.4 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สกอ. 9.1 

องค์ประกอบที่  11  ภารกิจหลัก 
    ตัวบ่งช้ีที่ 11.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้/ผู้รับบริการ มรม. 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.6  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มรม. 
    ตัวบ่งช้ีที่ 11.7  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะในวิชาชีพ มรม. 
    ตัวบ่งช้ีที่ 11.8  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้ใช้บริการทีม่ีสิทธ์ิยืม (รายการ : คน) มรม. 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.9  ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น มรม. 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.10  จํานวนการบริการเชิงรุก (Proactive Service) มรม. 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.11  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ     

และการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
มรม. 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.12  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มรม. 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.13  ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ มรม. 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.14  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่ให้บริการ มรม. 
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้ ที่มาของ      
ตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งช้ีที่ 11.15  ความรวดเร็วของระบบการสืบค้นฐานข้อมูลภายในสํานักวิทยบริการฯ  
                         (In house Database) 

มรม. 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.16  ร้อยละของการแก้ปัญหาการให้บริการ ตอบคําถามและช่วยการศึกษา
ค้นคว้า 

มรม. 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.17  สภาพแวดล้อมในการให้บริการ มรม. 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.18  ความรวดเร็วในการให้บริการ มรม. 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.19  จํานวนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ มรม. 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.20  พัฒนาแหลง่เรียนรู้สู่สากล มรม. 

 
    
 



รายงานการประเมินตนเอง 2555 21 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Self  Assessment  Report  2012 Academic  Resources  Center

 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนนิการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ. 1.1) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ  โดย
เป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2  (พ.ศ. 2551-2565)  และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) 

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสํานักไปสู่บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจ  

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี  เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 

รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก 

วิทยบริการฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมิน     
 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
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ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการจดัทําแผนกลยุทธท์ี่

สอดคล้องกับนโยบายของ 
สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสํานักและได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานัก  
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณธิานและ
พระราชบัญญัตสิถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

สํานักวิทยบริการฯ มีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ์ของสํานักวทิยบรกิารฯ 
ที่มาจากการวิเคราะห์โดยจัดทาํ 
แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัย (สวบ.1.1.1-01) โดย 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสํานัก 
วิทยบริการฯ ในการจัดทําแผนฯ โดย 
มีการประชุมร่วมกัน และสังเคราะห ์
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559) 
ของสํานกัวิทยบริการฯ (สวบ.1.1.1-02) 
(สวบ.1.1.1-03) และมีการเสนอ
โครงการจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจดัทํา 
คําขอตั้งงบประมาณ ประจําปีและนําไป 
สู่แผนปฏิบัติการประจําปงีบประมาณ 
2555 สํานักวิทยบริการฯ (สวบ.1.1.1-
04) 

สวบ.1.1.1-01 แผนพัฒนา
การศึกษามหาวทิยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2550-2554) 
สวบ.1.1.1-02 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  
สวบ.1.1.1-03 รายงาน 
การประชุมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
สวบ.1.1.1-04 แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
2555 สํานักวิทยบริการฯ 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธข์อง
สํานักไปสู่บุคลากรของสํานัก 

สํานักวิทยบริการฯ มีการถ่ายทอด  
แผนกลยุทธ์ระดับสํานักและ 
แผนปฏิบัติการประจําปีสู่บุคลากรทุกคน 
ได้รับทราบเพือ่นําไปสู่การปฏิบตัิงาน โดย
แจ้งหลากหลายช่องทาง ได้แก่ แจ้งผ่าน 
ที่ประชุมบุคลากรประจําสํานักวิทย
บริการฯ (สวบ.1.1.1-05) ผ่านระบบ 
IPMS (สวบ.1.1.1-06) แจ้งผ่าน
หนังสือเวยีน (สวบ.1.1.1-07)  
การเผยแพร่ผ่าน Blog (สวบ.1.1.1-08) 
และการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
(KM) (สวบ.1.1.1-09) 

สวบ.1.1.1-05 รายงาน  
การประชุมบุคลากร 
สํานักวิทยบริการฯ  
สวบ.1.1.1-06  
การประชาสัมพันธ์แผน 
กลยุทธ์ผ่านระบบ IPMS  
สวบ.1.1.1-07 การแจง้  
แผนกลยุทธ์ ผ่านหนังสือเวยีน 
สวบ.1.1.1-08 การเผยแพร่
แผนผ่าน Blog  
สวบ.1.1.1-09 กิจกรรม 
การจดัการความรู้ (KM)  

 3 มีกระบวนการแปลงแผน  
กลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบทกุพันธกิจ 

สํานักวิทยบริการฯ มีกระบวนการแปลง
แผนกลยุทธ์หรอืแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
(สวบ.1.1.1-10) เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (สวบ.1.1.1-11) โดยมี 
การประชุมผู้บรหิาร ตัง้แต่ผู้อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการ หัวหน้าสํานกังานและ
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ (สวบ.1.1.1-12) 
 

สวบ.1.1.1-10 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) 
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.1.1.1-11 : แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
2555 สํานักวิทยบริการฯ  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ได้เสนอ
โครงการที่ตอ้งการดําเนินการเพื่อพัฒนา
งานทีร่ับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธ์สํานกัวทิยบรกิารฯ ครบทุก 
พันธกิจ ของสํานักวิทยบรกิารฯ ได้แก่  
1) พันธกิจด้านการจดัหา และรวบรวม
สารสนเทศทกุรปูแบบ 2) จัดเกบ็ให้เป็น
ระบบ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง 
 3) เผยแพร่และบริการทรพัยากร
สารสนเทศ 4) ส่งเสริมการใช้บริการ 
(สวบ.1.1.1-13) มีการนํารายละเอียด
กิจกรรมไปเข้าสู่การจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยัน 
ความสอดคล้อง และนําไปสู่แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2555 สํานัก
วิทยบริการฯ (สวบ.1.1.1-10) 

สวบ.1.1.1-12 รายงาน  
การประชุมการจัดการความรู้
ภายในองค์กร เกี่ยวกับ
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.1.1.1-13  โครงการตาม
พันธกิจสํานกัวทิยบรกิารฯ 
 
 

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการประจําป ีและ 
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดค่า
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของแต่ละตัวบ่งช้ีกําหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและโครงการที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องสํานัก 
วิทยบริการฯ (สวบ.1.1.1-14) (สวบ.
1.1.1-15) 

สวบ.1.1.1-14  แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) 
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.1.1.1-15  แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
2555 สํานักวิทยบริการฯ 

 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีครบทุกพันธกิจ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนนิการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบทกุพันธกิจ 
(สวบ.1.1.1-16) 

สวบ.1.1.1-16 รายงาน 
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสํานัก 
วิทยบริการฯ ประจําปี
งบประมาณ 2555   

 6 มีการตดิตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการ
ประจําป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร  
เพื่อพิจารณา 

ผู้บริหารของสํานักวิทยบรกิารฯ มี 
การแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตาม 
การดําเนินงานตามแผนของสํานัก 
วิทยบริการฯ (สวบ.1.1.1 -17) มีหน้าที่ใน
การกํากับ ตดิตามผลและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ตาม 
ตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติการประจําปี ปลีะ 
2 ครั้ง (สวบ.1.1.1-18) โดยไดร้ายงานผล
การดําเนินงานต่อผู้บริหารสํานักวิทย-
บริการฯ  

สวบ.1.1.1-17  คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม 
การดําเนินงานตามแผนของ
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.1.1.1-18 รายงาน 
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสํานัก 
วิทยบริการฯ ปงีบประมาณ 
2555 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
ผู้บริหารกองนโยบายและแผนและ
มหาวิทยาลัยตามลําดับ (สวบ.1.1.1–19)

สวบ.1.1.1–19 การรายงาน 
ผลการประเมินผ่านทาง 
เว็บไซต์มหาวทิยาลัย 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําสํานัก 
เพื่อพิจารณา 

สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินผล  
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง (สวบ. 1.1.1-20) โดยได้
รายงานผลประเมินต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจําสํานักวทิยบริการฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  
(สวบ.1.1.1-21) 

สวบ.1.1.1.20 รายงาน 
การประเมินผล 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี ้
สวบ.1.1.1-21 รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ครั้งที่ 2/2555 

 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําสํานัก
ไปปรับปรงุ แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําป ี

สํานักวิทยบริการฯ มีการประชุม 
คณะกรรมการประจําสํานักและ 
รายงานการจัดทําแผนกลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติการประจําปี 
คณะกรรมการประจําสํานักวทิยบริการฯ 
ได้ใหข้้อเสนอแนะในการจัดทําแผน
ดังกล่าว (สวบ.1.1-22)  สํานักวิทย
บริการฯ มีการนําข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ไปปรับปรงุแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
(สวบ.1.1-23) 

สวบ.1.1.1-22  ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.1.1.1-23 รายงาน 
การปรับปรงุแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําป ี
 
 

 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6  ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
จุดแข็ง 
 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ.  5.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 

การสอนและการวิจัย 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์

ข้อ 2 และ ข้อ 3 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางนภัสภรณ์  จันทร์โท        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนินงาน 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มี ร ะ บบ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร

บริการทางวิชาการแก่สังคม
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีแผนกลยทุธ์ (สวบ.
5.1-01) และมีแผนปฏิบัติการสํานักวิทย
บริการฯ ที่มีแนวทางในการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบรกิารวิชาการแกสั่งคม 
(สวบ.5.1-02)  มีการแตง่ตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคม  (สวบ.5.1-03) ประเด็น
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรม
บริการวิชาการและการวิจัยบนพื้นฐาน
ความต้องการของทอ้งถิ่น รวมถึงได้
กําหนดเป็นปฏิทินกิจกรรมและปฏิทิน
การปฏิบัตงิานของบุคลากรสํานักวิทย-
บริการฯ (สวบ5.1-04)  

สวบ.5.1-01 แผนกลยุทธ์
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวบ.5.1-02 แผน 
ปฏิบัติการสํานกัวิทย
บริการฯ 
สวบ.5.1-03 แผน 
การดําเนินงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
สวบ.5.1-04 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการดําเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม  

 2 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่ สังคมกับ
การเรียนการสอน 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ 
การเรียนการสอนซ่ึงเข้ากับภารกิจของ
หน่วยงาน โดยสํานักวิทยบริการฯ  มี
การบูรณาการเผยแพร่และถ่ายทอด
ความรู้โดยจัดกจิกรรม ดงันี ้
1) จดักิจกรรมโครงการห้องสมดุ
เคล่ือนที่สู่ชุมชน (สวบ. 5.1-05) 
2) โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้แก่นกัเรียนใน
โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม (สวบ.5.1-06) 

สวบ. 5.1-05 โครงการ
ห้องสมุดเคล่ือนที่สู่ชุมชน 
สวบ.5.1-06 โครงการ
เตรียมความพรอ้มเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
 

 3 มีการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับ
การวจิัย 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการบูรณาการ
วิชาการแก่สังคมกับงานวจิัย เรือ่ง 
ความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมอาเซียน
สัญจร (Mobile Unit) ของสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(สวบ.5.1-07) 

สวบ.5.1-07 รายงานการ
วิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อ
การจดักิจกรรมอาเซียน
สัญจร (Mobile Unit) ของ
สํานักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการประเมินผล 

ความสําเร็จของ 
การบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมกับ
การเรียนการสอนและ 
การวจิัย 

มีการประเมินผลความสําเร็จของ 
การบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยมี
ผลการวิจัยการประเมินผลตามโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
(สวบ.5.1-08) 

สวบ.5.1-08 การวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นต่อการจดั
กิจกรรมอาเซียนสัญจร 
(Mobile Unit) ของสํานกั
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน โดย มีการบรกิาร
วิชาการแก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและขยาย
ไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนือ่ง 
(สวบ.5.1.09) 

สวบ.5.1.09 รายงาน
สรุปผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการสอน 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5  ข้อ  5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง   
 สํานักวิทยบริการฯ มีการบรกิารวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนือ่ง  
 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 
          จัดทําแผนการให้บรกิารวิชาการทีต่อบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา   
  
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
           
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2555 28 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Self  Assessment  Report  2012 Academic  Resources  Center

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม  (สกอ.  5.2) 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่ สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางณัฏฐกันย์  ชาภูคํา        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิงาน 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจความต้องการ

ของชุมชนหรือภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนหรอืหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบ 
การกําหนดทิศทางและ 
การจดัทําแผนการบรกิาร
ทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

สํานักวิทยบริการฯ มีแผนปฏิบัติการ  
ที่มีแนวทางในการดําเนินงานเกีย่วกับ
การบริการวิชาการแก่สังคม  
(สวบ.5.2-01)  คณะกรรมการมี 
การสํารวจความต้องการของชมุชน  
(สวบ.5.2-02) โดยสํารวจ 
ความต้องการไปยังชุมชนใน
กลุ่มเป้าหมาย (สวบ.5.2-03)  

สวบ.5.2-01 แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 
2555 สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.5.2-02  คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
สวบ.5.2-03 แบบสํารวจ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ  

 2 มีความร่วมมือดา้นบริการ
ทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้
และเสริมสร้าง 
ความเข้มแขง็ของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ
หรือหน่วยงานวชิาชีพ 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีความรว่มมือ 
ด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรยีนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
โดยการจัดโครงการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน ดงันี ้
1.  โครงการความร่วมมือกับสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการเรยีนรู้
ตามอัธยาศัย (กศน.) (สวบ.5.2-04)  
2. โครงการความร่วมมือกับสํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) (สวบ.5.2-05)  
3.  โครงการความร่วมมือระหวา่ง
ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาในจังหวดั
มหาสารคาม (MALINET) 
(สวบ.5.2-06) 
4. โครงการความร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ระบบ
ฐานข้อมูลจัดเกบ็เอกสารในรูป 
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)
เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสาร 
ฉบับเต็ม (Full text) โดยเฉพาะข้อมูล
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบนั 
อุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจน
ให้บรกิารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างห้องสมดุมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
86 แหง่ (สวบ.5.2-07) 

สวบ. 5.2-04 โครงการ
ความร่วมมือกบัสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
(กศน.)  
สวบ. 5.2-05 โครงการ
ความร่วมมือกบัสํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.)  
สวบ. 5.2-06 โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
หอ้งสมุดสถาบนัอุดม 
ศึกษาในจังหวัด
มหาสารคาม (MALINET) 
สวบ. 5.2-07 โครงการ
ความร่วมมือกบั สํานัก 
งานคณะกรรมการ 
การอดุมศึกษา เรื่องระบบ
ฐานข้อมูลจัดเกบ็เอกสารใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์ (DCMS) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 3 มีการประเมินประโยชน์

หรือผลกระทบของ 
การให้บรกิารทางวิชาการ
ต่อสังคม 

สํานักวิทยบริการฯ มีรายงาน 
การประเมินผล จากการดําเนินการ
ตามโครงการและกิจกรรม 
ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อให้สังคมเกดิการเรียนรู้ (สวบ.
5.2-08) 

สวบ.5.2-08 รายงาน 
การประเมินผลการให้  
บริการทางวิชาการตอ่สังคม 

 4 มีการนําผลการประเมินใน
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไกหรือกจิกรรม 
การให้บรกิารทางวิชาการ 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผล 
การประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไกหรือกจิกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ  (สวบ.5.2-09) ซึ่งม ี
การประชุมของฝ่ายบริการห้องสมุด
หลังการดําเนินการตามโครงการหรอื
กิจกรรม (AAR) เพื่อหาแนวทางใน 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ
วิชาการต่อไป  

สวบ.5.2-09 ผล 
การประเมิน โครงการ
บริการวิชาการ 
สวบ.5.2-10 รายงาน 
การประชุมฝ่ายบริการ
ห้องสมุด 

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้าก
การให้บรกิารทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการพัฒนา
ความรู้ที่ไดจ้ากการให้บรกิารทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร ่
สู่สาธารณชน ผ่านเว็บไซต์สํานกั 
วิทยบริการ (สวบ. 5.2-11) ผ่าน
รายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
RMU Chanel (สวบ.5.2.12)  
เว็บไซต์การจัดการความรู้สํานักวิทย
บริการฯ (KM Corner)  
(สวบ.5.2.13) 

สวบ. 5.2-10 จดหมายข่าว
สํานักวิทยบริการ  
สวบ. 5.2-11 เว็บไซต์สํานัก
วิทยบริการ  
สวบ.5.2.12 RMU Chanel 
สวบ.5.2.13 เว็บไซต์ 
การจัดการความรู้สํานัก 
วิทยบริการฯ (KM Corner) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5  ข้อ  5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง  
          สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยการสร้าง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ จํานวน 4 โครงการ และในปีการศึกษา 2555 ได้เพ่ิมโครงการ 
ความร่วมมือกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้จัดทําความร่วมมือระหว่างเทศบาลจังหวัดมหาสารคามใน เรื่อง 
โครงการเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนในโรงเรียนเทศบาลมหาสารคาม 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา  
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.1 : ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจําสาํนักและผู้บรหิารทุกระดับของสําน ั(สกอ.7.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. คณะกรรมการประจําสํานักปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง   

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร       

ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน     
และพัฒนาสํานัก 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสํานักไปยังบุคลากรในสํานัก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน           
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ สํานักเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

7. บุคลากรของสํานักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินผลการบริหารงานผู้บริหารทุกระดับ      
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูล 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไป ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 7 ข้อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสุจิตรัตน์  ภูศรฤีทธ์ิ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 คณะกรรมการประจํา

สํานักปฏิบัติหนา้ที่ตามที่
กําหนดครบถ้วนและมี 
การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจําสํานักวทิยบริการฯ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดครบถ้วน 
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดล่วงหน้าโดยคณะกรรมการ 
ประจําสํานักฯได้รับการชี้แจงและทํา 
ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและข้อบังคับ
ต่าง ๆ เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ 
หรือหนว่ยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547  
(สวบ.7.1.1-01)  มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
  1. กําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน
ราชการหรอืหนว่ยงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 2. พจิารณาออกข้อบังคับและประกาศ
ภายในส่วนราชการหรือหนว่ยงาน  ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   
 3. พจิารณางบประมาณของส่วนราชการ
หรือหนว่ยงานอื่นเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 4. ให้คําปรกึษาและเสนอความเห็นแก่
ผู้อํานวยการ 
 5. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพของส่วนราชการหรอื
หน่วยงาน 
 6. แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเพือ่กระทําการใด ๆ อันอยูใ่น
อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ  
(สวบ.7.1.1-02) 
    คณะกรรมการฯ ไดร้ับทราบอํานาจ
หน้าที่ดงักล่าวแล้ว และได้พิจารณา 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ 
(สวบ.7.1.1-03) ตามการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 10 กรกฎาคม 2555  
(สวบ.7.1.1-04) 

 สวบ.7.1.1-01 คําส่ังสภา   
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 039/2552    
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประจํา สํานักวทิยบรกิารฯ  
สวบ.7.1.1-02 ข้อบังคับ 
มหาวทิยาลัยฯ ว่าด้วย 
คณะกรรมการประจําสถาบัน  
สํานัก ศูนย์ หรอืหน่วยงานที ่
เรียกชื่ออย่างอืน่ ที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 
สวบ.7.1.1-03 แบบประเมิน 
ตนเองของคณะกรรมการฯ 
สวบ.7.1.1-04 รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการ
ประจํา สํานักฯ ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 10  กรกฎาคม 2555 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์

กําหนดทิศทาง 
การดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทกุระดับมี
ความสามารถใน 
การวางแผนกลยุทธ ์มี 
การนําข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐาน ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
สํานัก 

ผู้บริหารสํานักวทิยบรกิารฯ  มกีารกําหนด
ปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์ เพื่อแสดง
ทิศทางของการดําเนินงานที่มีความชัดเจน 
สอดคล้องและตอบสนองกับพนัธกิจของ
มหาวิทยาลัย และได้มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์สํานกัวิทยบรกิารฯ ชุมพร 
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของสํานักฯ 
ต่อไป (สวบ.7.1.1-05- สวบ.7.1.1-07) 
และสามารถถ่ายทอดงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ (สวบ.7.1.1-
08) ไปยังรองผู้อํานวยการ หัวหน้า
สํานักงาน หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร
ทุกระดับ โดยวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์สํานักวทิย
บริการฯ (สวบ.7.1.1-09 – สวบ.7.1.1-
12) มีการนําขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานและ เช่น ฐานข้อมูล
บุคลากร MIS (สวบ.7.1.1-13) ระบบ
การเงินและงบประมาณ MIS (สวบ.7.1.1-
14) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (สวบ.7.1.1-
15) เช่น สถิติการใช้บริการ สถติิจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศและสถิติ 
การปฏิบัตงิาน ของบุคลากรแตล่ะฝ่ายเพื่อ
พัฒนางานให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สวบ.7.1.1-05 ปรัชญา 
ปณิธานและวิสัยทัศน ์สํานัก
วิทยบริการฯ  
สวบ.7.1.1-06 แผนกลยุทธ์ฯ 
ปีงบประมาณ  2555-2559 
สวบ.7.1.1-07 แผนปฏิบัติ
การฯ ปงีบประมาณ  2555 
สวบ.7.1.1-08 รายงาน 
การประชุมการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์  
สวบ.7.1.1-09 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 1078/2552 
เรื่อง แต่งตัง้ผู้บริหารสํานกั
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สวบ.7.1.1-10 การมอบหมาย
อํานาจหน้าทีใ่หก้ับรอง
ผู้อํานวยการ  
สวบ.7.1.1-11 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที ่1084/2552 
เรื่อง แต่งตัง้รกัษาการหัวหน้า
สํานักงาน 
สวบ.7.1.1-12 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ที ่1532/2556 
เรื่อง แต่งตัง้หัวหน้ากลุ่มงาน
สํานักฯ 
สวบ.7.1.1-13 ฐานข้อมูล
บุคลากร MIS 
สวบ.7.1.1-14 ระบบการเงิน
และงบประมาณ MIS 
สวบ.7.1.1-15 รายงานสถิต ิ
การปฏิบัตงิานในระบบ
ห้องสมุดอตัโนมัติ  

 3 ผู้บริหารมีการกาํกับ  
ติดตามและประเมินผล      
การดําเนินงานตามที่

ผู้บริหารสํานักวทิยบรกิารฯ มีการกํากับ  
ติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย เช่น การวางแผน 

สวบ.7.1.1-16 แผนยุทธศาสตร์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
มอบหมายรวมทั้งสามารถ
ส่ือสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสํานักไปยัง
บุคลากรในสํานัก 

การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  และ
รายผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ฯ (สวบ.7.1.1-16, สวบ.7.1.1-17)  โดย
ได้ติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย  
ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการจัดทํารายงานผล 
การปฏิบัตงิาน และจัดทําเป็นรายงาน
ประจําปีงบประมาณ 2555  
(สวบ.7.1.1-18 ) นอกจากนีใ้นการจดั
โครงการ/กิจกรรมจะมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบและหน้าที่ที่ชัดเจน  เพื่อใช้
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานและรายงานการตดิตาม
ความก้าวหน้าโครงการ ประจําปี
งบประมาณ 2555  (สวบ.7.1.1-19) 
นอกจากนี้ยังมกีารตดิตามผลการ
ดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในสํานักวิทยบรกิารฯ (สวบ.
71.1-20) และมีการมอบหมายให้หวัหน้า
กลุ่มงานแจ้งรายงานการประชมุและ
ถ่ายทอดผล 
การดําเนินงานไปยังบุคลากรแตล่ะฝ่ายได้
รับทราบ พรอ้มลงไปสู่การปฏิบตัิต่อไป 
(สวบ.7.1.1-21) 

สวบ.7.1.1-17 แผนปฏิบัติการ
สํานักวิทยบริการฯ 
ปีงบประมาณ  2555 

สวบ.7.1.1-18 รายงาน
ประจําป ี
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ  
2555 
สวบ.7.1.1-19 คําส่ังแต่งตัง้ 
คณะกรรมการดําเนินโครงการ/ 
กิจกรรม ปงีบประมาณ  2555 
สวบ.71.1-20 รายงานการ 
ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการ 
ปีงบประมาณ  2555 
สวบ.71.1-21 การประชุม 
คณะกรรมการบริหารภายใน 
สํานักวิทยบริการฯ 
 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสํานักมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ    
ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตาม 
ความเหมาะสม 

ผู้บริหาร ได้สนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ตามความ
เหมาะสมตามลําดับโดยปรากฏใน
โครงสร้าง 
การบริหารสํานกัวิทยบรกิารฯ (สวบ.
7.1.1-22)  ประกอบด้วย 
 - คณะกรรมการประจําสํานัก 
 - รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
 - รองผู้อํานวยการฝ่ายหอ้งสมดุ 
 - รองผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 - หัวหน้ากลุ่มงาน (สวบ.7.1.1-23) 
และบุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยรปูแบบ
คณะกรรมการ คณะทํางาน ได้แก่ 
- คณะกรรมการบริหารภายในสํานักฯ

สวบ.7.1.1-22 โครงสร้าง
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.7.1.1-23 คําส่ัง 
การมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบกับผู้บริหารทุก
ระดับ 
สวบ.7.1.1-24 คณะกรรมการ
บริหารภายในสํานักวิทย
บริการฯ 
สวบ.7.1.1-25 คําสั่งสํานัก 
วิทยบริการฯ ที่ 0160/2556 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
สวบ.7.1.1-26 คําส่ังสํานัก 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
(สวบ.7.1.1-24) 
- คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
(สวบ.7.1.1-25) 
- คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
(สวบ.7.1.1-26) 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(สวบ.7.1.1-27) 
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
(สวบ.7.1.1-28) 
- คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธท์าง
การเงิน (สวบ.7.1.1-29)  
 

วิทยบริการฯ ที ่0162/2556 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ  
สวบ.7.1.1-27 คําส่ังสํานัก 
วิทยบริการฯ ที ่0162/2556 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
สวบ.7.1.1-28 คําส่ังสํานัก 
วิทยบริการฯ ที ่0161/2556 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  
สวบ.7.1.1-29 คําส่ังสํานัก 
วิทยบริการฯ ที ่0163/2556 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
ประจําปีงบประมาณ  2555–
2559  

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู ้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสํานักเต็มตาม
ศักยภาพ  
 

ผู้บริหารได้มกีารจัดประชุมบุคลากรทกุฝ่าย
เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และ
มอบนโยบาย รวมทั้งได้มีการพฒันา
บุคลากร ให้ได้รบัการฝึกอบรม/สัมมนา 
และการศึกษาดงูานทัง้ภายในและภายนอก 
(สวบ.7.1.1-30) ดังนี ้
1.  มกีารกําหนดและแลกเปล่ียนเรียนรู ้
ของบุคลากรทกุฝ่าย ซึ่งมกีารจัดขึ้นเป็น
ประจําทกุเดือน ตามปฏิทินการดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2555 ทีก่ําหนด  
(สวบ.7.1.1-31) 
2. มีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้
ให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ได้มีความรู้หลังจาก
การเข้ารว่มการพัฒนางาน 
(สวบ.7.1.1-32) นอกจากนี้ผู้บริหาร ได้
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
เข้าอบรมสัมมนาทั้งหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย (สวบ.7.1.1-33) 
และการศึกษาดงูานทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็น

สวบ.7.1.1-30 การประชุม
ถ่ายทอดนโยบายการ
บริหารงานแก่บคุลากร 
สวบ.7.1.1-31 แผน 
การดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ในองค์กร KM 
สวบ.7.1.1-32 รายงาน 
ผลการเข้าร่วมการพัฒนางาน 
ผ่านมุม KM Corner 
สวบ.7.1.1-33 สรุปการ
พัฒนา 
บุคลากร ปีงบประมาณ  2555
สวบ.7.1.1-34 คําส่ังขอ
อนุญาตไปราชการ 
ปีงบประมาณ  2555 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
งานสํานักวทิยบริการฯ  (สวบ.7.1.1-34) 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล  โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของ
สํานักและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหารไดด้ําเนินการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ คือ 
 หลักประสทิธิผล หลักประสทิธิภาพ 
หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลกัการกระจายอํานาจ 
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค  หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ ตาม SAR 54 หน้า 55 
(สวบ.7.1.1-35)  

สวบ.7.1.1-35  
หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
ตาม SAR 54 หน้า 55 
 
 

 7 บุคลากรของสํานักและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเมินผลการ
บริหารงานผู้บรหิารทกุ
ระดับ และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรงุ
การบริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตาม 
ตรวจสอบดูแลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ(สวบ.7.1.1-36) และมี
การประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรทีม่ีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารทุกระดบั (ประเมิน 
360 องศา) (สวบ.7.1.1-37) และมี 
การนําสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ 2555 ของผู้บริหารทกุระดับที่
ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพี่อประเมินผล 
การดําเนินงานที่ผ่านมา (สวบ.7.1.1-38) 
โดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (สวบ.
7.1.1-39) และได้นําผลการประเมิน 
การดําเนินงานตามภารกิจ เพือ่นํามา
ปรับปรงุพัฒนาตามปีงบประมาณ นํามา
จัดทําแผนพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง (สวบ.
7.1.1-40) และการบรหิารงานอย่างเป็น
รูปธรรม (สวบ.7.1.1-41) 

สวบ.7.1.1-36 แผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2555 
สวบ.7.1.1-37 แบบประเมิน
ผู้บริหารทุกระดบั 
สวบ.7.1.1-38 สรุปผล 
การประเมินการดําเนินงาน
ผู้บริหารทุกระดบั 
สวบ.7.1.1-39 รายงาน
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  
2555 
สวบ.7.1.1-40 นโยบายและ
แผนพัฒนาสํานักวิทยบรกิารฯ 
สวบ.7.1.1-41 
แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ  
ปีงบประมาณ 2555-2559   
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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จุดแข็ง 
 

 ผู้บริหารของสํานักวิทยบริการฯ มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่าง
เคร่งครัด 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

 

 
จุดที่ควรพฒันา 

  
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ 7.1.2 : การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บรหิารสาํนักวิทยบริการฯ (สมศ. ๑๓) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลผลิต 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 

    ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยบุคลากรของสํานักวิทยบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(คะแนนเต็ม 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนการกํากับดูแลสํานักรวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสํานักตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสํานัก 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสํานักโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสํานักได้กําหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสํานัก 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ     
การดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานัก 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสํานักที่กําหนดให้มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารโดยบุคลากรของสํานัก 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย  รวมท้ังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสํานัก 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 เอกสารหรือหลักฐานที่

แสดงรายละเอยีด  
การกําหนดหรอืทบทวน
การกํากับดูแลสํานัก 
รวมทัง้ทบทวนกรอบทิศ
ทางการดําเนินงานของ
สํานักตามหน้าที่และ
บทบาทของผู้บริหารสํานัก 

ผู้บริหารของสํานักวิทยบรกิารฯ มี     
การกําหนดกรอบและทิศทาง 
การดําเนินงานของสํานกัวิทยบริการ  
ตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร โดย
มีการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
สํานักวิทยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 – 2559 ตามกรอบแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศแผน 11 
(สวบ.7.1.2-01) และโครงสรา้ง 
สํานักวิทยบริการฯ (สวบ. 7.1.2.02) 

สวบ. 7.1.2.-01 แผน
ยุทธศาสตร์สํานกัวิทยบรกิาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 
2559 ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศแผน 11   
สวบ. 7.1.2.02 โครงสร้างสํานกั
วิทยบริการฯ  

 2 เอกสารหรือหลักฐานที ่
แสดงรายละเอยีด 
การดําเนินการตามระบบ
การกํากับดูแลสํานักโดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือ
รายงานหรือบันทึก 
การประชุมที่แสดงใหเ้ห็น
ว่าผู้บริหารสํานักกําหนดให้
มีกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการจัดการ
เพื่อให้เกดิการควบคุม และ
ตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของสํานัก 

ผู้บริหารของสํานักฯ มีการติดตาม  
กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ โดยมีการรายงาน
สถิติการปฏิบัตงิานของบุคลากรทกุคน
ในสํานักฯ (สวบ.7.1.2-03) รวมถึงมกีาร
จัดประชุมบุคลากรอย่างสม่ําเสมอเพื่อ
ติดตามการดําเนินงานของผู้บรหิารและ 
การดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ  
(สวบ.7.1.2-04) 

สวบ.7.1.2-03  สถิต ิ
การปฏิบัตงิานของบุคลากรสํานัก
วิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2555 
สวบ.7.1.2-04 รายงาน 
การประชุมสํานักวิทยบรกิารฯ  

 3 เอกสารแสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารมีการตดิตาม 
ผลการหรอืหลักฐานที่แสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหารมี 
การตดิตามผล 
การดําเนินงานสําคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและ
แผนด้านการบรหิารงาน
บุคคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะ 
การดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของสํานักวทิยบรกิารฯ 

ผู้บริหารสามารถติดตามสถิต ิ
การปฏิบัตงิานของบุคลากรไดผ่้าน 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิVTLS 
http://202.29.22.185:8000/virtua_ 
rpt 
(สวบ.7.1.2.05)  และมีการติดตาม 
การดําเนินงานในส่วนแผนบริหารงาน
บุคคล งานการเงิน และงบประมาณ 
โดยมีการรายงานการตดิตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการรายจา่ย
งบประมาณ  ปงีบประมาณ 2555 
(สวบ.7.1.2-06) 

สวบ.7.1.2.05 รายงาน 
การปฏิบัตงิาน  
http://202.29.22.185:8000/  
virtua_rpt 
สวบ.7.1.2-06  รายงาน 
การแผนปฏิบัตกิารรายจ่าย
ติดตามและประเมินผล
ปฏิบัติการรายจา่ยงบประมาณ
ปีงบประมาณ  2555 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 4 เอกสารหรือหลักฐาน ที่

แสดงให้เห็นถงึนโยบายของ
สํานักที่กําหนดให้มีระบบ
การประเมินผู้บริหารโดย
บุคลากรของสํานัก 
วิทยบริการฯ 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบ 
การประเมินผลการดําเนินงานของ
ผู้บริหาร โดยบุคลากรของสํานกั 
วิทยบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
คะแนนผลการประเมิน เท่ากบั 4.36 
(สวบ.7.1.1-07) 

สวบ.7.1.2-07   
แบบประเมินผู้บริหารโดย
บุคลากรของสํานักวิทยบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 5 รายงานการสังเคราะห์มติ
หรือนโยบายรวมทั้ง
ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 

   

 

รายการข้อมูล คะแนน 
คะแนนผลการประเมินผลบรหิารโดยบุคลากรของสํานักและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 4.36 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ระดับ 4.00 ระดับ 4.36 4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง 
- สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการประเมินบุคลากรภายใน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะประเมิน 360 องศา 

ผู้บริหารประเมินบุคลากร บุคลากรประเมนิผู้บริหาร และบุคลากรประเมินกันเอง 
- บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จัดทําสถิติการปฏิบัติงานส่งผู้บริหารทุกเดือน 
- ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรได้จาก http://202.29.22.185:8000 

/virtua_rpt 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- สํานักวิทยบริการควรมีการจัดทํารายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบายรวมทั้งผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารสํานัก 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2.1 :  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้(สกอ. 7.2) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสํานักอย่างน้อย 1 ด้าน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไป สู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน     
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นายวรภัทร  อาปะโม        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนินงาน 

  
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดประเด็น

ความรู้และเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธข์องสํานัก  
 

สํานักวิทยบริการฯ กําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนตาม 
แผนกลยุทธ์สํานักวิทยบรกิารฯ เพื่อมุง่สู่
องค์กรการเรยีนรู้ (สวบ.7.2.1-01) โดย
มีการจดัทําแผนการจัดการความรู้ของ
สํานักวิทยบริการฯ (สวบ.7.2.1-02) 

สวบ.7.2.1-01  แผน 
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (2554-2559) สํานัก 
วิทยบริการฯ 
สวบ.7.2.1-02 แผน 
การจดัการความรู้ของสํานักวทิย
บริการฯ ปีการศึกษา 2555 

 2 กําหนดบุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายทีจ่ะพฒันา
ความรู้และทักษะตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนด
ในข้อที่ 1  
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดตัง้
คณะกรรมการจัดการความรู้และบุคลากร
ในปี พ.ศ.2555 (สวบ.7.2.1-03) และมี
การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการ
ความรู้ของสํานกัวิทยบรกิารฯ ในแผน 
การจดัการความรู้ตลอดจนมกีารกําหนด
นโยบายการจัดการความรู้ในสํานักวิทย
บริการฯ (สวบ.7.2.1-04) 

สวบ.7.2.1-03 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจดัการความรู้ 
(KM) 2555 
สวบ.7.2.1-04 นโยบาย 
การจดัการความรู้ในสํานักวิทย
บริการฯ 

 3 มีการแบ่งปันและแลก 
เปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง  (Tacit Knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายทีก่ําหนด   

สํานักวิทยบริการฯ ได้มกีารจดัทํา
โครงการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (สวบ.7.2.1-05) โครงการเสวนาจาก
วันวานถงึวันเกษียณ 
(สวบ.7.2.1-06) เพื่อเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเปา้หมายทีก่ําหนด โดยมี
การจดัประชุม AAR หลังการดาํเนินงาน
ตามโครงการ (สวบ.7.2.1-07)  

สวบ.7.2.1-05  หลักสูตร 
การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติเรือ่งการ
จัดการห้องสมุดโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน 
สวบ.7.2.1-06 โครงการเสวนาจาก
วันวานถงึวันเกษียณ 
สวบ.7.2.1-07 รายงาน 
การประชุมการจัดการความรู้ 
สํานักวิทยบริการฯ 1/2556 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์ (Explicit 
knowledge) 

สํานักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในแผนกล
ยุทธ ์โดยเผยแพร่ออกมาเป็น 
ลายลักษณ์อกัษร 
(สวบ.7.2.1-07-สวบ.7.2.1-11)  
 

สวบ.7.2.1-07 คู่มือการปฏิบัตงิาน
การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  
สวบ.7.2.1-08 คู่มือการปฏิบัตงิาน
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
สวบ.7.2.1-09 คู่มือการปฏิบัตงิาน
บริการยืม–คืน 
สวบ.7.2.1-10 คู่มือการปฏิบัตงิาน
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
สวบ.7.2.1-11 คู่มือการปฏิบัตงิาน
จดหมายเหต ุ
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
จุดแข็ง  

สํานักวิทยบริการฯ มีมุมการจดัการความรู้ มกีารจัดเก็บเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จดัทําขึ้นโดยสํานักฯ  มี
เว็บไซต์เผยแพร่การจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง รวบรวมความรู้ 
ข้อมูล กิจกรรม เก่ียวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 
 

 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 5 การนําความรู้ทีไ่ด้จาก 

การจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจบุันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge)และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง    

ได้มีการนําความรู้ที่ไดจ้ากการจัดการ
ความรู้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิานจรงิ ผ่านทาง
เว็บไซต ์สํานักวทิยบรกิารฯ 
http://arcm.rmu.ac.th/KM Corner 
(สวบ.7.2.1-12) และมีการนําเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีในวัน QA&KM Day 
เรื่องการจัดการความรู้สู่การบรกิาร
วิชาการของศูนย์สารสนเทศอาเซียน
(สวบ.7.2.1-13) โดยมีการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้สํานัก 
วิทยบริการฯ (สวบ.7.2.1-14) 

สวบ.7.2.1-12  เว็บไซต์สํานัก
วิทยบริการฯ 
http://arcm.rmu.ac.th/ 
KM Corner 
สวบ.7.2.1-13  ภาพประกอบวนั 
QA&KM Day 
สวบ.7.2.1-14 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้สํานักวทิยบริการฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3.1 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ  (สกอ. 7.3)   
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใช้ใน       
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสุจิตรัตน์  ภูศรฤีทธ์ิ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
ผลการดําเนนิการ 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System 
Plan) 

สํานักวิทยบริการฯ มีแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 10 (2555-2559)  
(สวบ.7.3.1-01) เป้าประสงค์ที่ 3 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทันสมัย และเป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ  

 สวบ.7.3.1-01 แผนพัฒนา
การศึกษาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2555-
2559) 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารและการตดั  
สินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอยา่งน้อยตอ้ง
ครอบคลุมการจัดการเรยีน
การสอน การวจิัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใช้ในการ 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศ 
(Information System) ได้แก่  
1) ระบบบริหารและจัดการสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการฯ (MIS) (สวบ.7.3.1-
02) เพื่อใหก้ารทํางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS เป็น
ระบบการบริหารจัดการหอ้งสมดุ  

สวบ.7.3.1-02 ระบบบริหาร
และจัดการสารสนเทศ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สวบ.7.3.1-02 ระบบบริหาร
และจัดการสารสนเทศ สํานัก
วิทยบริการฯ (MIS) 
สวบ.7.3.1-03 ระบบ  



รายงานการประเมินตนเอง 2555 46 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Self  Assessment  Report  2012 Academic  Resources  Center

 

 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 

จุดแข็ง 
 
 

 สํานักวิทยบริการฯได้นําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทุกงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
  ดําเนินงานประกันคุณภาพ (สวบ.7.3.1-03) 

3) ระบบบริหารจัดการการเงิน 
(GFMIS) (สวบ.7.3.1-04) 

ห้องสมุดอตัโนมัติ VTLS  
สวบ.7.3.1-04 ระบบบริหาร
จัดการการเงิน (GFMIS) 

 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

มีการประเมินประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) 
สํานัก 
วิทยบริการฯ (สวบ.7.3.1-05) 

สวบ.7.3.1-05 แบบ
ประเมินประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ
สารสนเทศ (MIS) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 

มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) 
สํานัก 
วิทยบริการฯ อยู่ในระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 74.30 (สวบ.7.3.1-
06) 

สวบ.7.3.1-06 ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและ 
ความปลอดภัยฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ
สารสนเทศ (MIS) สํานัก
วิทยบริการฯ 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้องตามที่
กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.1 : ระบบบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 7.4) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบท                ของสํานัก  ตัวอย่างเช่น 
  - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร
สถานที่) 
  - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
  - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  - ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
บุคลากร 
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  - อ่ืนๆ ตามบริบทของสํานักวิทยบริการ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

รอบปีถัดไป 
 

หมายเหตุ  
 

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสํานักในรอบปี         
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสํานัก  อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสํานักใน         
การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบ
ที่ชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 6 ข้อ 
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ผลการประเมินไม่เข้าข่ายที่ทําให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สํานักวิทยบริการมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน

รองรับ เพ่ือลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเร่ืองร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการ
ตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสํานักวิทย
บริการ 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสุจิตรัตน์  ภูศรฤีทธ์ิ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร
ความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทน            
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สํานักร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในและ
บริหารความเส่ียง (สวบ.7.4.1-01) โดย 
มีผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้า
สํานักงาน และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมเป็น
คณะกรรมการและคณะทํางาน ซึ่งม ี
การระบุหน้าทีค่วามรับผิดชอบในคําส่ัง
แต่งตั้งใหก้ับคณะกรรมการและ
คณะทํางานไว้อย่างชัดเจน (สวบ.7.4.1-
02) พร้อมทั้งดาํเนินการจัดทํานโยบาย
การบริหารความเส่ียงของสํานกัวิทย
บริการฯ (สวบ.7.4.1-03) 

สวบ.7.4.1-01 คําส่ังสํานักวิทย
บริการฯ ที่ 0161/2556 เรือ่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 
สวบ.7.4.1-02 คําส่ังสํานัก 
วิทยบริการฯ ที ่0162 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
สวบ.7.4.1-03 นโยบาย 
การบริหารความเส่ียงของสํานกั
วิทยบริการฯ 

 2 มีการวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเส่ียง และปัจจัยที่
ก่อให้เกดิความเส่ียงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบท         
ของสํานัก 

สํานักวิทยบริการฯ มีการวิเคราะห์และ
ระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยทีเ่กิด 
ความเส่ียง ผลกระทบต่อคน สถานที่  
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก พร้อมจดัลําดับ
ความเส่ียงและวางแผนการป้องกันและ
ควบคุมความเส่ียง (สวบ.7.4.1-04)  
โดยมีการระดมความคิดเห็นและจัดทํา
คู่มือบริหารความเส่ียง (สวบ.7.4.1-05) 
และระบบควบคุมภายในสํานัก 
วิทยบริการฯ (สวบ.7.4.1-06) โดย
กําหนดกรอบไว ้ 4  ด้าน  ประกอบด้วย 
 

สวบ.7.4.1-04 แผนบริหาร
ความเส่ียงสํานกัวิทยบรกิารฯ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 
สวบ.7.4.1-05 คู่มือบริหาร
ความเส่ียงสํานกัวิทยบรกิารฯ 
สวบ.7.4.1-06 ระบบควบคุม
ภายในสํานักวทิยบริการฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์
2. ความเส่ียงดา้นการปฏิบัตงิาน 
3. ความเส่ียงดา้นทรัพยากรสารสนเทศ 
4 .ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
โครงการโดยใช้หลักเกณฑ์ใน 
การพจิารณาคัดเลือกแผนงาน โครงการ 
และจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
และกรอกข้อมลูโครงการในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการความเส่ียง  
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในของสํานกัฯ )   

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียง 
และจัดลําดับความเส่ียงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในขอ้ 2 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียงที่ได้
จากการวิเคราะห์ ความเส่ียงด้านต่าง ๆ 
ของสํานกัวิทยบริการฯ  และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
รายองค์ประกอบ (SAR 2554)  โดยนํามา
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement  Plan) ปีงบประมาณ  
2555  (สวบ.7.4.1-07) 

สวบ.7.4.1-07 รายงานผล 
การประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement  
Plan) ปีงบประมาณ  2555 
 

 4 มีการจดัทําแผนบริหารความ
เส่ียงที่มรีะดับ             
ความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนนิการ 
จัดทําแผนบริหารความเส่ียง ทีม่ีระดับ
ความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
(สวบ.7.4.1-08) โดยจัดทําแบบรายงาน
ภาพรวมความเส่ียงตามแบบ ERM 3 
อย่างเป็นรูปธรรม (สวบ.7.4.1-09)  
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียง ได้ประชุมจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง (สวบ.7.4.1-10) ซึ่งระบุแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยเส่ียงโดยมี
การให้ความรู้แต่บุคลากรในแตล่ะฝ่ายงาน
ให้มีส่วนรว่มในการวิเคราะห์ความเส่ียง 
เสนอแนวทางแก้ไข และป้องกนั 
ความเส่ียง  

สวบ.7.4.1-08 แผนปฏิบัติงาน
การบริหารความเส่ียงของ
สํานักวิทยบริการ  
ปีงบประมาณ  2555  
สวบ.7.4.1-09 ตารางการ
จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
เพื่อควบคุมกิจกรรม/โครงการ
ที่มีความเส่ียงสูงสุด 
สวบ.7.4.1-10 รายงาน 
การประชุมจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง 
 

 5 มีการตดิตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ

ผู้บริหารมีการดาํเนินการติดตามผล 
การดําเนินงาน (สวบ.7.4.1-11) และมี
การรายงานผลการประเมินความเส่ียง

สวบ.7.4.1-11 แบบฟอร์ม 
การระบุความเส่ียง ปย.1 
สวบ.7.4.1-12 รายงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการ เพือ่ทราบและพิจารณา 
ผลการประเมินและใช้เป็นข้อมลูพื้นฐาน
ในการดําเนินการปรับปรุงการ
ดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง
ของสํานกัฯ   (สวบ.7.4.1-12)  

การประชุมคณะกรรมการ 
ประจําสํานักวทิยบริการฯ  
 
เรื่อง ผลการดําเนินงาน 
การประเมินความเส่ียง 
 

 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการนําผล 
การประเมินความเส่ียง ในวงรอบประเมิน
ประจําปี 2555 และข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรงุใช้วเิคราะห์ความเส่ียงในรอบ
ปี 2556 (สวบ.7.4.1-13-สวบ. 7.4.1-
15) 

สวบ.7.4.1-13 รายงานผล 
การประเมินความเส่ียง 
สวบ.7.4.1-14 รายงานผล 
การควบคุมภายในของสํานักฯ  
สวบ.7.4.1-15 รายงานผล 
การดําเนินงานตามแผน 
การจดัการความเส่ียง  

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
 

จุดแข็ง 
 มีการจัดการความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักวิทยบริการฯ ควรมีการจัดการความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่  8   การเงนิและงบประมาณ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  8.1.1 : ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ  (สกอ. 8.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสาํนักวิทยบริการฯ 
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสํานัก    

วิทยบริการฯ และบุคลากร 
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะหค์่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเน่ือง 
6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ  
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอด
รับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็น      ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล 
จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่ง
เงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 7 ข้อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ที่สอดคล้องกับแผน 
กลยุทธข์องสํานัก 
วิทยบริการฯ 

สานักวิทยบริการฯ มีแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (2555-2559) 
(สวบ.8.1.1-01) ที่มีกลยทุธ์สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสานักวิทย
บริการฯ (สวบ.8.1.1-02)และนําไปสู่ 
การจดัทําแผนปฏิบัติรายจ่ายเงินรายได้
ของสํานกัวิทยบริการฯ (สวบ.8.1.1-03)  

สวบ.8.1.1-01 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับ
ที ่11 (2555-2559) 
สวบ.8.1.1-02 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของสานักวิทยบรกิารฯ 
สวบ.8.1.1-03 แผนปฏิบัติ 
รายจ่ายเงินรายได้ของสํานัก
วิทยบริการฯ 

 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากร
ทางด้านการเงนิหลักเกณฑ์   
การจดัสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

สํานักวิทยบริการฯ มีแนวทางจัดสรร และ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสทิธิภาพ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการดําเนินการ
ตามโครงการของฝ่าย และกลุ่มงาน ที่
เสนอโครงการ (สวบ.8.1.1-04) และ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายไดข้องสํานกัวิทยบรกิารฯ ตามเกณฑ์
การจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
(สวบ.8.1.1-05) (สวบ.8.1.1-02) 

สวบ.8.1.1-04  สรุปโครงการ 
สํานักวิทยบริการฯ ประจําปี 
งบประมาณ 2555 
สวบ.8.1.1-05 คําขอตั้ง     
งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ 2555  
สวบ. 8.1.1-02 แผนปฏิบัติ 
รายจ่ายเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ 2555 สํานัก 
วิทยบริการฯ 

 3 มีงบประมาณประจําป ี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสํานักวิทย
บริการและบุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาํแผน 
ปฎิบัติการงบประมาณประจําปี 2555 
(สวบ. 8.1.1-02) ที่มกีิจกรรมและ
โครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์
และพันธกิจของสํานักวทิยบรกิาร  
(สวบ.8.1.1-06) อย่างครบถว้นเพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบุคลากร  

สวบ.8.1.1-02 แผนปฏิบัติการ
รายจ่ายเงนิรายได้ประจําปี
งบประมาณ 2554  สํานักวิทย
บริการฯ 
สวบ.8.1.1-06 พันธกิจสํานกั
วิทยบริการฯ 
 

 4 มีการจดัทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาํรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างเปน็ระบบซ่ึง
ได้รายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง (สวบ. 8.1.1-07) เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหารไดร้ับทราบถงึสถานการณ์ทาง
การเงิน (สวบ. 8.1.1-08)  

สวบ 8.1.1-07 รายงานการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี 2555 
สวบ.8.1.1-08 รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวทิยบริการ ครัง้ที่ 
2/2555 

 5 มีการนําข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวเิคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของ 
 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําขอ้มูลทาง
การเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงนิและ 
ความมั่นคงของสํานักอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเสนอผู้บรหิารของสํานักวทิยบริการฯ 
 

สวบ.8.1.1-09 รายงาน 
การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายหอ้งสมุด
ต่อจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลา 
ปีงบประมาณ 2554 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
สํานักวิทยบริการฯ อย่าง
ต่อเน่ือง 

ให้ทราบขอ้มูลเพื่อใช้ในการบรหิารจัดการ
และการตัดสินใจ (สวบ.8.1.1-09) 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก           
ทําหน้าทีต่รวจ ติดตาม 
การใช้เงินให้เปน็ไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์         
ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
 

สํานักวิทยบริการฯ ได้มกีารแตง่ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานกั
วิทยบริการฯ เพื่อทําหน้าที่ใน 
การตรวจสอบการบริหารงานทางด้าน
การเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด (สวบ.8.1.1-10) 
และมีการตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มา
ตรวจสอบการดาํเนินงานของสํานักวิทย
บริการฯ เป็นประจําทกุปีงบประมาณ 
(สวบ.8.1.1-11) และมีการรายงานผล      
การตรวจสอบให้สํานักวิทยบรกิารฯ ทราบ
เพื่อพัฒนาและปรับปรงุการดําเนินงาน
ด้านการเงินใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
(สวบ.8.1.1-12) 

สวบ.8.1.1-10 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ของสํานกัฯ 
สวบ. 8.1.1-11 รายงาน 
การตรวจสอบภายในของ 
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.8.1.1-12 รายงาน 
การตรวจสอบภายใน จาก
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

 7 ผู้บริหารระดับสูง               
มีการตดิตามผลการใช้เงิน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ ใน 
การวางแผนและ              
การตดัสินใจ 

ผู้บริหารของสํานักวิทยบรกิารฯ สามารถ
ติดตามการใช้เงนิ และงบประมาณผ่าน
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS) 
ของสํานกัวิทยบริการฯ เพือ่ใช้เป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจการบริหารจัดการ และ
กํากับตดิตามดแูลให้การใช้จ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยและแผนปฎิบัติราชการ 
รวมทัง้ พันธกิจของสํานกัวิทยบริการฯ 
(สวบ.8.1.1-13) โดยมีระบบตัดยอด
งบประมาณของสํานักผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ทางการเงิน (GFMIS) (สวบ.
8.1.1-14) นอกจากนั้นยังมกีารรายงาน
การใช้งบประมาณเป็น ลายลักษณ์อกัษร
ให้ผู้บริหารไดร้บัทราบข้อมูลทางการเงินใน
ที่ประชุมผู้บริหารสํานักวทิยบรกิารฯ อีก
ด้วย (สวบ.8.1.1-15) 

สวบ.8.1.1-13 ระบบ 
สารสนเทศการบริหารและ 
การตดัสินใจ (MIS) 
สวบ.8.1.1-14 ระบบการตัด
ยอดงบประมาณของสํานัก 
วิทยบริการฯ ผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ทางการเงิน 
(GFMIS) 
สวบ.8.1.1-15 รายงาน  
การประชุมผู้บรหิารสํานัก 
วิทยบริการฯ 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จุดแข็ง 
      ในปีงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการฯ ได้นําระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) และระบบ MIS มาใช้ในการบริหารงบประมาณของสํานักฯ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
       มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-GP) และระบบ MIS ให้มากข้ึน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสํานัก และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของสํานัก 

3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก 
4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย    
    1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
    2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจํา

สํานัก 
       และสํานักงานมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ  
    3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้ม ี        

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 
6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก

องค์ประกอบคุณภาพ 
7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาและ

ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานัก 
8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี

กิจกรรมร่วมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ

เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 
ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 9  ข้อ 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน        
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
สํานักและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไก  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธกิจ 
และพัฒนาการของสํานกัวิทยบริการฯ 
และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด  
(สวบ.9.1.1-01) โดยมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบและประสานงานดา้น      
การประกันคุณภาพและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจํา
สํานักวิทยบริการฯ เพือ่ผลักดนัให้มี     
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
ตั้งแต่ระดับสํานกั กลุ่มงาน จนถึงระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน (สวบ.9.1.1-02) และมี
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สํานักวิทยบริการฯ  (สวบ.9.1.1-03)  
เพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงกลไก      
การประกันคุณภาพของสํานกัวทิย 
บริการฯ (สวบ.9.1.1-04) และ
ดําเนินการตามแผนการตรวจประเมิน 
และการปรับปรงุพัฒนาเพือ่ใหก้ารดําเนิน
ภารกิจบรรลุเปา้ประสงค์และมีการพัฒนา
อย่างตอ่เนื่อง 

สวบ.9.1.1-01 คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 
สวบ.9.1.1-02 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.9.1.1-03 ปฏิทิน 
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของสํานกัวิทยบริการฯ 
สวบ.9.1.1-04 รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสํานัก 
วิทยบริการฯ 

 2 มีการกําหนดนโยบายและให้
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสํานัก
วิทยบริการฯ 

ผู้บริหารของสํานักวิทยบรกิารฯ มี     
การกําหนดนโยบาย (สวบ.9.1.1-05) 
และให้ความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างชัดเจน 
และมีการถ่ายทอดการประกันคุณภาพ 
สู่บุคลากรในสํานักวิทยบรกิาร อย่าง
ทั่วถงึ (สวบ.9.1.1-03) และมีแผนปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ประจําปี 
2555 

สวบ.9.1.1-05 นโยบาย      
การประกันคุณภาพสํานักวิทย
บริการฯ 
สวบ.9.1.1-03 ปฏิทินปฏิบัติ 
การประกันคุณภาพ 
สํานักวิทยบริการฯ ประจําปี 
2555 
 

 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของสํานัก 
วิทยบริการฯ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ และภารกิจหลัก
ของสํานกัวิทยบริการฯ ในองค์ประกอบที่ 
11 จํานวน 16 ตัวบ่งชี ้(สวบ.9.1.1-06) 

สวบ.9.1.1-06 รายการตัวบง่ชี้
เพิ่มเติมตามภารกิจหลักของ
สํานักวิทยบริการฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 4 มีการดําเนินงานด้าน       

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วนประกอบ 
ด้วย 1) การควบคุมติดตาม 
การดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  2) การจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานัก
และมหาวิทยาลัยตาม
กําหนดเวลา และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานัก 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนนิงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างครบถ้วนเริ่มจากการควบคุมติดตาม
การดําเนินงานและประเมินคุณภาพ โดย 
มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ใน 
การดําเนินงานด้านระบบคุณภาพและ
การปรับปรงุกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สวบ.9.1.1-01) และ
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน 
การประเมินคุณภาพ (SAR) สํานักวิทย
บริการฯ ปีการศึกษา 2554 (สวบ.9.1.1-
07) เสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานัก 
และมหาวิทยาลัย และนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักต่อไป  
(สวบ.9.1.1-08) 

สวบ.9.1.1-01 คู่มือ          
การประกันคุณภาพการศึกษา 
สวบ.9.1.1-07 รายงาน        
การประเมินตนเองปีการศึกษา 
2554  สํานักวทิยบรกิารฯ 
สวบ.9.1.1-08 แผน           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สํานักวิทยบริการฯ 
(Improvement Plan) 

 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มาปรับปรงุการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพฒันาผล 
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้

สํานักวิทยบริการฯ มีการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการตัวบ่งชี้ (สวบ.9.1.1-04) 
เพื่อสรุปผลการประเมินเพื่อนําไป
ปรับปรงุการทํางานในส่วนที่รับผิดชอบ
และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) (สวบ.9.1.1-08) 
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการปรับปรงุ
การดําเนินงานให้มีเป้าหมายให้มี  
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า  

สวบ.9.1.1-04 รายงาน       
การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบการตัวบง่ชี ้
สวบ.9.1.1-08 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
(Improvement Plan) 
 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทุก
องค์ประกอบคุณภาพ 

สํานักวิทยบริการฯ มีใชร้ะบบสารสนเทศ 
ที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพ
ภายในครบทกุองค์ประกอบ และมี 
การเผยแพร่ขอ้มูลการประกันคุณภาพ 
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักวทิยบรกิาร 
(สวบ.9.1.1-09) 

สวบ.9.1.1-09 เอกสารแสดงถงึ
เว็บไซต์สํานักวทิยบรกิารฯ ที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
และผู้ใช้บริการตามพันธกจิ
ของสํานัก 

สํานักวิทยบริการฯ มีการเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพมีส่วนรว่มในการแสดง       
ความคิดเห็นและแนะนําการดําเนินงาน  

สวบ.9.1.1-10 เว็บไซต์สํานัก
วิทยบริการฯ  
สวบ.9.1.1-11 Facebook  
สวบ.9.1.1-12 e-mail 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
   ตามพันธกจิของสํานักวทิยบรกิารฯ 

หลากหลายช่องทาง ดงันี้ การแสดง 
ความคิดเห็นผ่าน เว็บไซต์สํานกั 
วิทยบริการฯ (สวบ.9.1.1-10) e-mail 
(สวบ.9.1.1-11) ส่ือสังคม ออนไลน์ 
Facebook (สวบ.9.1.1-12 ) 

  
 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

มีการสร้างเครอืข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสํานักโดยบุคลากร
เข้ารว่มประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การประเมินคุณภาพภายใน  
(สวบ.9.1.1-13) อบรม การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ต่อยอด KM โดยการใช้บล็อก 
(Blog) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
(สวบ.9.1.1-14) ร่วมกับมหาวิทยาลัย กอง 
ศูนย์ สํานัก คณะ โดยมีการเข้าร่วมกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันจัดการความรู้สู่
คุณภาพ QA KM Day และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสอง COPs ในระดับ
มหาวิทยาลัย (สวบ.9.1.1-15)  

สวบ.9.1.1-13 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ เรื่อง การแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การประเมินคุณภาพภายใน  
สวบ.9.1.1-14 คําส่ัง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตอ่
ยอด KM โดยการใช้บล็อก 
(Blog) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
สวบ.9.1.1-15 ภาพกิจกรรม
วันจัดการความรู้สู่คุณภาพ 
(QA&KM Day) ภาพการรับ
รางวัลรองชนะเลิศ COPs 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่นว่ยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนนิงาน 
ด้านการประกันคุณภาพโดยมีระบบ
ฐานข้อมูล การประกันคุณภาพออนไลน์ 
(e-SAR) เพือ่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก และนําไปใช้ประโยชน์ได้  
(สวบ.9.1.1-09) 

สวบ.9.1.1-09 ระบบ
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ออนไลน์ (e-SAR) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 9 ข้อ 5  คะแนน บรรลเุปา้หมาย 
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จุดแข็ง 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่  11  ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ที ่ 11.5  : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธบิายตัวบ่งชี้  :   
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา่ 5 
ระดับ)  ของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการของห้องสมุด เน่ืองจากการให้บรกิารของห้องสมุดจะมีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดย
พิจารณา 5 ประเด็นหลัก  คอื 

1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอํานวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ 

 กรณีที่มีการประเมินหลายคร้ังในปีที่ประเมิน ใหห้าค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 
การประเมินรวมทุกคร้ัง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 

ใช้คะแนนผลการประเมินผลผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจ 

ระดับ 1 

ผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจ 

ระดับ 2 

ผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจ 

ระดับ 3 

ผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจ 

ระดับ 4 

ผู้ใช้บริการม ี
ความพึงพอใจ 

ระดับ 5 
 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางนภัสภรณ์  จันทร์โท        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
  

          ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับ 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในส่วนของบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สวบ.11.5-01)  
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ 4.13 (สวบ.11.5-02) 
 

ผลการประเมินตนเอง       
 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
 

ระดับ  4.00    ระดับ 4.13 4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

หลักฐาน  
 สวบ. 11.5–01  แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สวบ. 11.5-02   ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการสิ่งอํานวย 
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.6 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ใน 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือ

ปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ   

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกําลังใจหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์  :  0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร        โทรศัพท์  :  0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์  
ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาํแผน
ยุทธศาสตร์สํานกัวิทยบรกิารฯ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555-2559 (สวบ.11.6-01) 
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานัก 
วิทยบริการฯ 2555-2559 (สวบ.11.6-
02) และมีแผนปฏิบัติการประจําปี 
2555 ของสํานกัวิทยบรกิารฯ ที่
เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุน (สวบ11.6-03) 

สวบ 11.6-01 แผนยุทธศาสตร์
สํานักวิทยบริการฯ 
ฉบับที่ 11 (2555-2559)  
สวบ 11.6-02 แผนพัฒนา
บุคลากร 2555-2559 
สวบ 11.6-03 แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2555 ของสํานกัวิทย
บริการฯ 

 2 มีการบริหารและ 
การพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบ 
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุนให้เปน็ไปตามแผนที่กําหนด 
โดยสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา 
ตนเองเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยให ้
มีการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาด ู
งานทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร (สวบ.
11.6-04) (สวบ.11.6-05) 

สวบ.11.6-04  โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักวทิยบรกิารฯ  
สวบ.11.6-05 เอกสารสรุปผลการ
พัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
ปี 2555 

 

 3 มีสวัสดิการเสรมิสร้าง
สุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
และกําลังใจใหบุ้คลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการส่งเสริมให้
บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ 
ประจําปีตามนโยบายของมหาวทิยาลัย 
เป็นประจํา (สวบ.11.6-06) และมี 
การจดัสวัสดิการแก่บุคลากร (สวบ.
11.6-07) โดยมีการออกเยี่ยมกรณี
บุคลากร หรอืบุคคลในครอบครวัของ
บุคลากรเจ็บป่วย คลอดบุตร หรือกรณี
เสียชีวิต มีการสร้างขวัญกําลังใจใน 
การปฏิบัตงิานในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
มีการจดักิจกรรมพบปะสังสรรค์ ส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการมอบของขวัญ
เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นรางวัลใน 
การปฏิบัตงิานแก่บุคลากรเป็นประจํา
ทุกปี (สวบ.11.6-08) 
 

สวบ.11.6-06 เอกสาร 
การประชาสัมพันธ์การตรวจ  
สุขภาพประจําปี 
สวบ.11.6-07 ภาพการแต่งกาย 
ของบุคลากรดว้ยเส้ือที่ได้รับจาก 
สวัสดิการ 
สวบ.11.6-08 ภาพกิจกรรมส่ง 
ท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 4 มีระบบการติดตามให้

บุคลากรสายสนับสนุน        
นําความรู้และทักษะ           
ที่ได้จากการพฒันามาใช้      
ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตาม 
การนําความรู้และทักษะที่ได้จาก 
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานโดย
สรุปผลการพัฒนาบุคลากรในวงรอบ
ปีงบประมาณ 2555 (สวบ.11.6-09) 
และให้บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
สัมมนาจัดทําสรุปรายงานการไป
ราชการเพื่อสรปุความรู้ที่ไดร้ับจาก 
การอบรมสัมมนามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันในองค์กร (KM) ถ่ายทอดแก่
บุคลากรในสํานกัฯ ทราบโดยทัว่ถึงกัน 
(สวบ.11.6-10) มีคณะกรรมการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการจดัการ
ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ใน
สํานักฯ (สวบ.11.06-11) โดยมีหน้าที่
ในการดําเนินงานจัดการความรูแ้ละ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหวา่ง
บุคลากรภายในองค์กร (สวบ.11.6-
12) มีเว็บไซตก์ารจัดการความรู้ใน
องค์กร KM (สวบ.11.6-13) ARCM 
Blog (สวบ11.6-14) สํานักวทิย
บริการฯ มีฐานข้อมูลบุคลากร (MIS) 
เพื่อใชใ้นการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร (สวบ.11.6-15)  

สวบ.11.6-09 เอกสารสรุปผลการ
พัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
ปี 2555 
สวบ.11.6-10 รายงานการไป
อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน 
สวบ.11.6-11 คําส่ังแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
สวบ.11.6-12  รายงาน 
การจัดการความรู้ (KM) ของ 
บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.11.6-13  เว็บไซต ์
การจัดการความรู้ในองค์กร KM 
สวบ.11.6-14 ARCM Blog 
สวบ.11.6-15 ฐานข้อมูลบุคลากร
(MIS) เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร 

 5 มีการให้ความรู้ 
ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการให้ความรู ้
ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนผ่านการประชุมบุคลากร
ประจําสํานักวทิยบริการฯ (สวบ.11.6-
16) และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั 
กรณีมีผู้ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณจะมี
การรายงานไปยังมหาวทิยาลัย  
(สวบ.11.6-17) 

สวบ.11.6-16 รายงาน 
การประชุมบุคลากรสํานัก 
วิทยบริการฯ 
สวบ.11.6-17 เอกสารเผยแพร่ด้าน
จรรยาบรรณ 

 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผน         
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการบริหารและ 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็น
ประจําทกุปีผ่านทางระบบเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (สวบ11.6-18) มี 

สวบ11.6-18 ผลการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2555  
สวบ11.6-19 ผลการประเมิน
การปฏิบัตงิานผู้บริหารและ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
การประเมินผลการปฏิบัตงิานผู้บริหาร
และบุคลากรสํานักวิทยบรกิารฯ  
(สวบ11.6-19) และมีการประเมินผล 
การปฏิบัตงิานตามระบบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย (สวบ.11.6-20) 

บุคลากรสํานักวทิยบรกิารฯ 
สวบ.11.6-20 การประเมินผล 
การปฏิบัตงิานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการแจ้งผล 
การประเมินไปให้บุคลากรและ 
รายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรงุ 
การดําเนินงาน ตามผลการประเมิน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิาน  
(สวบ11.6-21) และปรับปรุงแผน 
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
(สวบ11.6-22) โดยเพิ่มงบประมาณ
ในการในการพฒันาบุคลากรในปีถัดไป
เพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารและ
พัฒนาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (สวบ11.6-23) 

สวบ11.6-21 รายงาน 
การประชุมผู้บรหิารสํานัก 
วิทยบริการฯ  
สวบ11.6-22 แผนปฏิบัติ 
การประจําปีงบประมาณ 2555 
สวบ11.6-23 แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ 2556 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.7 : ร้อยละของบคุลากรท่ีเขา้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชพี (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  

ร้อยละของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ในวิชาชีพในประเทศหรือต่างประเทศ  ต่อบุคลากรทั้งหมด  โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อด้วย 
แต่จะไม่นับซ้ําแม้ว่าบุคลากรท่านน้ันจะได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปี
การศึกษานั้นก็ตามการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ  ได้แก่ 

1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม  สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง  

 
 

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 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ      โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

 

ผลการดําเนนิการ 
 

        สํานักวิทยบริการฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาบุคลากร (สวบ. 11.7-01) เพ่ือส่งเสริม
ให้ 

บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจํานวนบุคลากรใน
สํานัก 

วิทยบริการฯ สายวิชาการจํานวน 3 คน และสายสนับสนุน จํานวน 23 คน รวมเป็น 26 คน (สวบ. 11.7-02)  
ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานครบทุกคน (สวบ. 11.7-03) คิดเป็นร้อยละ 

100   
 
สูตรคาํนวณ   

จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ          =     26      X  100 
                 จาํนวนบุคลากรทั้งหมดในสํานักวิทยบริการ                     26 
                                                                                             =   100       

 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพ       =  ร้อยละ 100 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ร้อย 85 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
  สวบ. 11.7-01 แผนการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาบุคลากร  
  สวบ. 11.7-02 จํานวนบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ 
  สวบ. 11.7-03 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ปี 2555 
 จุดแข็ง 

 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพทุกคน  
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
จุดที่ควรพฒันา 
  
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.8 : ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีสทิธิ์ยืม (รายการ : คน) 
                      (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปริมาณการยืม    
1-10  รายการ 

ปริมาณการยืม    
 11-20  รายการ 

ปริมาณการยืม    
21-30  รายการ 

ปริมาณการยืม     
31-40  รายการ 

ปริมาณการยืม 
41 รายการ ขึ้นไป 

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสมเภา  โยธาภักดี โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
 

ผลการดําเนนิการ 
 

 สํานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสอื วารสาร 
นิตยสาร  สื่อโสตทัศนวัสดุ e-Book e-Journal e-Thesis  และฐานข้อมลูออนไลน์ ซึ่งมีจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 484,975 รายการ (สวบ.11.8–01, สวบ.11.8-02, สวบ.11.8-03, สวบ.11.8-
04, สวบ.11.8.05) ในรอบปีการศึกษา 2555 สํานักวิทยบริการฯ  มีสมาชิก ซึ่งมีสทิธ์ิยืมทรัพยากร
สารสนเทศและมีช่ืออยู่ในฐานระบบข้อมูลสมาชิก จํานวน 7,843 คน (สวบ.11.8–02) ดังน้ัน จึงมีปริมาณ
การยืมเท่ากับ 61.83 รายการต่อ 1 คน 
 

สูตรคาํนวณ  
 

ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม = 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 
สมาชิกซ่ึงมีสิทธิย์ืมทรพัยากรสารสนเทศ   

 484,978   
7,843 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
40  รายการ 61.83 5 บรรล ุ

 

 
 
 
 
 

=  61.83 
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รายการหลักฐาน 
 

  สวบ.11.8–01 สถิติจํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรอบปีการศึกษา 2555  
  สวบ.11.8-02 ฐานข้อมูล e-Book 
  สวบ.11.8-03 ฐานข้อมูล e-Journal 
  สวบ.11.8.04 ฐานข้อมุล e-Thesis 
  สวบ.11.8-05 ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 สวบ.11.8-06 จํานวนสมาชิกที่มีสิทธ์ิยืมและมีช่ืออยู่ในฐานระบบข้อมูลสมาชิก 

 
จุดแข็ง 
 สํานักวิทยบริการได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ มีทรัพยากรสารสนเทศมี 
ความทันสมัย สามารถเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการจัดทํา e-Thesis และผลิตสื่อเพ่ือให้
บริการ และได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ได้แก่ 
MALINET สวทช. สํานักงานการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.9 : ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น (มรม.)   

                    ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 
 

คําอธิบาย  
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ปริมาณการใช้ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ต่อจํานวนผู้ใช้บริการต่อฐานของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่อจํานวนผู้ใช้บริการต่อฐานของปีที่ผ่านมา มีหน่วยนับเป็นครั้งต่อคนต่อฐาน  

ฐานข้อมูลที่จัดซื้อ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดซื้อเองหรือจัดซื้อในลักษณะภาคีความ
ร่วมมือ หรือจัดซื้อโดยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการให้บริการของห้องสมุด เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการ    การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น  

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 

สูตรในการคํานวณ 
 

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้  = 

ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login 
ต่อฐานในปีปัจจุบัน 

-
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login 

ต่อฐานในปีที่ผา่นมา  100 
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ  login  ต่อฐานในปีที่ผ่านมา 

 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 

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

ขึ้นไป 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นายวรภัทร  อาปะโม        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการดําเนนิการ 
 

 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งหมด 14 ฐาน โดยเป็นฐานข้อมูล 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุน 14 ฐานข้อมูล และเป็นฐานข้อมูลจัดซื้อจํานวน 
3 ฐานข้อมูล โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ (สวบ.11.9-01) มีการอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูล (สวบ.11.9-02) ผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555  มีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2554 จํานวน 18,724 คน (สวบ.11.9-03) คิดเป็นร้อยละ 11.6 ตามสูตรในการคํานวณ  ดังน้ี 
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สูตรคาํนวณ  
 

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้  = 
304890 ÷ (18724 X 14) - 194070 ÷ (17090 X 9) 

 100 194070 ÷ (17090 X 9) 
 

ร้อยละที่เพ่ิมขึน้  = 
1.16 – 1.26 

 100 1.26 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 79.37 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.7-01  รายการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์  
facebook 
                              ป้ายไวนิล  แผ่นพับ  
   สวบ.11.7-02  รายการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
  สวบ.11.7-03  โครงการส่งเสริมการใช้บริการสําหรับ อาจารย์ และนักศึกษาระดับ 
            บัณฑิตศึกษา (Information literacy) 
  สวบ.11.7-04  จํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 

 
จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  = 79.37 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.10 : จํานวนการบริการเชิงรกุ (Proactive Service) (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  :  ผลผลิต 
 

คําอธบิายตัวบ่งชี้   
บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ 

คาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบริการและกิจกรรมหลกั และ/หรือ บรกิารและกิจกรรม
เสริม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการเพ่ือเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการรับ
บริการหรือรับข่าวสารจากห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ โดยดําเนินการในรูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการ
โดยตรงทั้งในและนอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวน 1-2 บริการ จํานวน 3-4 บริการ จํานวน 5-6 บริการ จํานวน 7-8 บริการ จํานวนมากกว่าหรือ

เท่ากับ  9 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล   โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางนภัสภรณ์  จันทรโ์ท โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
ผลการดําเนนิการ 
 การจัดบริการเชิงรุกเป็นกิจกรรมหน่ึงซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรท่ีห้องสมุดมีจัด
ไว้ให้ให้บริการในรูปแบบต่างๆ กันออกไป  ซึ่งกิจกรรมท่ีทางสํานักวิทยบริการฯ ได้จัดไว้ให้บริการ 
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นต่างเวลา  ต่างสถานที่  ต่างรูปแบบจึงทําให้รูปแบบของการบริการเปลี่ยนไปตามสถานท่ี 
เวลา และกิจกรรม แต่ละกิจกรรมก็ทําให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีสํานักวิทยบริการฯ จัดขึ้นและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยทุกคร้ัง สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําโครงการ/กิจกรรมการบริการเชิงรุก เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการใช้บริการในปี การศึกษา 2555 จํานวน 13 โครงการ ดังน้ี  

1. โครงการ “อาเซียนสญัจร Mobile Unit  (สวบ 11.10 – 01) 
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันที่ 1 แนะนําบริการต่าง ๆ (สวบ 11.10 – 02) 
3. Road Show วันประชุมอาจารย์ (สวบ 11.10 – 03) 

 4. นิทรรศการอาเซียนในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม (สวบ 11.10 – 04) 
            5. กิจกรรม ARCM BIG THANK YOU สลิปมีรางวัล (สวบ 11.10 – 05) 

 6. โครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ระดับมัธยมศึกษาและ 
     ระดับอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (สวบ 11.10 – 06) 
 7. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศกึษา (สวบ 11.10 – 07) 
8. โครงการจดหมายเหตุ “การเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ” จากวันวาน 
    ถึงวันเกษียณ (สวบ 11.10 – 08) 

 9. โครงการ “เดือนแห่งการรู้สารสนเทศ” (สวบ 11.10 – 09) 
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10. โครงการ Free SMS แจง้ข่าว (สวบ 11.10 – 10) 
11. โครงการ Research Support (สวบ 11.10 – 11) 
12. โครงการ Delivery สําหรับอาจารย์ (สวบ 11.10 – 12) 
13. โครงการสารสนเทศเลือกสรร (สวบ 11.10 – 13) 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
12  บริการ 13 บริการ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

สวบ 11.10 – 01 โครงการ “อาเซียนสัญจร Mobile Unit  
สวบ 11.10 – 02 การปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันที่ 1 แนะนําบริการต่าง ๆ  
สวบ 11.10 – 03 Road Show วันประชุมอาจารย์ 
สวบ 11.10 – 04 นิทรรศการอาเซียนในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 
สวบ 11.10 – 05 กิจกรรม  ARCM  BIG  THANK  YOU  สลิปมีรางวัล  
สวบ 11.10 – 06 โครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา 

  ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  
สวบ 11.10 – 07 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศกึษา  
สวบ 11.10 – 08 โครงการจดหมายเหตุ “การเสวนาถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ”  

  จากวันวานถึงวันเกษียณ  
สวบ 11.10 – 09 โครงการ “เดือนแห่งการรู้สารสนเทศ” 
สวบ 11.10 – 10 โครงการ Free SMS แจง้ข่าว 
สวบ 11.10 – 11 โครงการ Research Support   
สวบ 11.10 – 12 โครงการ Delivery สําหรับอาจารย์ 
สวบ 11.10 – 13 โครงการสารสนเทศเลือกสรร     

 
จุดแข็ง 

มีบริการเชิงรุกจํานวนมาก การทํางานเป็นทีม บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ พร้อมอทุิศตนให้กับ
งาน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.11 : ร้อยละของผูใ้ช้บริการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ารสนเทศและการเรียนรู ้
      ตลอดชีวิต (มรม.) 

 

          ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 

 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมที่สํานักวิทยบริการฯ ได้
จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การแนะนําการใช้ห้องสมุด  การนําชม
ห้องสมุด  การสาธิต การอบรม และการบรรยายเก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศ การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
เป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้สามารถ
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพและสะดวกรวดเร็วโดยมีเป้าหมายที่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ให้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพและสะดวกรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายท่ีความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม   
  ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม  หมายถึง  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 
 เป้าหมาย  หมายถึง  จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดในแผนของแต่ละกิจกรรม 
 

สูตรคาํนวณ  
 

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกิจกรรมเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งหมด 
 100 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดในเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีผู้ใช้บริการ

เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อย
ละ  1-45 

มีผู้ใช้บริการเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ  

46-60 

มีผู้ใช้บริการเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ  

61-75 

มีผู้ใช้บริการเขา้ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ  

76-90 

มีผู้ใช้บริการเขา้ร่วม
กิจกรรมมากกว่า 
ร้อยละ  91-100 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสาวรัชนี  ลุนหลา้        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง 2555 75 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Self  Assessment  Report  2012 Academic  Resources  Center

 

ผลการดําเนนิการ 
 

 สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สําหรับ
นักศึกษาใหม่ ช้ันที่ 1/2555 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ มีแนะนํา       
การสืบค้นสารสนเทศจาก OPAC วิธีค้นหาหนังสือบนช้ัน การใช้ e-Book การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
ระเบียบการใช้บริการ ทรัพยากรที่มีให้บริการ บริการยืมต่อ และนําชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th โดยมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักวิทย
บริการฯ  เป็น Social OPAC โดยใช้โปรแกรม Chamo (สวบ.11.11–01) และบริการ Virtual Private 
network (VPN) เพ่ือให้เข้าถึงข้อสนเทศได้ตลอดเวลา (สวบ.11.11-02) บริการป้ายประชาสัมพันธ์  และ
จดหมายข่าว  (สวบ.11.11–03) การดําเนินกิจกรรมในครั้งน้ี สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทําบันทึก
ข้อความถึงคณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยฯ และบันทึกข้อความถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสาขาวิชา ให้นํา
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้บริการสํานักวิทยบริการฯ (สวบ.11.11–04) โดย
กําหนดปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้บริการ เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 
– สิงหาคม 2555 (สวบ.11.11–05) ได้กําหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 5,520 คน และมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงจํานวน 531 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.6 

 

สูตรคาํนวณ  
 
  
 
 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ร้อยละ 85 9.61 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน    

 สวบ. 11.11-01 เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เรื่อง การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy) ทางเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th  

 สวบ. 11.11-02 ปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้บริการสํานักวิทยบริการฯ  
 สวบ. 11.11-03 คําสั่งแต่งแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือ คําสั่งมหาวิทยาลัย ให้เข้าร่วมกิจกรรม  
 สวบ. 11.11-04 บันทึกข้อความถึงคณบดีทุกคณะในมหาวิทยาลัยฯ และบันทึกข้อความถึง

อาจารย์ 
       ที่ปรึกษาทุกสาขาวิชา 
 สวบ. 11.11-05 เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เรื่อง การรู้สารสนเทศ  
      (Information Literacy) ทางจดหมายข่าว ARCM News 

 
 

 
 

531 
 100  = 9.61 5,520 
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จุดแข็ง 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 ควรกําหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศสําหรับ
นักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
               ควรมีการบรรจุโครงการส่งเสริมการใช้บริการ “การรู้สารสนเทศ” ไว้ในสมดุกิจกรรมของ 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.12 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและ 
             การเรียนรู้ตลอดชวิีต (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

สูตรคํานวณ 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผู้ใช้บริการ 

เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ

ระดับ 1.00 – 1.50 

ผู้ใช้บริการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ

ระดับ 1.51 – 2.50 

ผู้ใช้บริการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ

ระดับ 2.51 – 3.50 

ผู้ใช้บริการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ

ระดับ 3.51 – 4.50 

ผู้ใช้บริการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 

ระดับ 4.51 – 5.00
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสาวนันท์นภัส  อนันทวรรณ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
ผลการดําเนนิการ 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) สําหรับ
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1/2555 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ  โดยมีการแนะนําการสืบค้นสารสนเทศจาก OPAC วิธีค้นหาหนังสือบนช้ัน 
การใช้ e-Book การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ระเบียบการใช้บริการ ทรัพยากรที่มี
ให้บริการ บริการยืมต่อ (Renew) ผ่านเว็บไซต์ และนําชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th ป้ายประชาสัมพันธ์ และจดหมายข่าว (ARCM 
News) (สวบ.11.12-01) การดําเนินกิจกรรมในคร้ังน้ี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทํา
หนังสือบันทึกข้อความเร่ือง ให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้บริการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคณะและสาขาวิชา เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบและเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ คือภาคเช้า-ภาคบ่าย โดยการอบรม 1 รอบ สามารถรับ
นักศึกษาได้ 80 คน (สวบ.11.12-02) โดยกําหนดปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้บริการ ในภาค
เรียนที่ 1/2555  เริ่มเข้าร่วมกิจกรรม  1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2555 (สวบ.11.12-03) นักศึกษา
ทั้งหมด 138 กลุ่ม  ประมาณ 40 คน/กลุ่ม รวมนักศึกษาประมาณ 5,520 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง
จํานวน 531 คน  ซึ่งมีรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้บริการ “การรู้สารสนเทศ” สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ ได้ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ 92.4  (สวบ.11.12-04) 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกกิจกรรม/โครงการ 
จํานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
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สูตรคํานวณ 
 

 
 
 

                           =  ร้อยละ 92.4 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ระดับ 4 ร้อยละ 92.4  (ระดับ 

4.62) 
5 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

 สวบ.11.12 -01 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th และจดหมาย 
      ข่าวสํานักวิทยบริการฯ (ARCM News) 
 สวบ.11.12-02  หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนํา 
      การใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สวบ.11.12-03   ปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําการใช้บริการ ตามวันเวลาราชการ เริ่มเข้า 
      ร่วมกิจกรรม 1 มิถุนายน 2555 – 31 สิงหาคม 2555 
 สวบ.11.12-04   รายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้บริการ “การรู้สารสนเทศ”   
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จุดแข็ง 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการ “การรู้สารสนเทศ” สําหรับนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 1 อย่างต่อเน่ืองเสมอมา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อที่จัดอบรม
และผู้บริหารให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
สํานักวิทยบริการฯ ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมการใช้บรกิาร “การรู้สารสนเทศ” ตลอดทั้งปี 

 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรกําหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศสําหรับ 

นักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีการบรรจุโครงการส่งเสริมการใช้บรกิาร “การรู้สารสนเทศ” ไว้ในสมุดกิจกรรมของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 

92.4 
1 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.13 : ประสิทธภิาพของการประชาสัมพันธ์ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
2. มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง 
3. มีบุคลากรที่ทําหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์โดยตรง 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. มีการนําผลการประเมินการประชาสัมพันธ์มาปรับปรุงการดําเนินงาน  

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

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

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางอรวรรณ  ศิริธรรมจักร โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจันทา        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีการวางแผน 

การประชาสัมพันธ์ 
สํานักวิทยบริการฯ  มีการกําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ 
(สวบ.11.13-01) ให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่    ความ
รับผิดชอบ และภารกิจของสํานกัฯ (Action 
Plan) (สวบ.11.13-02)  โดยมี 
การประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ ได้แก่ ส่ือ
บุคคล ส่ือส่ิงพมิพ์ ส่ือโสตทัศน์และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ือกิจกรรม  มกีารดําเนินงาน
ประชาสัมพันธต์ามและผู้รับผิดชอบไว้ใน
โครงสร้างของสํานักวิทยบรกิารฯ  อย่าง
ชัดเจน (สวบ.11.13-03) และมีผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามตวับ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด (สวบ.11.13-04)  

สวบ.11.13-01 นโยบาย 
การประชาสัมพันธ์สํานัก 
วิทยบริการฯ 
สวบ.11.13-02 แผน 
การดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ 
ปีการศึกษา 2550-2554 
สวบ.11.13-03 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการใช้บรกิาร
ห้องสมุด  
สวบ.11.13-04 โครงการ/ 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้
บริการของสํานกัฯ 

 2 มีการประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง 

สํานักวิทยบริการฯ ได้มกีารประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงานกิจกรรม/โครงการ และ
นโยบายผู้บริหาร ผ่านช่องทาง 

สวบ.11.13-05 การ
ประชาสัมพันธผ่์านส่ือส่ิงพิมพ์  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้  
1. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ 
(สวบ. 11.13-05)  
  - ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์  
  - ข่าวประชาสัมพันธ ์
  - จดหมายข่าว  
  - คู่มือการใช้บริการ  
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือไม่ใช่ส่ิงพิมพ์ 
ได้แก่ (สวบ. 11.13-06) 
  - วีดิทัศน์แนะนําหน่วยงาน  
  - ฐานข้อมูลขา่วประชาสัมพนัธ์บนเว็บไซต์
สํานักวิทยบริการ  
  - ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
  - เผยแพร่ทาง Facebook  
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือกจิกรรม ได้แก่ 
(สวบ.11.13-07) 
  - กิจกรรมส่งเสริมการใช้บรกิาร 
  - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ใช้บรกิารกับสํานักวทิยบรกิารฯ 

สวบ.11.13-06  
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือไม่ใช่
ส่ิงพิมพ์   
 สวบ.11.13-07  
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
กิจกรรม   
 

 3 มีบุคลากรทีท่ําหน้าที่
รับผิดชอบ 
การประชาสัมพันธ์ 
โดยตรง 

สํานักวิทยบริการฯ มีการมอบหมายหน้าทีใ่ห้
ผู้รับผิดชอบดูแลงานการประชาสัมพันธ์ ที่
ชัดเจน (สวบ.11.13-08) ซึ่งมหีน้าที่ ดงันี ้
  1. งานวางแผนการประชาสัมพันธ ์
  2. งานจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
ต่าง ๆ และบรกิารส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อ 
การประชาสัมพันธ์  
 3.  งานสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดี 
ระหว่างผู้ใช้บรกิาร กับหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.  งานเผยแพร่ผลงานกจิกรรม/โครงการ 
และนโยบายผู้บริหาร  
 5.  งานติดตอ่ประสานหน่วยงานอื่น ๆ  ที ่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

สวบ.11.13-08 การมอบหมาย 
หน้าที่รับผิดชอบดูแลงาน 
การประชาสัมพันธ ์
สวบ.11.13-09 คําส่ังสํานัก 
วิทยบรกิารฯ ที่ 0195/2556 เรื่อง
แต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินงาน 
การประชาสัมพันธ ์
สวบ.11.13-10 จดหมายข่าว,  
เว็บไซต์ http://arcm.rmu.ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
การประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีใ่นการดําเนิน 
การวเิคราะห์ กําหนดรูปแบบ และ 
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
(สวบ.11.13-09) เพื่อจัดทําส่ือ  
ประชาสัมพันธ ์ได้แก่ จดหมายข่าวสํานัก 
การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต ์ 
http://arcm.rmu.ac.th  (สวบ.11.13-10)  
เพื่อใชเ้ผยแพรแ่ละสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดําเนินงานในทกุ ๆ ด้านทีค่รอบคลุมตาม 
พันธกิจของสํานักฯ  

 4 ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจใน 
การประชาสัมพันธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สํานักวิทยบริการ ได้จัดทําแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อ 
การประชาสัมพันธ์ของสํานักวทิยบริการฯ  
เช่น การแจง้บรกิาร/ข่าวสารใหม่ ๆ/ 
การจดัทําแผ่นพับ/เว็บไซต์/ปา้ยประกาศ 
เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาแผน 
การประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น (สวบ.11.13-11) มี 
การประเมินความพึงพอใจที่มตี่อ 
การประชาสัมพันธ์จากผู้เข้าใชบ้ริการสํานัก
วิทยบริการฯ ได้แก ่อาจารย์ นกัศึกษา และ
บุคคล ภายนอก จากผลการประเมิน 
ความพึงพอใจทีม่ีต่อประชาสัมพันธ์ของ
สํานักวิทยบริการฯ ระหว่างเดอืนกุมภาพันธ์ 
– พฤษภาคม 2555 จํานวน 336 คน พบว่า 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่คุณภาพ 
การบริการข่าวสารประชาสัมพนัธ์ของสํานัก
วิทยบริการฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.80 (สวบ.11.13-12) 

สวบ.11.13-11 แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ี
สํานักวิทยบริการฯ 
สวบ.11.13-12 ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจทีม่ีต่อ 
การประชาสัมพันธ์ของสํานัก
วิทยบริการฯ 

 5 มีการนําผลการประเมิน
การประชาสัมพันธ์มา
ปรับปรงุการดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ (สวบ.
11.13-13) มาปรับปรงุและพัฒนาแผน 
การประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ ถัดไปให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
(สวบ.11.13-14) เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการกับ 
สํานักวิทยบริการฯ 

สวบ.11.13-13 ผลการประเมนิ
ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์
สวบ.11.13-14 แผน 
การประชาสัมพันธ์ 
ปีงบประมาณ 2556   
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง 
  สํานักวิทยบริการฯ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวก ให้แก่
ผู้ใช้บริการในการรับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -    
 

จุดที่ควรพฒันา 
 ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานภายในให้ทั่วถึง  และจดัทํา
เอกสาร          การประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดและน่าสนใจ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรหาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงลึกหรือแนวทางการพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ ที่
จะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริการให้เขา้มาใช้บริการสํานักวิทยบริการฯ  ใหม้ากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที ่11.14 : ประสิทธภิาพของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายที่ใหบ้รกิาร (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ 
2.  มีระบบรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา

ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
3.  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
4.  มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
5.  มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

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

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์วุฒิชัย  พรพัชรพงษ์ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นายวีรชัย  ทันขวา        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 ระบบเครือข่ายมี

เสถียรภาพ 
สํานักวิทยบริการฯ มีระบบเครือข่ายที่มี
เสถียรภาพ โดยมีเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
10 kVA (สวบ.11.14-01) และมี 
การสํารองข้อมลูทุกวัน (สวบ.11.14-02) 

สวบ.11.14-01 เครื่องสํารองไฟ   
สวบ.11.14-02 การสํารองข้อมูล 

 2 มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบรักษา 
ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   
(สวบ.11.14-03) และใช้ระบบยืนยัน
ตัวตน  (สวบ.11.14-04)  เพื่อการใช้งาน 
Internet ซึ่งจะเก็บ Log file ไว้  

สวบ.11.14-03 พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ.2550 
สวบ.11.14-04 ระบบยืนยันตัวตน
ในการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต

 3 มีการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน 

สํานักวิทยบริการฯ มีฝ่ายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่บริการดูแลบํารุงรักษา 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ (มีการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศช้ัน 4) 

สวบ.11.14-05 ระบบยืนยัน
ตัวตนในการเขา้ใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

 4 มีการปรับปรงุสมรรถนะ สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุง สวบ.11.14-06 ภาพคอมพิวเตอร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
ของคอมพิวเตอร์ใน
เครือข่ายใหเ้หมาะสมกับ
สภาพการใช้งาน 

สมรรถนะ เพิ่มเติมเครื่องคอมพวิเตอร ์
เพื่อให้บรกิาร (เครื่องใหม่) จํานวน 20 
เครื่อง (สวบ.11.14-06)   

Dell 20 ชุด 

 5 มีบุคลากรของหน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบดูแลระบบ
โดยตรง 

สํานักวิทยบริการฯ มีบุคลากรของ
หน่วยงานในการรับผิดชอบกําดับดูแล  
(สวบ.11.14-07)  ดังนี้ 
  - นายวุฒิชัย พรพัชรพงศ์ (รอง
ผู้อํานวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี) 
  - นายวีระชัย ทันขวา (นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์) 
  - นางสาวสุรางคณา ลอยนอก 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

สวบ.11.14-07 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการรบัผิดชอบดูแล
ระบบงานสารสนเทศ  

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
จุดแข็ง 
 
 
 
 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.15 : ความรวดเร็วของระบบการสบืคน้ฐานข้อมูลภายในสาํนักวิทยบริการฯ   
    (In House Database) (มรม.) 
 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธบิายตัวบ่งชี้  
 

 ฐานข้อมูลภายในสํานักวิทยบริการฯ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่
มีอยู่ภายในสํานักวิทยบริการฯ และฐานข้อมูลที่สํานักฯ จัดทําขึ้น เพ่ือใช้ในการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
เวลาในการสืบค้น
เ ฉ ลี่ ย ม ากก ว่ า9 
นาที 

เวลาในการสืบค้น
เฉลี่ย 8-7  นาที 

เวลาในการสืบค้น
เฉลี่ย 6-5 นาที 

เวลาในการสืบค้น
เฉลี่ย 4-3 นาที 

เวลาในการสืบค้น
เฉลี่ย 2-1 นาที 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  อาจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :  นางสาวสุรางคณา  ลอยนอก โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

 
ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักวิทยบริการมีฐานข้อมูลออนไลน์จาก ฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับตามโครงการของ 
ThaiLis  โดยมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี   
  1. ABI / Inform Complete  (สวบ.11.15-01) 

2. ACM Digital Library  (สวบ.11.15-02) 
3. HW Wilson (สวบ.11.15-03)  
4. ProQuest (สวบ.11.15-04) 
5. Dissertations & Theses – A&I  (สวบ.11.15-05) 
6. SpringerLink  (สวบ.11.15-06) 
7. Web of Science (สวบ.11.15-07)  
8. IEL (สวบ.11.15-08)  
9. Science Direct  (สวบ.11.15-09) 
10. EBSCO HOST  (สวบ.11.15-10) 
นอกจากน้ันยังมี e-Book (สวบ.11.15-11)  e-Theses (สวบ.11.15-12)  e-Journal (สวบ.

11.15-13) และ Web OPAC (สวบ.11.15-14)  ฐานข้อมูลที่สํานักฯ จัดทําขึ้นได้แก่ ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย (สวบ.11.15-15) ให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่ภายในสํานักฯ 
เพ่ือใช้ใน      การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้ระยะเวลาในการสืบค้นเฉลี่ย 1 นาที  
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน บรรลเุปา้หมาย 
 4 นาท ี เวลาในการสืบค้นเฉลี่ย  1 นาที 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
หลักฐาน 
  สวบ.11.15-01 ABI / Inform Complete   

สวบ.11.15-02 ACM Digital Library   
สวบ.11.15-03 HW Wilson  
สวบ.11.15-04 ProQuest  
สวบ.11.15-05 Dissertations & Theses – A&I   
สวบ.11.15-06 SpringerLink   
สวบ.11.15-07 Web of Science  
สวบ.11.15-08 IEL  
สวบ.11.15-09 Science Direct   
สวบ.11.15-10 EBSCO HOST  
สวบ.11.15-11  e-Book  
สวบ.11.15-12 e-Theses  
สวบ.11.15-13 e-Journal  
สวบ.11.15-14 Web OPAC  
สวบ.11.15-15 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย  

  
จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.16 : ร้อยละของการแก้ปัญหาการให้บริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า (มร
ม.) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
การแก้ปัญหาตํ่า
กว่าร้อยละ 60 

การแก้ปัญหา      
ร้อยละ 60 - 70 

การแก้ปัญหา      
ร้อยละ 70 - 80 

การแก้ปัญหา      
ร้อยละ 80 - 90 

การแก้ปัญหา     
มากกว่าร้อยละ 

90 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสาวมลทะวรรณ  ธรรมจันทา        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการดําเนนิการ 
  สํานักวิทยบริการฯ มีการบริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีบรรณารักษ์รับผิดชอบงานบริการตอบคําถามโดยตรง 
(สวบ.11.16-01) เพ่ือสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อบรรณารักษ์ที่ให้บริการตอบคําถาม โดย
ให้บริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้าผ่านเว็บไซต์ (สวบ.11.16-02) ทางโทรศัพท์ (สวบ.
11.16-03) และการสอบถามโดยตรงที่โต๊ะบริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า (สวบ.11.16-
04)  สํานักวิทยบริการฯ ได้ให้บริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้าทั้งบุคคลภายในและภายนอก 
จากสถิติ    การขอใช้บริการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555- 31 พฤษภาคม 2556  จํานวน 469 คําถาม 
ซึ่งสามารถให้บริการแก้ปัญหาการให้บริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้าจํานวน  420 คําถาม 
คิดเป็นร้อยละ 89.5 และให้ผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจจากการบริการ สํานักวิทยบริการฯ  ได้นํา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการให้บริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยภาพรวม (สวบ.11.16-05) 
มาปรับปรุงและแก้ไขงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และนํามาจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการ
ฯ ปี 2555-2559   (สวบ.11.16-06) 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 89 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.16-01  การแบ่งหน้าที่ให้กับบรรณารักษ์รับผิดชอบงานบริการตอบคําถาม 
 สวบ.11.16-02  บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าผ่านเว็บไซต์ 
 สวบ.11.16-03  แบบฟอร์มการบริการทางโทรศัพท์ 
 สวบ.11.16-04  แบบฟอร์มและแบบประเมินการใช้บริการตอบคําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า 
 สวบ.11.16-05  ผลการประเมนิผู้ใช้บริการสาํนักวิทยบริการฯ โดยภาพรวม 
 สวบ.11.16-06  แผนพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ ปี 2555-2559 
 

จุดแข็ง 
 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.17 : สภาพแวดล้อมในการให้บริการ (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1.  มสีถานที่ทีเ่ป็นสัดส่วน  สาํหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม 
  2.  มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเขม้ของแสงสว่างไม่ตํ่ากว่า  
  20 ลักซ)์ 

4. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมี 
 การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 

 4.  มีป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่  และการให้บริการที่ชัดเจนเป็นสากล 
 5.  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ  
เป็นต้น  
  6.  มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ 
 7.  มมีุมศึกษาค้นคว้า  วิจัยสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8.  มสีถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรปูแบบ เช่น  
ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟ สําหรับคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ    

1 - 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

1 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

1 - 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

1 - 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

มากกว่าหรือเท่ากับ 
7 ข้อ 

 
 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางภัทรินทร์  น้อยเจริญ โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
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ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีสถานที่ทีเ่ป็นสัดส่วน  

สําหรับให้ผู้ใช้บริการ
ศึกษาค้นคว้าเดีย่วและ
กลุ่ม 

สํานักวิทยบริการฯ มีสถานที่ทีเ่ป็นสัดส่วน 
มีอาคารเอกเทศและมีพื้นที่ในการให้บรกิาร
จํานวน  6,820 ตารางเมตร โดยมีอาคาร  
3 หลัง ได้แก่ อาคาร 2 ชั้น อาคาร 6 ชั้น 
และห้องเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวบ.
11.17-01) มีการแบ่งพื้นที่ในการให้บริการ 
โดยแยกเป็นบรเิวณศึกษาค้นคว้าเดี่ยว 
(สวบ.11.17-02) โดยมีห้อง Study Room 
โต๊ะนั่งอ่านเฉพาะบุคคล และห้องศึกษา
ค้นคว้าแบบกลุ่ม (สวบ.11.17-03) มีศูนย์
สารสนเทศอาเซียน (ASEAN Information 
Center) (สวบ.11.17-04) 

สวบ.11.17-01 ภาพแสดง
อาคารต่าง ๆ ของสํานักวทิย
บริการฯ 
สวบ.11.17-02 ภาพโต๊ะบริการ
ศึกษาค้นคว้าเดีย่ว 
สวบ.11.17-03 ภาพห้องศึกษา
ค้นคว้ากลุ่ม 
สวบ.11.17-04 มีศูนย์
สารสนเทศอาเซียน (ASEAN 
Information Center) 
  

 2 มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
ต่อการศึกษาเรยีนรู้ตาม
มาตรฐาน (ความเข้มของ
แสงสว่างไม่ต่ํากว่า 20 
ลักซ์) 

สํานักวิทยบริการฯ มีแสงสว่างเพียงพอต่อ
การศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา (สวบ.11.17-05) 
นอกจากนั้นยังมีโต๊ะนั่งอ่านใกล้ชิดกับ
หน้าต่างและมีแสงสว่างส่องได้อย่างทัว่ถงึ 
(สวบ.11.17.06) 

สวบ.11.17-05 ภาพแสดงแสง
สว่างทีใ่ช้ในการให้บรกิารศึกษา
ค้นคว้า 
สวบ.11.17.06 ภาพแสดงโต๊ะ
นั่งอ่านบรเิวณตดิกับหน้าต่าง 

 3 มีการจดัการใหม้ีอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมต่อการเรยีนรู้ 
อาทิการใชเ้ครื่องปรับ 
อากาศ หรอืมีการถ่ายเท
อากาศที่ดตีามธรรมชาติ 
เป็นต้น 

สํานักวิทยบริการฯ ได้ตดิตั้งครือ่งปรับ
อากาศเพื่อให้มอีุณหภูมิที่เหมาะสม
เอื้ออํานวยต่อการเรยีนรู้ (สวบ.11.17.07) 
และมีหน้าต่างเพียงพอเพื่อถ่ายเทอากาศ 
(สวบ.11.17.08) 

สวบ.11.17.07 ภาพแสดง 
การตดิตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ 
สวบ.11.17.08 ภาพหน้าต่าง
แสดงถึงการถ่ายเทอากาศ 

 4 มีป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกีย่วกับสถานที่  
และการให้บริการที่ชัดเจน
เป็นสากล 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาํป้ายบอก
สถานที่ ห้องศึกษาค้นคว้า เพื่อความชัดเจน
ในการให้บริการในจดุต่าง ๆ ทัง้นี้เพื่อ 
ความสะดวกในการใช้บรกิาร (สวบ.
11.17.09) 

สวบ.11.17.09 ภาพป้าย
ให้บรกิารในชั้นต่าง ๆ 
 

 5 มีการจดัสถานที่ให้
สวยงามและร่มรื่น อาทิ 
การจดัสวนหยอ่ม  
การตกแต่งในรปูแบบ
ต่างๆ เป็นต้น 

มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัด
สวนหย่อมที่มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อให ้
บริการศึกษาค้นคว้าภายนอกอาคารสํานักฯ 
(สวบ.11.17.10) และจัดมุมน้ําใสไหลรินใน
งานวารสารและหนังสือ (สวบ.11.17.11) 
มีการจดัแจกันดอกไม้สด และดอกไม ้
 

สวบ.11.17.10 ภาพสวนหย่อม
แหล่งศึกษาค้นคว้าภายนอก
สํานักฯ  
สวบ.11.17.11 มุมน้ําใสไหลรนิ
ในงานวารสารและหนังสือ  
สวบ.11.17.12 ภาพแสดง
บรรยากาศในสํานักฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
พลาสติก เพื่อสร้างบรรยากาศตามมุมต่าง ๆ 
(สวบ.11.17.12) 

 6 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบ
สบายๆ 

มีการศึกษาค้นคว้าการจดัมุมสบาย เพื่อ
ศึกษาเรียนรู้ส่งเสริมให้มกีารผ่อนคลายใน
การศึกษาค้นคว้า ที่บรเิวณช้ัน 2 โดยมี
หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ นวนิยาย 
เรื่องส้ัน บทกลอน ธรรมะ สารคดี เพื่อ
ให้บรกิาร (สวบ.11.17.13) 

สวบ.11.17.13 ภาพบรรยากาศ 
มุมสบาย 

 7 มีมุมศึกษาค้นคว้า  วิจัย
สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สํานักวิทยบริการฯ  มีการให้บริการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป
อย่างเป็นสัดส่วน มีจัดนิทรรศการ
วิทยานิพนธ์ใหม่ มีมุมส่ือการวจิัยและ
วิทยานิพนธ์ ใหบ้ริการที่ชั้น 1 อาคาร
ห้องสมุดเดิม (สวบ.11.17.13)  

สวบ.11.17.13 ภาพถ่ายห้อง
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 

 8 มีสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ชุดศึกษาเรียนรูด้้วยตนเอง 
จุดเชื่อมตอ่ระบบ
เครือข่าย และปล๊ักไฟ 
สําหรับคอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

สํานักวิทยบริการฯ มีอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  
1) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรกิารสืบค้น 
บริเวณชั้น 4 เพือ่ให้ผู้ใช้บริการเข้าถงึส่ือสาร
สนเทศที่หลากหลายทั้งส่ือดิจติอล และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (สวบ.11.17.15) 
2) บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย  
(Wireless) ทั้งภายในและภายนอกรอบ
บริเวณสํานกัฯ (สวบ.11.17.16) 
3) มีปล๊ักไฟเพียงพอ สําหรับผู้ใช้บริการที่นํา
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คส์ส่วนตัวมาใช้ภายใน
สํานักวิทยบริการฯ (สวบ.11.17.17) 

สวบ.11.17.15 คอมพิวเตอร์ไว้
ให้บรกิารค้นควา้ข้อมูล  
สวบ.11.17.16 จุดเชื่อมตอ่
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless)  
สวบ.11.17.17 จุดบริการ
ปล๊ักไฟภายในสํานักวิทยบรกิารฯ 
 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.17-01  ภาพแสดงอาคารต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการฯ 
 สวบ.11.17-02  ภาพโต๊ะบริการศึกษาค้นคว้าเด่ียว 
 สวบ.11.17-03  ภาพห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 
 สวบ.11.17-04  ห้องศูนย์สารสนเทศอาเซียน 
 สวบ.11.17.05  ภาพแสดงแสงสว่างที่ใช้ในการให้บริการศึกษาค้นคว้า 
 สวบ.11.17.06  ภาพแสดงโต๊ะให้บริการน่ังอ่านบริเวณติดกับหน้าต่าง 
 สวบ.11.17.07  ภาพแสดงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิาร 
 สวบ.11.17.08  ภาพหน้าต่างแสดงถึงการถ่ายเทอากาศ 
 สวบ.11.17.09  ภาพป้ายให้บริการในช้ันต่าง ๆ 
 สวบ.11.17.10  ภาพสวนหย่อมแหล่งศึกษาคน้คว้าภายนอกสํานักฯ  
 สวบ.11.17.11  มุมนํ้าใสไหลรนิในงานวารสารและหนังสือ  
 สวบ.11.17.12  ภาพแสดงบรรยากาศในสํานักฯ 
 สวบ.11.17.13  ภาพบรรยากาศมุมสบาย 
 สวบ.11.17.14  ภาพถ่ายห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
 สวบ.11.17.15  คอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการค้นคว้าข้อมูล  
 สวบ.11.17.16  จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless)  
 สวบ.11.17.17  จุดบริการปลั๊กไฟภายในสํานักวิทยบริการฯ 

 

จุดแข็ง 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดต้ังศูนย์สารสนเทศอาเซียน ขึ้นที่ช้ัน 5 เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อาเซียนใน
การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  
 
จุดที่ควรพัฒนา    

 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง    
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ตัวบ่งชี้ที ่ 11.18 : ความรวดเร็วในการให้บริการ (มรม.) 
 

                         ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระยะเวลา        

ในการให้บริการ
มากกว่า 9 นาที 

ระยะเวลา        
ในการให้บริการ     

7 - 8  นาท ี

ระยะเวลา        
ในการให้บริการ     

5 - 6 นาท ี

ระยะเวลา        
ในการให้บริการ     

3 - 4  นาท ี

ระยะเวลา        
ในการให้บริการ     

1 – 2  นาท ี
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์  เดชพิมล  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางสมเภา  โยธาภักดี        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
ผลการดําเนนิการ 
 

 สํานักวิทยบริการฯ มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี 2554 ในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิจัยบนพ้ืนฐานความต้องการของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและกิจกรรมส่งเสริม        
การเรียนรู้ทางวิชาการ ตัวช้ีวัดความรวดเร็วในการเรียกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ (สวบ.11.18-01) สํานัก   
วิทยบริการฯ มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการ (สวบ.
11.18.02)  มีประกาศรับรองการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 
(สวบ.11.18.03) สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินการโครงการกิจกรรมการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน  
การปฏิบัติราชการ 2554 โดยลดขั้นตอนการให้บริการของงานบริการยืม-คืน (สวบ.11.18.04) สํานัก      
วิทยบริการฯ ได้นําระบบการดําเนินงานด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS นําเคร่ืองยืมด้วยตนเอง (Self 
Check) และเคร่ืองคืนด้วยตนเอง (Book Drop) ส่งผลให้การยืม-คืน และการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับ
ผู้ใช้บริการ ทําให้เกิดการพัฒนาด้านการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทําแบบฟอร์มการจัดเก็บ
ข้อมูลการบริการ การคืน (สวบ.11.18.05) แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการบริการ การยืม (สวบ.
11.18.06)   การตรวจสอบการยืมในระบบ Virtua (สวบ.11.18.07) รายงานการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ (สวบ.11.18.08) ภาพการรับการตรวจประเมิน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการงานบริการ
ยืม (สวบ.11.18.09) สํานักวิทยบริการฯ มีผลการรับการตรวจประเมินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
งานบริการยืม จาก กพร. (สวบ.11.18.10) งานบริการยืมก่อนปรับปรุง 6 ขั้นตอน 2 นาที หลังการ
ปรับปรุง 5 ขั้นตอนใช้เวลา 1 นาทีงานบริการคืนก่อนปรับปรุง 5 ขั้นตอน 2 นาที หลังการปรับปรุง 4 
ขั้นตอน ใช้เวลา 1 นาที 
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การประเมินตนเอง 
 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปา้หมาย 

ระยะเวลาในการให้บริการ  
2 นาท ี

ระยะเวลาการให้บริการ 
1 นาท ี

5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 

 สวบ.11.18-01  แผนการปฏิบัติงาน ประจําปี 2554 
สวบ.11.18-02  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติ 
   ราชการ 

 สวบ.11.18-03  ประกาศ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับรอง 
      การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 
  สวบ.11.18-04  โครงการลดขั้นตอนการบริการยืม-คืน 
  สวบ.11.18-05  แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการบริการ การคืน  
 สวบ.11.18-06  แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการบริการ การยืม  
  สวบ.11.18-07  การตรวจสอบการยืมในระบบ Virtua  
  สวบ.11.18-08  รายงานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
  สวบ.11.18-09  ภาพการรับการตรวจประเมินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการงานบริการ 
      ยืม 
  สวบ.11.18-10  ผลการรับการตรวจประเมินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการงานบริการยืม 
    จาก กพร. 
 

จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.19 : จํานวนการให้บริการผา่นระบบออนไลน์  (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลผลิต 
 

คําอธบิาย 
       บริการผา่นระบบออนไลน ์หมายถึง การให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง 
เว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจํานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1 บริการ 

ทั้งน้ี 
ไม่รวมบริการหรือชุดคําสั่งพ้ืนฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหน่ึงของระบบอัตโนมัติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวน 1-2 

บริการ 
จํานวน 3 -4  

บริการ 
จํานวน  5 - 6 

บริการ 
จํานวน 7 - 8 

บริการ 
จํานวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 9 บริการ 

 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์วุฒิชัย  พรพัชรพงศ์  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางชลธิชา  อาจประดิษฐ์        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 
ผลการดําเนนิการ 
 สํานักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการออนไลน์ โดยมีบริการต่าง ๆ ดังน้ี 
 1.  บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย (OPAC) (สวบ.11.19-01) 

2.  บริการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (สวบ.11.19-02)     
3.  บริการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ SMS (สวบ.11.19-03)   
4.  บริการแนะนําและตอบคําถามผ่าน Facebook (สวบ.11.19-04)    

          5.  การแนะนําการใช้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด (สวบ.11.19-05)   
  6.  การแจ้งรายช่ือหนังสือใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด (สวบ.11.19-06)   
 7.  บริการยืมต่อ  (Renew) (สวบ.11.19-07)    
 8.  บริการจองหนังสือ (สวบ.11.19-08)   
 9.  บริการ VPN (สวบ.11.19-09)   
 10.  บริการจองห้องประชุมออนไลน์ (สวบ.11.19-10)   
 11.  บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (สวบ.11.19-11)   
 12.  บริการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศผา่นเว็บไซต์ (สวบ.11.19-12)   
 13.  บริการตรวจสอบสถานะสมาชิกห้องสมุด (สวบ.11.19-13)   
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
9  บริการ 13  บริการ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 สวบ.11.19-01  บริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย (OPAC)  

สวบ.11.19-02  บริการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    
สวบ.11.19-03  บริการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ SMS  
สวบ.11.19-04  บริการแนะนําและตอบคําถามผ่าน Facebook   

          สวบ.11.19-05  การแนะนําการใช้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด 
  สวบ.11.19-06  การแจ้งรายช่ือหนังสือใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด 
 สวบ.11.19-07  บริการยืมต่อ  (Renew)  
 สวบ.11.19-08  บริการจองหนังสือ 
 สวบ.11.19-09  บริการ VPN 
 สวบ.11.19-10  บริการจองห้องประชุมออนไลน์ 
 สวบ.11.19-11  บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
 สวบ.11.19-12  บริการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
 สวบ.11.19-13  บริการตรวจสอบสถานะสมาชิกห้องสมุด  
 

 
จุดแข็ง 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที ่11.20 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้สูส่ากล  (มรม.) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สากล 

2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 

3. มีการใช้ภาษาต่างชาติ  และภาษาสากลในการให้บริการ 

4. มีการประเมินผลการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ    

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ     

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภิรมย์  โทรศัพท์ : 0-4374-2616 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้: นางณัฏฐกันย์  ชาภูคํา        โทรศัพท์ : 0-4374-2616 
 

ผลการดําเนนิการ 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 1 มีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

ค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
สากล 

สํานักวิทยบริการฯ มีโครงการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศอาเซียน (สวบ.11.20-01)  
เพื่อเป็นศูนยก์ารเรยีนรูใ้ห้ขอ้มลูข่าวสาร
เรื่องราวเกี่ยวกบัอาเซียนทัง้หมดในรูปแบบ
เอกสารส่ิงพิมพแ์ละเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศอย่าง
ครบถ้วน (สวบ.11.20-02) มีการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้อยา่งต่อเนือ่งใน
ศูนย์สารสนเทศอาเซียน (สวบ.11.20-03) 

(สวบ.11.20-01) โครงการ
จัดตั้งศูนย์สารสนเทศอาเซียน 
ชั้น 5 
(สวบ.11.20-02) ส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(สวบ.11.20-03) สรุป
กิจกรรม 

 2 มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การให้บรกิารแหล่งเรยีนรู ้

สํานักวิทยบริการฯ ได้มกีารประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ขอ้มูลการดําเนินงานของศูนย์
สารสนเทศอาเซียนโดยผ่านส่ือรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก ่เว็บไซต์ จดหมายข่าว RMU 
Channel facebook (สวบ.11.20-04)   

สวบ.11.20-04 เว็บไซต์  
แผ่นพับ/จดหมายข่าว/ 
facebook/ 

 3 มีการใช้ภาษาตา่งชาติ และ
ภาษาสากลในการให้บริการ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการให้บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือ
ให้บรกิารแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ  
(สวบ.11.20-05)  

สวบ.11.20-05 ทรัพยากร
สารสนเทศ 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
 4 มีการประเมินผลการใช้

บริการแหล่งเรยีนรู ้
สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินผลการ
ให้บรกิารศูนย์สารสนเทศอาเซียน 
(สวบ.11.20-06)   

สวบ.11.20-06 การประเมิน 
ผลการให้บริการแหล่งเรียนรูใ้น
กลุ่มอาเซียน  

 5 มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน
เก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการ
ประเมินการใหบ้ริการศูนย์สารสนเทศ
อาเซียน มาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
(สวบ.11.20-07)   

สวบ.11.20-07 รายงานผล
การประเมินการให้บริการศูนย์
สารสนเทศอาเซียน 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
4 ข้อ 5 ข้อ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
จุดแข็ง 

มีศูนย์สารสนเทศอาเซียน เพ่ือให้บริการส่ือทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย มีเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการส่ือสารที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ/การเรียนรู้ มีภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมและให้การสนับสนุน ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 
จุดที่ควรพฒันา 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมิน รายองคป์ระกอบ 
 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินงาน  
 

จุดแข็ง 
- สํานักวิทยบรกิารฯ มกีารบรกิารวิชาการแกสั่งคมอย่างตอ่เนื่อง  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จัดทําแผนการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน
อย่างตอ่เนื่อง 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่   5 
การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
 

จุดแข็ง 
- สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมโดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ จํานวน 4 โครงการ 
และในปีการศึกษา 2555 ได้เพ่ิมโครงการความร่วมมือกับศูนย์บริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และได้จัดทําความร่วมมือระหว่างเทศบาลจังหวัดมหาสารคามใน เรื่อง 
โครงการเครือข่ายสารสนเทศอาเซียนในโรงเรียนเทศบาลมหาสารคาม 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  7 
การบริหารและการ
จัดการ 
 

จุดแข็ง 
- ผู้บริหารของสํานักวิทยบรกิารฯ มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างเคร่งครดั 
- สํานักวิทยบรกิารฯ ได้มีการประเมินบุคลากรภายใน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะ
ประเมิน 360 องศา ผู้บริหารประเมินบุคลากร บุคลากรประเมินผู้บริหาร และ
บุคลากรประเมินกันเอง 
- บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จัดทําสถติิการปฏิบัติงานส่งผู้บริหารทกุเดือน 
- ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรได้จาก 
http://202.29.22.185:8000 /virtua_rpt 
- สํานักวิทยบรกิารฯ มีมุมการจัดการความรู้ มีการจัดเก็บเอกสารส่ิงพิมพ์ที่จัดทํา
ขึ้นโดยสํานักฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่การจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ 
http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน และ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง รวบรวมความรู้ ข้อมูล 
กิจกรรม เก่ียวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในสาํนักวิทยบริการฯ 
- สํานักวิทยบรกิารฯได้นําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบรหิารจัดการทุกงาน 
- มีการจัดการความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สํานักวิทยบริการฯ ควรมีการจัดการความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพฒันา 
- สํานักวิทยบรกิารควรมีการจัดทํารายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบายรวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารสํานัก 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  8  
การเงินและ
งบประมาณ 
 

จุดแข็ง 
- ในปีงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการฯ ได้นําระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบ MIS มาใช้ในการบริหาร
งบประมาณของสํานักฯ 
 
 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามเข้าใจในการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบ MIS ให้มากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 
 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่  9  
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ 
 

จุดแข็ง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จุดที่ควรพฒันา  
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 11  
ภารกิจหลัก 
 

จุดแข็ง 
- สํานักวิทยบรกิารฯ มีการจัดให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพทุกคน  
- สํานักวิทยบริการได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ มี
ทรัพยากรสารสนเทศม ีความทันสมัย สามารถเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ มีการจัดทํา e-Thesis และผลิตสื่อเพ่ือให้บริการ และได้มคีวาม
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการใช้ทรพัยากรสารสนเทศร่วมกัน ได้แก่ 
MALINET สวทช. สํานักงานการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มีบริการเชิงรกุจํานวนมาก การทํางานเป็นทมี บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ 
พร้อมอทุิศตนให้กับงาน 

- สํานักวิทยบรกิารฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการ “การรู้สารสนเทศ” 
สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 อย่างต่อเน่ืองเสมอมา มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในหัวขอ้ที่จัดอบรมและผู้บริหารใหก้าร
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการรูส้ารสนเทศและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการอบรม 
- สํานักวิทยบริการฯ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพ่ืออํานวย
ความสะดวก ให้แก่ผูใ้ช้บริการในการรับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
- สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดต้ังศูนย์สารสนเทศอาเซียน ขึ้นที่ช้ัน 5 เพ่ือใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้อาเซียนในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 
2558 
- มีศูนย์สารสนเทศอาเซียน เพ่ือให้บริการส่ือทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการสื่อสารที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ/การเรียนรู้ มี
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุน ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สํานักวิทยบรกิารฯ ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการ “การรู้
สารสนเทศ” ตลอดทั้งปี 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

 จุดที่ควรพฒันา 
- ควรกําหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมกิจกรรม 
การเรียนรู้สารสนเทศสําหรับนักศึกษา 
- ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานภายในให้ทั่วถึง  
และจัดทําเอกสาร การประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดและน่าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการบรรจุโครงการส่งเสริมการใช้บรกิาร “การรู้สารสนเทศ” ไว้ในสมุด
กิจกรรมของนกัศึกษาช้ันปีที่ 1  
- ควรหาแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงลึกหรือแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ ที่จะช่วยดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการสํานักวิทยบริการฯ  
ให้มากขึ้น        
 

 วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
ตาราง ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 

 ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน 
   กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
   กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง 
    ค 1  สภาบันทีเ่น้นระดับบัณฑิตศึกษา 
    ค 2  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
    กลุ่ม ง  สถาบนัที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลติบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา   
                              โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
 
ตาราง  ส.1   ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์  
สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  5 (ผลการประเมิน) 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1.2 ระดับ 4.00 4.36 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.4.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  7 (ผลการประเมิน) 4.60 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

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

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์  
สกอ.) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือสัดสว่น) ตัวหาร 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 11.5 ระดับ 4.00 4.13 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.6 5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.7 ร้อยละ 85 
26 x 100 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 
26 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.8 40 รายการ 484,975 61.83 รายการ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.9 ร้อยละ10 7,843 ร้อยละ 79.37 5 คะแนน 
1.26 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.10 12 บริการ 13 บริการ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.11 

ร้อยละ 85 
531 x 100 

ร้อยละ 9.61 1 คะแนน 
5,520 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.12 
ระดับ 4.00 

92.4 
ระดับ 4.62 5 คะแนน 

1 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.13 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.14 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.15 4 นาท ี 1 นาท ี 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.16 ร้อยละ 85 ร้อยละ 89 4 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.17 5 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.18 2 นาท ี 1 นาท ี 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.19 9 บริการ 13 บริการ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 11.20 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่  11 (ผลการประเมิน) 4.63 
 

เฉลี่ยคะแนน   องค์ประกอบที่ 1-11 (ผลการประเมิน) 4.69 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตาราง   เปา้หมายรายตัวบง่ชี้การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  หน่วยงาน สํานกัวิทยบริการและ 
           เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2555   
 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้ ที่มาของ    
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย หมายเหตุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ   
ตัวบ่งช้ีที่  1.1.1  กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 6 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  สกอ. 5.1 4 ข้อ  
ตัวบ่งช้ีที่  5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์       

ต่อสังคม  
สกอ. 5.2 4 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งช้ีที่  7.1.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําสํานักและ

ผู้บริหารทุกระดับของสํานัก  
สกอ.7.1 6 ข้อ  

ตัวบ่งช้ีที่  7.1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสํานัก สมศ.13 ระดับ 4.00  
ตัวบ่งช้ีที่  7.2.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้  สกอ.7.2 4 ข้อ  
ตัวบ่งช้ีที่  7.3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ สกอ. 7.3 4 ข้อ  
ตัวบ่งช้ีที่  7.4.1 ระบบบริหารความเสี่ยง   สกอ.7.4 5 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
ตัวบ่งช้ีที่  8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 6 ข้อ  

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ   
ตัวบ่งช้ีที่  9. 1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 9.1 7 ข้อ  

องค์ประกอบที่  11  ภารกิจหลัก   
    ตัวบ่งช้ีที่ 11.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มรม. ระดับ 4.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.6  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มรม. 5 ข้อ  
    ตัวบ่งช้ีที่ 11.7  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพ มรม. ร้อยละ 85  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.8  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้ใช้บริการที่
มีสิทธ์ิยืม (รายการ : คน) 

มรม. 40 รายการ  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.9  ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพ่ิมขึ้น 

มรม. ร้อยละ 10  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.10  จํานวนการบริการเชิงรุก (Proactive Service) มรม. 12 บริการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 11.11  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เขา้ร่วมกิจกรรมการ

ส่งเสริมการเรยีนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มรม. ร้อยละ 85  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.12  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

มรม. ระดับ 4.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.13  ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ มรม. 5 ข้อ  
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี ้ ที่มาของ    
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย หมายเหตุ

ตัวบ่งช้ีที่ 11.14  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายที่ใหบ้ริการ 

มรม. 5 ข้อ  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.15  ความรวดเรว็ของระบบการสืบค้นฐานข้อมูล
ภายในสํานักวิทยบริการฯ   (In house Database) 

มรม. 4 ข้อ  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.16  ร้อยละของการแก้ปัญหาการให้บริการ ตอบ
คําถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า 

มรม. ร้อยละ 85  

ตัวบ่งช้ีที่ 11.17  สภาพแวดล้อมในการให้บริกา มรม. 5 ข้อ  
ตัวบ่งช้ีที่ 11.18  ความรวดเรว็ในการให้บริการ มรม. 2 นาท ี  
ตัวบ่งช้ีที่ 11.19  จํานวนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ มรม. 9 บริการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 11.20  พัฒนาแหลง่เรียนรู้สู่สากล มรม. 4 ข้อ  
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ภาคผนวก  ข 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน             
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาพกจิกรรมสํานักวิทยบริการฯ ปี 2555 
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ผู้บริหาร สพฐ. เขต 3 ศึกษาดูงาน 
ศูนย์สารสนเทศอาเซียน  
(วันที่ 18 มิถุนายน 2555) 

คุณสุวรรณี คํามั่น เลขาธิการฯ สศช.
และเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมผู้บริหาร 
มรม.เข้าเย่ียมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ ศนูย์สารสนเทศอาเซียน 
(วันที่ 21 มิถุนายน 2555) 

สํานักวิทยบรกิารฯ 
จัดกิจกรรมบริการชุมชน 

โครงการจดหมายเหตุ  
"การเสวนาถ่ายทอดความรู้ 
จากผู้เกษียณอายุราชการ"  
จากวันวานถึงวันเกษียณ 
(วันที่ 20 กันยายน 2555) 
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กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
ร่วมกับ กศน. ตามโครงการอําเภอย้ิม
เคลื่อนที ่ณ.วัดบ้านหมี่ ตําบลเขวา 
อําเภอเมือง ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2555

จัดกิจกรรม “อาเซียนสัญจร Mobile 
Unit” ณ โรงเรียนบ้านหัวขัว อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
(วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ศึกษาดูงานด้านการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ สํานักวิทยบริการฯ 
วันที่ 24 เมษายน 2556 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางการบริการและเผยแพร่
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี 
(วันที่ 22-24 เมษายน 2556) 
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คณะฝึกอบรมการจัดทําค่ายพัฒนา
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดู
งาน สํานักวิทยบริการฯ วันที่ 4 
มีนาคม 2556 

คณะผู้บริหารจาก Indiana State 
University และผู้บริหาร อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เย่ียมชมหอเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯและพบปะ ผู้บริหารและ
บุคลากร สํานักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 
21 ธันวาคม 2555 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศึกษาดูงานหอ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัย และศูนย์
สารสนเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 10 

2555
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สํานักวิทยบรกิารฯ 
จัดกิจกรรมแนะนาํการรู้สารสนเทศ 

นักศึกษาสาขา 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ หลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี 
การอาหาร ช้ันปีที่ 3  

นักศึกษา สาขาภาษาจีน  
ช้ันปีที่ 1  



รายงานการประเมินตนเอง 2555 129 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Self  Assessment  Report  2012 Academic  Resources  Center

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 1 

นักศึกษาวิทยาการจัดการ 
ช้ันปีที่ 1 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร 
คณะเทคโนโลยี การเกษตร 
 ช้ันปีที่ 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ  
ปฐมวณิชกุล ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการและชุมชน นํานักศึกษาชั้นปีที่ 
2,3 สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ 
สาขาวิชาโฆษณา เยี่ยมชมหอเฉลิม
พระเกยีรติ 80 พรรษาฯ 
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กิจกรรม Roadshow ใน 
การประชุมคณาจารย์-
ข้าราชการ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม  
ครั้งที่ 1/2555  
(วันที่ 21 มิถุนายน 2555) 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสํานัก
วิทยบริการฯ จัดประกวด
ภาพถ่ายหัวข้อ "ความงาม
มหาวิทยาลัยในใจฉัน"  
(วันที่ 30 กรกฏาคม 2555) 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 

ผู้บริหารและบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ 
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และลงนาม
ถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันแม่
แห่งชาติ 12 สงิหาคม 2555 

จัดนิทรรศการอาเซียน 
ในงานบุญเบิกฟ้าและ 
งานกาชาด 
วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2556  
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กิจกรรม ARCM BIG 
THANK YOU  
สลิปมีรางวัล  
(วันที่ 4 มกราคม 2556)  

โครงการประกวดร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ 
85 พรรษา ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม  
(วันที่ 4 ธันวาคม 2555) 

อบรมฐานข้อมลูออนไลน์ให้กับ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  
(วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2555) 
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 การประกันคณุภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน 
ระดับสถาบันตรวจเย่ียม สํานัก
วิทยบริการฯ  
(วันที่ 30 กรกฏาคม 2555) 

ประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดและลงนามคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
(19 กุมภาพันธ์ 2556) 

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
ถ่ายทอดตัวบง่ชี้ให้บุคลากรในสํานัก
รับทราบและเพ่ือเตรยีมความพร้อมรับ
การตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน (วันที่ 30 มิถุนายน 2555) 




