
 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมนิตนเองของส านกัวทิยบรกิารฯ ฉบบัน้ี  จดัท าขึน้เพือ่ใช้
ประกอบการตรวจประเมนิของคณะกรรมการประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  
ประจ าปีการศกึษา  2553 ส านกัวทิยบรกิารฯ  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  โดยม ี
การจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง ทีส่อดคลอ้งกบัภารกจิของส านกัวทิยบรกิารฯ  จ านวน   
5  องคป์ระกอบ  14  ตวับง่ชี ้ สว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของส านกัฯ นัน้ไมข่อรบัการประเมนิ 
 ส านกัวทิยบรกิารฯ  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิ
ตนเองฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใชป้ระกอบการด าเนินงานประกนัคณุภาพ ของ
ส านกัฯ เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานยิง่ขึน้ต่อไป 
 
 
 
                   ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รทพิย ์วรกุล 
        ผูอ้ านวยการส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ส่วนท่ี  1   
 

ส่วนน า 
 
ช่ือหน่วยงาน   ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ท่ีตัง้      80 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ถนนนครสวรรค ์  
 ต าบลตลาด   อ าเภอเมอืง   จงัหวดัมหาสารคาม  44000 
 

ประวติัความเป็นมา 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปิดให้บริการตัง้แต่เป็นโรงเรียน  
ฝึกหดัครมูหาสารคาม  เมือ่ พ.ศ. 2490 มสีถานทีต่ัง้หอ้งสมดุอยูท่ีห่อ้งหน้ามขุตดิกบัหอ้งครใูหญ่
ของอาคารเฟ่ืองฟ้า โดยเจา้หน้าทีพ่สัดุของโรงเรยีนเป็นผูจ้ดัหาหนงัสอื ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2495 ไดย้า้ยมาจากอาคารเฟ่ืองฟ้ามาอยูท่ีอ่าคารบานบุร ี 
 พ.ศ. 2502  ยา้ยจากอาคาร บานบุรมีาอยูอ่าคารเรยีน 1 และไดข้ยายหอ้งชัน้ล่างเป็น
ทีอ่่านหนงัสอืพมิพ ์หลงัจากนัน้ไดย้า้ยไปอยูอ่าคาร 2 ทางทศิตะวนัตกของอาคารม ี3 หอ้งเรยีน  
มทีีน่ัง่ประมาณ  80 ที ่
 พ.ศ. 2509  หอ้งสมดุมผีูบ้รหิารทีม่วีฒุทิางบรรณารกัษศาสตร ์คอื อาจารยเ์สนาะ ทัว่ทพิย ์
 พ.ศ. 2512  ขยายหอ้งสมดุออกไปอกี 3 หอ้ง 
 พ.ศ. 2514  ขยายหอ้งสมดุไปรวมกบัหอ้งปฏบิตักิารทางหลกัสตูร ของ 
หมวดวชิาการศกึษา 
 พ.ศ. 2517  ยา้ยไปอยูอ่าคารหอสมดุ 2 ชัน้ มเีนื้อที ่1,850  ตารางเมตร  
มหีอ้งประชมุและหอ้งเรยีน 1 หอ้ง 
 พ.ศ. 2539  หอ้งสมดุไดร้บัการปรบัโครงสรา้งในการบรหิารเป็นหน่วยงาน 
สงักดัส านกัสง่เสรมิวชิาการ ตามพ.ร.บ. สถาบนัราชภฏั  
 พ.ศ. 2540  ปรบัโครงสรา้งในการบรหิารเป็นส านกัวทิยบรกิาร สงักดั 
ส านกัสง่เสรมิวชิาการ 
 พ.ศ. 2542  ยา้ยไปอยูอ่าคารหอสมดุใหม ่6 ชัน้ มพีืน้ที ่4,970  ตารางเมตร  
สว่นงานวารสารอยูอ่าคารหอสมดุเดมิ ชัน้ 2 และไดป้รบัโครงสรา้งการบรหิารเป็น  
ศนูยว์ทิยบรกิาร สงักดัส านกัสง่เสรมิวชิาการ 
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 พ.ศ. 2543  ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร 6 ชัน้ และอาคาร
หอสมดุเดมิชัน้ 2 แลว้สรา้งทางเชือ่มระหวา่ง 2 อาคาร เป็นหอ้งโถงส าหรบัจดันิทรรศการและ
บรกิารหนงัสอืพมิพ ์ 
 พ.ศ. 2545  สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาส 
ราชนครนิทรท์รงพระกรณุา โปรดเกลา้ฯ ประทานนามอาคารหอสมดุของสถาบนัราชภฏั    
ทัว่ประเทศวา่ "บรรณราชนครินทร"์  
 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  ซึง่สง่ผลใหส้ถาบนัราชภฏัมหาสารคามเปลีย่นสถานะเป็น
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตัง้แต่วนัที ่ 15  มถุินายน 2547   
 พ.ศ. 2548  ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดจ้ดัการบรหิาร 
ตามโครงสรา้งการบรหิารเป็น 3  ฝา่ย  ดงัน้ี  
  1. ฝา่ยอ านวยการ    
  2. ฝา่ยหอสมดุ         
  3. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 พ.ศ. 2549 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารปรบัสว่นงาน  
โดยมฝีา่ยวทิยพฒันา ซึง่เดมิขึน้อยูก่บัส านกัสง่เสรมิวชิาการ มาสงักดัเป็นหน่วยงานในฝา่ย
อ านวยการของส านกัวทิยบรกิารฯ และส านกัวทิยบรกิารฯ มพีืน้ทีบ่รกิารรวมเป็น 6,820  ตาราง
เมตร คอื อาคารหอสมดุหลงัเดมิ 2 ชัน้ มพีืน้ที ่1,850  ตารางเมตร และอาคารหอสมดุหลงัใหม ่ 
6 ชัน้ มพีืน้ที ่4,970  ตารางเมตร เนื่องจากศนูยค์อมพวิเตอร ์ไดย้า้ยไปอยูท่ีอ่าคารศนูยภ์าษา
และคอมพวิเตอร ์  
  พ.ศ. 2550  ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดย้า้ยงานบรกิารวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัจาก 
ชัน้ 5 อาคารบรรณราชนครนิทร ์ไปไวท้ี ่ตกึเก่า ชัน้ 1 ท าใหอ้าคารเดมิมงีานบรกิารวชิาการ 4 
หน่วยงาน คอื งานบรกิารวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั งานเครอืขา่ยพฒันาคร ูงานวทิยพฒันา และ
งานวารสารหนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพต์่อเนื่อง  และเนื่องจากปีนี้เป็นปี เฉลมิพระชนมพรรษาครบ  
80 พรรษา มหาวทิยาลยัจงึมกีารจดัท า หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯโดยไดม้อบหมายให้
ส านกัวทิยบรกิารฯ ด าเนินการจดัท าหอ้งดงักล่าว  โดยปรบัปรงุหอ้งประชมุวบิลูย-์ยพุนิ  เลาห
พงศช์นะ เป็นหอเฉลมิพระเกยีรตฯิ เพือ่แสดงนิทรรศการถาวรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหาสารคามและมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มพีธิเีปิด หอเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษาฯ  เมือ่วนัที ่15  มถุินายน 2551 โดย ฯพณฯ สมพฒัน์  แกว้พจิติร  รฐัมนตรี
ชว่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพธิเีปิด 
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ปรชัญา 
 สารสนเทศหลากหลาย กา้วไกลเทคโนโลย ีบรกิารดปีระทบั กา้วไปกบัชมุชน 
 
 

วิสยัทศัน์ 
 เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นเลศิในการใหบ้รกิารพรอ้มเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั   
ตอบสนองความตอ้งการของมหาวทิยาลยัและชมุชน 
 
 

พนัธกิจ 
 จดัหา รวบรวม และเผยแพร ่ทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ เพือ่ใหบ้รกิาร 
แก่นกัศกึษา บุคลากรในสถาบนั และชมุชน 
 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนุน สง่เสรมิการเรยีนการสอนและการศกึษาคน้ควา้วจิยั 
 2. จดัหา รวบรวมสารสนเทศทกุรปูแบบใหเ้พยีงพอ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร นโยบาย
และโปรแกรมวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั                                                                                                               
 3. เป็นแหล่งเรยีนรูด้ว้ยตนเองส าหรบันกัศกึษา อาจารย ์ตลอดจนประชาชน 
ในทอ้งถิน่    
 4. ใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งกวา้งขวาง สะดวก และรวดเรว็                                       
 5. สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนการสอน 
ในมหาวทิยาลยั 
 6. เป็นแหล่งสารสนเทศเพือ่ชมุชน 
 
ค่านิยมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Core  Values) 
 ”องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ มุง่สูค่ณุภาพ  น าเทคโนโลย ี มจีติบรกิาร  บรหิารจดัการ 
โปรง่ใส  รว่มมอืรว่มใจท างานเป็นทมี” 
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1. องคก์รแห่งการเรียนรู้  :  มกีารแลกเปลีย่นความรูใ้นองคก์รเพือ่ใหเ้กดิ 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่ขดีความสามารถ สรา้งการเปลีย่นแปลงทัง้จากภายในและ
ภายนอก รว่มกนัคดิและพฒันารปูแบบของการท างานใหม ่ๆ นวตักรรมใหม ่ๆ การปรบัเปลีย่น
นวตักรรมในองคก์ร พฒันาทกัษะผูป้ฏบิตังิาน  เรยีนรูจ้ากผูใ้ชบ้รกิาร 

2. มุ่งสู่คณุภาพ : พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร  เน้นระบบทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจ 
แก่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็  ตรงกบัความตอ้งการ 

3. น าเทคโนโลยี :  มุง่พฒันาองคก์รใหท้นัเทคโนโลยสีารสนเทศ  และนวตักรรม 
ดา้นบรหิารจดัการและการบรกิารสารสนเทศ  โดยสรา้งความพรอ้มในทกุระดบั  เพือ่สรา้ง 
ความเป็นเลศิในการบรหิารและการบรกิาร 

4. มีจิตบริการ :  การเป็นผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ  และความชว่ยเหลอืดว้ย 
ความกระตอืรอืรน้  ใหค้ าแนะน าทีด่แีก่ผูใ้ชบ้รกิาร  มุง่มัน่สรา้งความประทบัใจ  ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บั
ความสะดวก  รวดเรว็  ถกูตอ้ง  ไมน่ัง่รอคอยรบั แต่เป็นฝา่ยรเิริม่ใหเ้ขาไดร้บัความรูแ้ละ
สารสนเทศทีต่อ้งการ  มคีวามทรงจ าทีด่ ี ระลกึถงึเรา ใหย้ิ้มไดเ้สมอเมือ่นึกถงึเรา 

5. บริหารจดัการโปรง่ใส  : มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  ยดึมัน่ใน 
จรรยาบรรณของวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ และความถูกตอ้ง 
ปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์ สจุรติ  ตรวจสอบได ้ปฏบิตังิานดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
สรา้งความไวว้างใจทัง้ภายในและภายนอก 

6. ร่วมมือรว่มใจในการท างานเป็นทีม : มุง่มัน่พฒันากระบวนการท างานรว่มกนั 
ทัง้ภายในองคก์รและเครอืขา่ยภายนอกอยา่งกลมกลนื สอดคลอ้ง  เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ดว้ย
ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัโดยใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า เพือ่เป้าหมายสงูสดุ  มกีารสรา้ง
กลัยาณมติรในวงการวชิาชพีและสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง
หอ้งสมดุ  แหล่งเรยีนรู ้และสถาบนับรกิารสารสนเทศในระดบัทอ้งถิน่  ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ 
เพือ่ขยายขดีความสามารถในการเรยีนรู ้แลกเปลีย่น บรหิารจดัการ  และบรกิารสารสนเทศที่
คุม้คา่เกดิประโยชน์สงูสดุรว่มกนั 
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การแบง่ส่วนราชการ 
 

 ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2549  และประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่งการแบ่งสว่นราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
พ.ศ. 2549 (ราชกจิจานุเบกษา. 2549 : ก) มหาวทิยาลยัไดม้กีารแบ่งสว่นราชการภายใน
ในมหาวทิยาลยัและส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ป็นหน่วยงานระดบั
ส านกั ตามโครงสรา้งของการแบ่งสว่นราชการ มฐีานะเทยีบเทา่คณะ ส านกัวทิยบรกิารฯ  
ไดม้กีารแบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น 3 ฝา่ยตามโครงสรา้ง  ดงัน้ี   
 

1. ส านักงานผูอ้ านวยการ  
 

 1.1   งานอ านวยการ 
 

    1.1.1 งานนโยบายและแผน ไดแ้ก่ จดัท าแผนปฏบิตังิานประจ าปี 
ประเมนิผลการด าเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว วางแผนพฒันาปรบัปรงุการด าเนินงาน 
นโยบายการปฏบิตังิาน ประชาสมัพนัธท์ัง้ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
    1.1.2 งานคลงัและพสัดุ ไดแ้ก่ งานการเงนิ งบประมาณประจ าปี ควบคมุ
งบประมาณควบคุมการเงนิ-บญัช ีจดัหา จดัซือ้ และจดัจา้งวสัด ุครภุณัฑ ์บรกิารดา้นพสัดุ  
ซ่อมบ ารงุและจ าหน่ายพสัดุ ครภุณัฑ ์
    1.1.3 งานบรหิารและธุรการ ไดแ้ก่ บรหิารงานบุคลากร งานการเจา้หน้าที ่  
บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โอนยา้ย สวสัดกิารและบรกิารบุคลากร งานพฒันาบุคลากร   
ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน ธุรการ งานสารบรรณในหน่วยงาน สารบรรณภายนอกหน่วยงาน  
ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก งานเลขานุการ น าเสนอแฟ้ม ตรวจรา่ง
หนงัสอื เตรยีมการประชมุ บนัทกึรายงานการประชมุ จดัเกบ็เอกสารและขอ้มลู     
    1.1.4 งานประกนัคณุภาพ จดัท าแผนการด าเนินงานประกนัคณุภาพ  
จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) จดัเตรยีมเอกสารเพือ่ขอรบัการตรวจรบัรอง
คณุภาพ รายงานประจ าปี สถติ ิขอ้มลูทัว่ไป และขอ้มลูบุคลากร 
    1.1.5 งานอาคารสถานที ่ไดแ้ก่ ประสานงานการออกแบบและควบคมุ 
การก่อสรา้ง  ประสานงานการก่อสรา้งและซ่อมแซม ประสานงานบรกิารไฟฟ้าและ
โทรศพัท ์ รกัษาความสะอาด และพฒันาบรเิวณ รกัษาความปลอดภยั 
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     1.1.6 งานประชาสมัพนัธ ์งานเผยแพรข่อ้มลู ขา่วสาร ผา่นทางจดหมาย
ขา่วของมหาวทิยาลยั  และผา่นทางเวบ็ไซต ์(Website) ของส านกัวทิยบรกิารฯ   
  1.2  งานวทิยพฒันา 
         1.2.1 งานฝึกประสบการณ์วชิาชพีและฝึกอบรม ไดแ้ก ่การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีใหน้กัศกึษาวชิาเอกบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 
นกัศกึษาโปรแกรมวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
    1.2.2  งานพฒันาวชิาการ และงานวจิยั 
    1.2.4  งานเอกสาร  ต ารา  ศนูยห์นงัสอื 
 

2.  ฝ่ายหอสมุด 
          2.1 กลุ่มงานเทคนิค 
  2.1.1   งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก ่คดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศ 
จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ และแลกเปลีย่นทรพัยากรสารสนเทศ 
  2.1.2   งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก ่
งานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ  ท ารายการทรพัยากรสารสนเทศ 
  2.1.3   งานแปลงสือ่สิง่พมิพเ์ป็นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์การท าดชันีและสาระสงัเขป 
  2.1.4   งานเตรยีมทรพัยากรเพือ่ออกบรกิาร ไดแ้ก่ การจดัท ารปูเล่มใหแ้ขง็แรง 
การเพิม่ RFID Tag ฯลฯ 
       2.2  กลุ่มงานบรกิาร 
  2.2.1  บรกิารการอ่าน 
  2.2.2  บรกิารยมื-คนื ไดแ้ก ่ยมื-คนื หนงัสอื วารสาร และทรพัยากรสารสนเทศ
อื่น จดัเกบ็สถติแิละขอ้มลู การจดัชัน้หนงัสอื การอ่านชัน้หนงัสอื 
  2.2.3  บรกิารตอบค าถามและชว่ยการคน้ควา้ ไดแ้ก่ ใหค้ าแนะน าและ 
ชว่ยการศกึษาคน้ควา้ และบรรณานุกรมเฉพาะเรือ่ง 
  2.2.4  งานวารสาร หนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพต์่อเนื่อง ไดแ้ก ่บรกิารวารสาร  
บรกิารหนงัสอืพมิพ ์บรกิารขา่วสารทนัสมยั กฤตภาคออนไลน์ การเลอืกสรรสารสนเทศ
เพือ่บรกิาร (SDI) 
  2.2.5  บรกิารสารสนเทศพเิศษ ไดแ้ก ่จดหมายเหตุมหาวทิยาลยั สารสนเทศ
ทอ้งถิน่ หอ้งเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา มมุความรูต้ลาดทนุ  
(SET Corner) และหอ้งสมดุมชีวีติแหล่งเรยีนรูด้า้นกฎหมายเพือ่ปวงชน เป็นตน้ 
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  2.2.6   การสง่เสรมิการใชบ้รกิาร ไดแ้ก ่กจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ บรกิารแนะน า
การใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ (Information Literacy) การสอนการใชห้อ้งสมดุ   
จดันิทรรศการ แนะน าหนงัสอืใหม ่แนะน าการใชฐ้านขอ้มลู          
  2.2.7  งานหอ้งสมดุคณะและวทิยาเขต  ตดิต่อและประสานงานกบับณัฑติ
วทิยาลยั  เพือ่ใหบ้รกิารนกัศกึษาตามศนูยก์ารเรยีนต่าง ๆ  นอกจากนัน้ยงัมหีอ้งสมดุ
ภาษาไทยหอ้งสมดุศนูยว์ทิยาศาสตร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม   
 

       2.3  กลุ่มงานสารสนเทศพเิศษ 

   2.3.1  หอ้งสมดุกฎหมาย  บรกิารหนงัสอื วารสาร กฤตภาคออนไลน์ เอกสาร
และสือ่โสตทศัน์ทางดา้นกฎหมาย ฐานขอ้มลู DOCS Search ฐานขอ้มลู  Lexis Nexis 
บรกิารแก่นกัศกึษา บุคคลทัว่ไปทีส่นใจ และบรกิารตอบปญัหาดา้นกฎหมายผา่นเวบ็ไซต ์ 
http://arcm.rmu.ac.th/law/ 
  2.3.2   เครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา รวบรวม และจดัเกบ็
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน ตลอดจนการเขยีนผลงานทางวชิาการของคร ู 
บรกิารผา่นทางเวบ็ไซต ์ http://arcm.rmu.ac.th/be/   
  2.3.3   สารสนเทศทอ้งถิน่ จดัหาและรวบรวมขอ้มลู เกีย่วกบัสารสนเทศทอ้งถิน่
จงัหวดัมหาสารคาม  ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตส์ารสนเทศทอ้งถิน่
http://arcm.rmu.ac.th/localdb1/ 
  2.3.4   จดหมายเหตุมหาวทิยาลยั รวบรวมขอ้มลู เอกสารเกีย่วกบัมหาวทิยาลยั  
ประวตับิุคคลในองคก์ร  และจดัเกบ็ผลงานอาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยัไวใ้หบ้รกิาร 
  2.3.5   มมุความรูต้ลาดทนุ (SET Corner) รวบรวมสือ่สารสนเทศเกีย่วกบัตลาด
ทนุ ตลาดหุน้  
  2.3.6  หอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 มนีิทรรศการถาวรและ
สือ่มลัตมิเีดยีเกีย่วกบัพระราชกรณียกจิ  ค าสอน (ครขูองแผน่ดนิ) ของพระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสีาน  มหาสารคาม  และพระมหากรณุาธคิณุต่อ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 
3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

http://arcm.rmu.ac.th/law/
http://arcm.rmu.ac.th/be/
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            3.1.1  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิไดแ้ก่ การดแูลรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ระบบต่างๆ  ใหพ้รอ้มทีจ่ะปฏบิตังิาน และบรกิาร 
 3.1.2  ระบบยมื-คนือตัโนมตั ิโดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID  
 3.1.3  พฒันาระบบและสนบัสนุนการปฏบิตักิารสารสนเทศ  ไดแ้ก่                  
งานวเิคราะหแ์ละซ่อมบ ารุงระบบเครอืขา่ย  เพือ่ใหง้านเครอืขา่ยมปีระสทิธภิาพเชือ่มโยง
มากทีส่ดุ  ประสานงานกบัหน่วยงานระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
 3.1.4  งานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  ไดแ้ก ่งานบรกิารอนิเทอรเ์น็ต   
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ เพือ่การเรยีนการสอน  บรกิารสบืคน้ฐานขอ้มลู นอกจากนัน้ยงัม ี 
การวเิคราะหแ์ละพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซต ์ เพือ่เป็นแหล่งคน้ควา้สารสนเทศแก่นกัศกึษา
และผูส้นใจ   
 

     3.2 กลุ่มงานโสตทศันวสัดุ    
            3.2.1  งานเทคนิค ไดแ้ก ่งานผลติสือ่โสตทศันวสัดุ ถ่ายวดีทิศัน์ ส าเนาเทป   
วดีทิศัน์  ซดีรีอม เพือ่การเรยีนการสอน 
 3.2.2  งานบรกิารสือ่  ไดแ้ก่   
         3.2.2.1  บรกิารสือ่โสตทศัน์ บรกิารวดีทิศัน์ วซีดี ีดวีดี ี แถบเสยีง 
สไลด ์บรกิารวสัดกุราฟิก  รายการโทรทศัน์และสือ่เพื่อการศกึษา 
         3.2.2.2  บรกิารบนัทกึเสยีง  บนัทกึภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
ทัง้ในและนอกสถานที ่
      3.2.2.3  บรกิารหอ้งฉายและหอ้งประชมุ 
  3.2.3   งานนิทรรศการและประชาสมัพนัธ ์

 
อาคารสถานท่ี 
 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงั  
มทีางเชือ่มเป็นหอ้งโถง มกีารใหบ้รกิารในแต่ละอาคาร ดงันี้  
  อาคารหอ้งสมดุใหม ่เป็นอาคาร 6 ชัน้ พืน้ที ่4,970 ตารางเมตร โดยแบ่งบรเิวณ
ใหบ้รกิาร ประมาณ 75 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ ัง้หมด ดงันี้ 
  ชัน้ที ่ 1  โถงนิทรรศการ จดหมายเหตุมหาวทิยาลยัและหอ้งไพฑรูย ์  
เจรญิพนัธุวงศ ์หอ้งสมดุกฎหมายเพือ่ปวงชน (ใหบ้รกิารหนงัสอืหมวด 340 – 349) และ
มมุความรูต้ลาดทนุ (SET Corner)  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2553                                                                  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       

Self  Assessment  Report  2010                                                                                     Academic  Resources  Center 
 
 

10 

  ชัน้ที ่ 2  บรกิารยมื – คนืหนงัสอื บรเิวณนัง่อ่านหนงัสอื หอ้งบณัฑติศกึษา 
และบรกิารหนงัสอืทัว่ไป ปรชัญา ศาสนา และสงัคมศาสตร ์(หมวด 000 – 499) 
  ชัน้ที ่ 3  บรเิวณนัง่อ่านหนงัสอื หอ้งบณัฑติศกึษา และบรกิารหนงัสอื
ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ศลิปะ วรรณกรรม และประวตัศิาสตร ์(หมวด 500 – 999) 
  ชัน้ที ่ 4  ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรกิารอนิเทอรเ์น็ตสือ่การสบืคน้และ       
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งบรกิารศกึษาคน้ควา้รายกลุ่ม (Study Room)  หอ้งประชมุ  หอ้ง
อ่านของบณัฑติศกึษา และหอ้งฝึกอบรม 
  ชัน้ที ่ 5  บรกิารสารสนเทศอา้งองิ หนงัสอืภาษาองักฤษทกุสาขาวชิา และ
สารสนเทศทอ้งถิน่ (จงัหวดัมหาสารคาม) 
  ชัน้ที ่ 6  บรกิารสือ่โสตทศันวสัดุ สือ่สารสนเทศเพือ่การศกึษา บรกิาร            
หอ้งบนัทกึเสยีง หอ้งฉาย และหอ้งประชุมสมัมนา   
 อาคารหอ้งสมดุเดมิ  เป็นอาคาร 2 ชัน้ พืน้ที ่1,850 ตารางเมตร จดัเป็นพืน้ที่
บรกิาร  80  เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีท่ ัง้หมด 
  ชัน้ที ่ 1  บรกิารวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั  หอ้งเครอืขา่ยพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา  และงานวทิยพฒันา 
  ชัน้ที ่ 2  ฝา่ยวารสารหนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพต์่อเนื่อง นวนิยาย ต ารา  
แบบเรยีนและหลกัสตูร 
 บรเิวณหอ้งโถง  เป็นทางเชือ่มระหวา่งอาคารทัง้ 2 หลงัใชเ้ป็นทีอ่่าน
หนงัสอืพมิพ ์ วารสารบนัเทงิฉบบัล่วงเวลา จดัแสดงนิทรรศการ งานออกรา้นจ าหน่าย
หนงัสอื และบรกิารถ่ายเอกสาร 
 หอเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษา  5 ธนัวาคม  2550  เป็นแหล่งเผยแพร่
สารสนเทศ พระราชประวตั ิ พระราชจรยิวตัร และพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั  
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คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
    

                            

 
 
 
 

         ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รทิพย ์     วรกลุ         
                                                         ประธานกรรมการ  

 
 

 
 

 

 
          

 
 
อาจารยว์ุฒิชยั    พรพชัรพงศ ์    ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณ    อภยัวงศ ์       นางประภาพร     บุฮม 
            กรรมการ                  กรรมการ       กรรมการ 

           
 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย ์ดร.ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน                    อาจารยน์พกนก  บุรุษนนัท ์
              ผูท้รงคุณวฒิุ                                                              ผูท้รงคุณวฒิุ 
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อาจารยเ์ชษฐา    จกัรไชย       อาจารยภ์คพล    ช่างยนัต ์       อาจารยจี์ระนนั    เสนาจกัร์ 
        กรรมการ                         กรรมการ                                   กรรมการ          
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ผูบ้ริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รทิพย ์     วรกุล 

                                                         ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการฯ 
 
 
 
 
 
  
 

          อาจารยว์ฒิุชยั    พรพชัรพงศ ์                            ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วรรณ       อภยัวงศ ์
รองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ                    รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการห้องสมุด    
 

 
                                                                               
 

 

 

 
 
          

  
    นางประภาพร       บุฮม                                   นางภทัรินทร์      นอ้ยเจริญ  
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร                               หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการ     
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บคุลากร 
   
ตารางแสดงจ านวนบคุลากร  ส านักวิทยบริการฯ 

 

งาน 
ข้าราชการ
พลเรือน 

ลกูจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ลกูจ้าง
ชัว่คราว 

รวม 

1. งานอ านวยการ 1 1 1 2 5 
2. ฝา่ยบรกิาร
หอ้งสมดุ 

- 2 2 7 11 

3. ฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 1 - 6 7 

รวมทัง้ส้ิน 1 4 3 15 23 
 

                

             

               

                  

 
                             

กราฟแสดงจ านวนบคุลากร  ส านักวิทยบริการฯ 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง e-mail 

ผู้บริหาร   
1.  ผศ.พรทิพย ์       วรกลุ ผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการฯ          porntip@rmu.ac.th  

2.  ผศ.สุวรรณ         อภยัวงศ ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายหอ้งสมุด       sapaiwong@hotmail.com 

3.  นางประภาพร    บุฮม รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร                         Prapaporn.b@rmu.ac.th 

4.  อาจารยว์ฒิุชยั     พรพชัรพงศ ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยี              
สารสนเทศ                                                                            

     wutthichai@rmu.ac.th 

ส านักงานผู้อ านวยการ   
1.  นางภทัรินทร์    นอ้ยเจริญ หวัหนา้ส านกังาน      Pattarin@rmu.ac.th 

2.  นางสุจิตรัตน ์   ภูศรีฤทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป     Sujitrat2310@gmail.com 
3.  นางผอ่งศรี       ปักสงัขาเน เจา้หนาท่ีหอ้งสมุด - 
4.  นายบุญมี         ราชมลู คนงาน  

กลุ่มงานเทคนิค   
1.  นางอรวรรณ   ศิริธรรมจกัร บรรณารักษ ์ orawan_ning123@hotmail.com 
2.  นางชลธิชา     อาจประดิษฐ ์ บรรณารักษ ์     cholticha@rmu.ac.th 
3.  นายอาวธุ        โสเพง็ บรรณารักษ ์     sy_aw666@hotmail.com 
4.  นางสมเภา      โยธาภกัดี บรรณารักษ ์     somphoa@rmu.ac.th 

กลุ่มงานสารสนเทศพเิศษ   
1. น.ส.มลทะวรรณ  ธรรมจนัทา บรรณารักษ ์     montawan@rmu.ac.th 
2. นางอ าพร       แกว้สิทธ์ิ นกัวิชาการศึกษา     amporn@rmu.ca.th 
3. นายธนกร      วฒิุพนัธ์ นกัวิชาการศึกษา     srisak@rmu.ac.th 

กลุ่มงานบริการ   
1.  นางนภสัภรณ์  จนัทร์โท บรรณารักษ ์     jugjan_chit@hotmail.com 
2.  นางนิรมล        จนัทร์วิเศษ พนกังานพิมพดี์ด              niramol@rmu.ac.th 
3.  นางวารุณี         ศรีโทโคตร เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด            varunee@rmu.ac.th 
4.  นายส ารวย       โยธาภกัดี พนกังานปฏิบติัการ     samruey@rmu.ac.th 

รายช่ือ ต าแหน่ง e-mail 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ตารางแสดงบุคลากรจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

        

         

1.  นายเทวฤทธ์ิ           ภูดี         นกัวิชาการคอมพิวเตอร์          tewarit@rmu.ac.th 
2.  นายเทิดพร             สายทอง         บรรณารักษ ์         terdporn@rmu.ac.th 
กลุ่มงานวิทยพฒันา   
1.  นางสาวสุรางคณา  ลอยนอก          นกัวิชาการคอมพิวเตอร์         kijubaby@hotmail.com 
2.  นางสาวนฤมล       อินทิรักษ ์          เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป         tomadagi@hotmail.com 
3. นายประกรง          ประทุมชยั          คนงาน - 
กลุ่มงานโสตทศันวสัดุ   
1.  นางสาวรัชนี         ลุนหลา้          นกัวิชาการโสตฯ  meepoohnoi_0701@hotmail.com 
2.  นายสุวิทย ์           สิงหมาตย ์          พนกังานพิมพ ์ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
                                 
                                    
                                              
 
 
 
 

                                    กราฟแสดงจ านวนบุคลากร  แยกตามระดบัการศึกษา 
 
 

ระดบัการศึกษา จ านวนคน 

ปริญญาโท 1 

ปริญญาตรี 19 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3 

รวม 23 
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กราฟแสดงจ านวนบุคลากร แยกตามสายปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดบัการศึกษา จ านวนคน 

ขา้ราชการพลเรือน  1 

ลกูจา้งประจ า  4 
ลกูจา้งชัว่คราว   15 

พนกังานมหาวิทยาลยั  3 

รวม 23 

ตารางแสดงบุคลากรจ าแนกตามสายงานปฏิบัติงาน 
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                                       กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

 
 

      ต าแหน่งของบุคลากร 
 

จ านวน / คน 
 
 

        บรรณารักษ ์ 8 

        นกัวิชาการศึกษา 2 

        นกัวิชาการโสตทศันวสัดุ 1 

        เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 2 

        นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 
        พนกังานพิมพ ์ 3 

        พนกังานปฏิบติัการ 1 

        เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 2 
        คนงาน 2 

รวม 23 

บุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง 
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ตารางแสดงงบประมาณส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี  2553 
 

แผน วสัด ุ ครภุณัฑ ์

หมวดรายจ่าย 

ใช้สอย ที่ดิ
น 

แล
ะสิ่

งป
ลกู

สร
้าง

 ค่าจ้าง 
ชัว่คราว 

  ส
าธ

าร
 ณู

ปโ
ภค

 

รวม 

(บกศ.)  สนับสนุนการจดัการเรียนรู ้                                                                                              5,317,924 
โครงการจดัจา้งลกูจา้งชัว่คราว     1,506,960  1,506,960 
โครงการพฒันาบรหิารจดัการ
ส านกังาน 

 91,500 150,000  
 14,000 255,500 

โครงการพฒันาบุคลากร   180,000    180,000 
โครงการพฒันาส านกัวทิยบรกิาร 2,900,000 100,000     3,000,000 
โครงการจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศ 

245,464  70,000  
  315,464 

โครงการบรกิารวชิาการสูช่มุชน   40,000    40,000 
โครงการเครอืขา่ยความร่วมมอื
ระหว่างหอ้งสมุด 

 

20,000 
   

  20,000 

กศ.บป.  สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน                                                                                  540,642 
โครงการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
381,156 

 
  381,156 

โครงการจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศ 

159,486 
   

  
159,486 

 
(บกศ.)บณัฑิต  สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 
โครงการพฒันาส านกัวทิยบรกิาร 12,600      12,600 
(สมทบ)  บณัฑิต 
สนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 
โครงการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

250,000 
   

  250,000 

งปม.  โครงการการจดัการศึกษา 
โครงการจดัหาทรพัยากร
สารสนเทศ 

392,300 
   

  392,300 

รวม  3,979,850 191,500 821,500  1,506,960 14,000 6,513,466 
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     .  .

         

 

กราฟแสดงงบประมาณของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 2553 
 

 

     

           

      

      

               

        

กราฟแสดงงบประมาณหมวดรายจา่ยเงินรายได้ ของส านักวิทยบริการฯ  
ปีงบประมาณ 2553   
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การบริการ 
 ส านกัวทิยบรกิารฯ  ไดจ้ดัสถานทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร  
โดยเชือ่มอาคารหอสมดุเดมิ  และอาคารบรรณราชนครนิทร ์ ท าใหม้เีนื้อทีใ่นการบรกิาร
เพยีงพอ โดยจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  จดัเกบ็และด าเนินการดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทีจ่ะอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร  โดยจดัใหม้กีารบรกิาร  ดงันี้ 
  1. บรกิารการอ่าน  ใหแ้ก่อาจารย ์นกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยั  
และบุคคลทัว่ไป 
  2. บรกิารยมื – คนืทรพัยากรสารสนเทศ  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิาร
ต่างๆ ไดแ้ก ่การยมื การคนื การจอง การยมืต่อ ท าบตัรสมาชกิ ฯลฯ ผา่นทางเวบ็ไซต์
ส านกัวทิยบรกิารฯ  http://arcm.rmu.ac.th 
  3. บรกิารตอบค าถามและชว่ยการคน้ควา้  โดยบรรณารกัษ์วชิาชพี 
ไดห้ลายชอ่งทาง ไดแ้ก่ สอบถามดว้ยตนเอง สอบถามทางโทรศพัท ์สอบถามผา่นทาง
เวบ็ไซต ์ บรกิารแนะน าวธิกีารสบืคน้สารสนเทศ  
  4. บรกิารขา่วสารทนัสมยั (Current Content)  ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บั
สารสนเทศทีท่นัสมยั เชน่ สารบญัของวารสารฉบบัใหม ่ผา่นทางเวบ็ไซต ์
http://arcm.rmu.ac.th  การเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะเรือ่งเพือ่ใหบ้รกิาร  (SDI) 
  5.  บรกิารสารสนเทศพเิศษ ไดแ้ก ่หอ้งไพฑรูย ์เจรญิพนัธุวงศ ์ 
เป็นหอ้งจดหมายเหตุมหาวทิยาลยั  หอ้งเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
หอ้งสารสนเทศทอ้งถิน่  หอ้งวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั ซึง่รวบรวมสารสนเทศทีเ่ป็น
ผลงานวจิยัและวทิยานิพนธส์ าหรบั  นกัศกึษาและคณาจารย ์และสามารถสบืคน้
วทิยานิพนธใ์นรปูแบบ Full–Text ของมหาวทิยาลยัในประเทศและเครอืขา่ยวทิยานิพนธ์
ของต่างประเทศ หอ้งสมดุกฎหมาย  (แหล่งเรยีนรูก้ฎหมายเพือ่ปวงชน) ไดจ้ดัเกบ็และ
รวบรวมหนงัสอืกฎหมาย ไดแ้ก ่ประมวลกฎหมาย ค าพพิากษาศาลฎกีา หนงัสอืกฎหมาย
อื่นๆ  
  6. บรกิารอนิเทอรเ์น็ต  โดยปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยเพือ่สบืคน้ขอ้มลู       
ไดท้ัว่โลก จดัหาซอฟตแ์วรม์าควบคมุระบบการบรกิาร  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานภายใน
หอ้งสมดุเป็นไปดว้ยความรวดเรว็  
   
  7. บรกิารสบืคน้ฐานขอ้มลู ส านกัวทิยบรกิารฯ มฐีานขอ้มลูบรกิาร  
2 กลุ่ม  คอื        

http://arcm.rmu.ac.th/
http://arcm.rmu.ac.th/
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  7.1 ฐานขอ้มลูทีจ่ดัท าขึน้เอง (In- house databases)  ไดแ้ก่ 
     7.1.1  OPAC  ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศทัง้หมดของ                
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
     7.1.2  IR-WEB  ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั (Full-Text) 
     7.1.3  IR  ภมูปิญัญามหาวทิยาลยั  รวมผลงานอาจารย ์  
สือ่สิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัมหาวทิยาลยั 
     7.1.4  ฐานขอ้มลูเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
     7.1.5  ฐานขอ้มลูทอ้งถิน่ (จงัหวดัมหาสารคาม) 
     7.1.6  ขา่วมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามจากสือ่ต่างๆ 
 นอกจากนี้ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดเ้ชือ่มโยงฐานขอ้มลูทีเ่ป็นฐานขอ้มลูบรกิารฟรี
บนเวบ็ (Open Access Databases) ในสาขาวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั 
เวบ็ไซตส์ านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  http://arcm.rmu.ac.th 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arcm.rmu.ac.th/
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        ตารางแสดงจ านวนทรพัยากรสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2553 
 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ                        จ านวน 
หนงัสือภาษาไทย          201,700 เล่ม 
หนงัสือภาษาองักฤษ             32,013 เล่ม 
วารสารภาษาไทย                    720 ช่ือเร่ือง 
วารสารภาษาองักฤษ                       32 ช่ือเร่ือง 
หนงัสือพิมพ ์                      20     ช่ือเร่ือง 
E-Journal                 2,107     ช่ือเร่ือง 

  ฐานขอ้มลูออนไลน ์ (Online  Database)     
        1.  Lexis. Com and Nexis. Com 
        2.  H.W. Wilson 
        3.  ISI Web of  Science 
        4.  Net Library (E-Book) 
        5.  IEEE 
        6.  ACM  Digital Library 
        7. Proguest  Dissertation & Theses 
        8.  Sprinker Link 
        9.  Academic  Search  Elite 

                       9     ฐานขอ้มูล 

ส่ือ CD – ROM       3,705 ช่ือเร่ือง 
ส่ือวีดิทศัน์       2,165 ช่ือเร่ือง 
ส่ือวีซีดี และดีวีดี       1,532 ช่ือเร่ือง 
ส่ือเทปคลาสเซท      312 มว้น 
ส่ือสไลด ์            12 ช่ือเร่ือง 
ส่ือคู่มือหนงัสือ       1,495 ช่ือเร่ือง 
ส่ือวีซีดีเพ่ือการศึกษา                                                        1,532 ช่ือเร่ือง 
ส่ือบทเรียน (CAI/TRAINNING)      2,990  ช่ือเร่ือง 

รวม   250,344  รายการ 
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ตารางแสดงสถิติการใช้บริการส านักวิทยบริการฯ  ปีการศึกษา 2552-2553 
 
 

ประเภทของผู้ใช้บริการ จ านวนผู้ใช้บริการ/คน 

ปีการศึกษา 2552  
จ านวนผู้ใช้บริการ/คน 

ปีการศึกษา 2553 

นกัศึกษา 290,855 305,273 
อาจารย/์บุคลากร 2,543 2,359 
บุคลากรภายนอก 2,138 2,277 

รวม 295,536 309,909 
 
 
 

 
 

                        กราฟแสดงการใช้บริการส านักวทิยบริการฯ  ประจ าปี 2552 - 2553 
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     ตารางแสดงการบริการคืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2552 – 2553 
 

ประเภทของผู้ใช้บริการ 2552 2553 หมายเหตุ 

อาจารย ์ 2,326 3,177  

บุคลากร 350 350  

นกัศึกษา 44,644 52,652  

รวม 47,320 56,179 
 
 

 

 
 

                กราฟแสดงการบริการคืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2552 - 2553 
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 ตารางแสดงการบริการยมื ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา  2552 – 2553 
 

ประเภทของผู้ใช้บริการ 2552 2553 หมายเหตุ 

อาจารย ์ 2,347 2,127  

บุคลากร 450 350  

นกัศึกษา 48,753 56,979  

รวม 51,550 59,456  

 

 
 

                          กราฟแสดงการบริการยมื ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี  2552 - 2553 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2553                                                                  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       

Self  Assessment  Report  2010                                                                                     Academic  Resources  Center 
 
 

27 

ตารางแสดงปฏิทนิกจิกรรม   ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

      ด      ี 

 

       /    ี  ฏ บ  ต  
 

1 มิถุนายน  2553 ประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการฯ คร้ังที่ 1/2553 

1 มิถุนายน  2553 Big  Cleaning  Day (1/2552) 
3 มิถุนายน  2553 ประชุมผูบ้ริหาร / หวัหนา้กลุ่มงานส านกัวิทยบริการฯ คร้ังท่ี 1/2553 
7 มิถุนายน  2553 ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
7 มิถุนายน  2553 บริการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 1/2553 
11 มิ.ย.-1 ก.ค.53 กิจกรรมแนะน าการใชห้อ้งสมุด (library Literacy) นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

21-25 มิถุนายน 2553 เตรียมความพร้อมเพือ่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มิถุนายน  2553 กิจกรรมการเสวนาคึดฮอดแกนอีสาน 

30 มิถุนายน 2553 ต่ออายบุตัรสมาชิก 
5  กรกฎาคม 2553 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
5 กรกฎาคม 2553 สรุปผลการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ  
13  กรกฎาคม 2553 ประชุมการจดัท าแผนพฒันาส านกัวิทยบริการฯ 
15-16 ก.ค. 2553 จดัฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ 
23 กรกฎาคม 2553 ประชุมบุคลากรกลุ่มงานส านกังานผูอ้  านวยการ 

30-31 ก.ค.-1 ส.ค.53 ออกค่ายบริการวิชาการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 
17-18 สงิหาคม 2553  การออกร้านจ าหน่ายหนงัสือ Book Fair 53 
20 กนัยายน 2553 การมอบหมายงานและการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบรรณารักษ ์

กนัยายน–ตุลาคม 2553 กิจกรรม 5 ส. 
1 พฤศจกิายน 2553 ประชุมบุคลากร  ส านกัวิทยบริการฯ  2/2553 
18 พฤศจกิายน 2553 ประชุมการด าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ส านกัวิทยบริการฯ 2555-2559 
10-12 พ.ย. 2553 ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ VTLS (User  Group) 
23 พฤศจกิายน 2554 โครงการแสดงความยินดีกบับณัฑติ (Open  House) 
พ.ย. 2552-ม.ค. 2553 ต่ออายุสมาชิกวารสารประจ าปีการศึกษา 2553 
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      ด      ี 

 

       /    ี  ฏ บ  ต  
 

23 พฤศจกิายน 2554 โครงการแสดงความยินดีกบับณัฑติ (Open  House) 
พ.ย. 2552-ม.ค. 2553 ต่ออายุสมาชิกวารสารประจ าปีการศึกษา 2553 

4  ธนัวาคม 2553 กจิกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอเฉลิมพระเกยีรติ 80  พรรษา 

13-17 ธ.ค.2553 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ภายในและภายนอกส านักวิทยบริการฯ 

27-28  ธนัวาคม 2553 อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง การจดัการหอ้งสมุดโรงเรียนยคุใหม่ 
10 มกราคม 2554 ประชุมคณะกรรมการการประกนัคุณภาพ  

20-21 มกราคม 2554 
อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัส าหรับโรงเรียน และการ
ติดตั้งและการใชง้านโปรแกรม Open Blio 

14 กุมภาพันธ ์2554 โครงการวาทกรรมแห่งความรัก 
ก.พ.-เม.ย.  2554 คัดเลือกวารสารเพ่ือจ าหน่ายออก (วารสารฉบบัล่วงเวลา) 

ก.พ. – มี.ค. 54 ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาที่ส าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2553 

มกราคม-มีนาคม2554 ปรับปรุงโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

8  มีนาคม  2554 ประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้  KM 

8  มีนาคม  2554 ด าเนินการจดัท าปฏิทินกิจกรรมการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2554 
8-9  มีนาคม 2554 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมตัิVTLS (User  Group) 
1-15  มีนาคม 2554 ประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศกึษา 2553 

29-31  มีนาคม 2554 โครงการพัฒนาบุคลากร 

มีนาคม-เมษายน 2554 ส ารวจหนังสอืบนชั้น (Inventory) 
มีนาคม-เมษายน 2554 โครงการจัดชั้นและขยายช้ันหนังสอื  ในภาคฤดูร้อน  

8-12 มีนาคม  2554 ปลดหน้ีนักศึกษาที่ส าเรจ็การศกึษา 2554 

19  เมษายน 2554 
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และสรุปผลการด าเนินการจดัท า
การบริหารความเส่ียง ประจ าส านกัวิทยบริการฯ  

20-24 เมษายน  2554 ดูแลระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ (Maintenance)  (1/2554) 
7-9  พฤษภาคม 2554 โครงการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
31  พฤษภาคม 2554 Big  Cleaning  Day (1/2554) 
20 พฤษภาคม 2554 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ คร้ังที่ 1/2554 
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      ด      ี 

 

       /    ี  ฏ บ  ต  
 

20 พฤษภาคม 2554 พิธลีงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างส านักวิทยบริการฯ  
กบัส านักงานส่งเสริมการศกึษาฯ (กศน.) จังหวัดมหาสารคาม 

ทุกวันที่ 1-15 ทกุเดอืน ตัดกฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งส านักงานสภา 

ทุกวันที่ 1,15 ทุกเดอืน จดหมายข่าวส านักวิทยบริการฯ 

ทุกเดือน ประกาศรายช่ือ 10 อนัดบัผู้ใช้บริการยืม – คืน มากที่สดุ 

ทุกเดือน จัดนิทรรศการและแนะน าหนังสอืใหม่ 

ทุกเดือน ทวงทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง 
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ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ
ฯ 

 
 
 

  ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารประเมนิผลความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อเป็นขอ้มลูในการพฒันา  ปรบัปรุง แนวทางในการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากทีส่ดุ  โดยในปีการศกึษา  2553  
มผีลการประเมนิความพงึพอใจในการใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ  ดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
          กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการส านักวิทยบริการฯ 
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ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผา่นมา 
             ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  ปีการศกึษา  2552  ส านกัวทิยบรกิารฯ  
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมขีอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใหน้ ามาปรบัปรงุและ
พฒันาการด าเนินงานในรอบปีการศกึษา  2553  โดยส านกัวทิยบรกิารฯไดน้ าขอ้เสนอแนะมา
ปรบัปรงุ  ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะ  1.  ส านกัวทิยบรกิารฯ  มรีะบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ทีม่ ี
คุณภาพและผลการประเมนิจะอยูใ่นระดบัดมีาโดยตลอด  แต่ส านกัวทิยบรกิารฯ  ควรเพิม่
เครอืขา่ยความรว่มมอืในการใชท้รพัยากรภายในและภายนอกหน่วยงานใหม้ากขึน้  เพื่อให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชท้รพัยากรสารสนเทศทีห่ลากหลายพอเพยีง  และเป็นการประหยดังบประมาณ 
  2. จ านวนบุคลากรกบัภารกจิมงีานรบัผดิชอบไมส่มดุลกนั  ควรเพิม่บุคลากรทีม่ ี
วชิาชพี และนกัวชิาการเพิม่ขึน้  เพื่อการบรกิารส าหรบันกัศกึษาทีเ่รยีนระดบับณัฑติศกึษา  ที่
ตอ้งการรบับรกิาร เพื่อการคน้ควา้วจิยัในระดบัทีส่งูขึน้   
 3. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

     4.  ควรอา้งเอกสารใหต้รงกบัเกณฑก์ารประเมนิ 
       5.  ควรมกีารตรวจสอบจากผูบ้รหิารระดบัสงูโดยมกีารตดิตามการใชเ้งนิ วเิคราะห์ 

ค่าใชจ้่ายและวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเนื่อง 
 
 ข้อปรบัปรงุและพฒันา   

  1.  ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารเพิม่เครอืข่ายความรว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุต่าง ๆ   

โดยมพีธิลีงนามความรว่มมอืระหว่างส านกังาน  กศน. จงัหวดัมหาสารคาม (13  อ าเภอ)  

เพื่อรว่มมอืกนัในการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั  พฒันาบุคลการ  และบรกิารชุมชนรว่มกนั 
  2.  ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารด าเนินการรว่มกนัเป็นทมี  และโครงการ โดย

แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแต่ละโครงการ  และมกีารจดัท าความเสีย่งของส านกั และเสนอ

มหาวทิยาลยั  เกีย่วกบัจ านวนบุคลากร 

  3.  ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

  4.  ปรบัปรงุการอา้งองิเอกสารใหต้รงกบัเกณฑก์ารประเมนิ 

    5.  ผูบ้รหิารระดบัสงูโดยมกีารตดิตามการใชเ้งนิ วเิคราะหค์่าใชจ้่ายและวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี  2 
 

                 รายงานการประเมินตนเอง 
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ส่วนท่ี 2 

ผลการประเมินการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  
นัน้มกีารด าเนินการ 5 องคป์ระกอบ 14 ตวับ่งชี ้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

องคป์ระกอบท่ี 1  ปรชัญา  ปณิธาน  วตัถปุระสงค ์ และแผนการด าเนินการ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  1.1.1  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) 
 

ชนิดตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  : 
1. มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั  โดยการมสี่วนรว่มของ 

บุคลากรในสถาบนั  และไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาสถาบนั  โดยเป็นแผนทีเ่ชื่อมโยงกบั
ปรชัญาหรอืปณธิานและพระราชบญัญตัสิถาบนั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจดุเน้นของกลุ่มสถาบนั  
กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15  ปี ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2551-2565)  และแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มกีารถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัส านกัไปสู่บุคลากรในส านกั 
3. มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบทุกพนัธกจิ 
4. มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์ แผนปฏบิตักิารประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวั

บ่งชี ้ 
เพื่อวดัความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

5. มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบทุกพนัธกจิ 
6. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิารประจ าปีอย่างน้อย 

ปีละ 2  ครัง้ และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณา 
7. มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้                        

และรายงานผลต่อผูบ้รหิารและสภาสถาบนัเพื่อพจิารณา 
8. มกีารน าผลการพจิารณา  ขอ้คดิเหน็  และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 

ส านกัไปปรบัปรุงแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
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เกณฑก์ารประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ 

1  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
4 หรอื 5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6  หรอื 7 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 8 
ขอ้ 

 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวับง่ช้ี :  ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกลุ / นางประภาพร   บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางประภาพร    บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 1 มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ี่

สอดคลอ้งกบันโยบายของสถาบนั 
โดยการมสีว่นรว่มของบุคลากรใน
สถาบนั และไดร้บัความเหน็ชอบ
จากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนที่
เชือ่มโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธาน 
และพระราชบญัญตัสิถาบนั  
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจดุเน้น 
ของกลุ่มสถาบนั  กรอบแผน
อดุมศกึษาระยะยาว15 ปี ฉบบัที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผน 
พฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีระบวน 
การพฒันากลยทุธข์องส านกั
วทิยบรกิารฯ ทีม่าจากการ
วเิคราะหโ์ดยจดัท าแผนกลยทุธ์ 
ทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของ
มหาวทิยาลยั (สวบ.1.1.1-01) 
โดยการมสีว่นรว่มของบุคลากร 
และไดร้บัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านกัฯ 
(สวบ.1.1.1-02) โดยมกีาร
ประชมุรว่มกนั และสงัเคราะห์
เพือ่จดัท าแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที1่0  
(พ.ศ.2550-2554) ของส านกั
วทิยบรกิารฯ (สวบ.1.1.1-03) 
และน าไปสูแ่ผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2553 
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
(สวบ.1.1.1-04) 

-สวบ.1.1.1-01 : แผนพฒันา
การศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคามฉบบัที ่10  
(พ.ศ.2550-2554) 
-สวบ.1.1.1-02 : แผนพฒันา
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัที ่10 (2550-2554) ส านกั
วทิยบรกิารฯ 
-สวบ.1.1.1-03 : รายงานการ
ประชมุการจดัท าแผนพฒันา
การศกึษาฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550-
2554) 
-สวบ.1.1.1-04 : แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2553
ส านกัวทิยบรกิารฯ  
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 2 มกีารถ่ายทอดแผนกลยทุธร์ะดบั

ส านกัไปสูบุ่คลากรในส านกั 
ส านกัวทิยบรกิารฯ ม ี
การถ่ายทอดแผนกลยทุธ์
ระดบัส านกัฯ สูบุ่คลากรทกุคน
ไดร้บัทราบเพือ่น าไปสู ่
การปฏบิตังิาน โดยแจง้ในที่
ประชมุบุคลากรประจ าส านกั
วทิยบรกิารฯ ครัง้ที ่1 /2553   
(สวบ.1.1.1-05) 

สวบ.1.1.1-05 : รายงานการ
ประชมุบุคลากรส านกั 
วทิยบรกิารฯ ครัง้ที ่1/2553 
 
 
 
 
  

 3 มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์
เป็นแผนปฏบิตักิารประจ าปีครบ
ทกุพนัธกจิ 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารแปลง
แผนกลยทุธเ์ป็นแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี โดยมกีระบวนการ
ปรบัใหแ้ผนกลยทุธส์ านกัฯ เป็น
แนวปฏบิตักิารประจ าปีครบทกุ 
พนัธกจิของส านกัวทิยบรกิารฯ 
ไดแ้ก ่1. พนัธกจิดา้นการจดัหา 
และรวบรวมสารสนเทศทกุ
รปูแบบ 2. จดัเกบ็ใหเ้ป็นระบบ 
เพือ่สะดวกในการเขา้ถงึ 
3. เผยแพรแ่ละบรกิาร
ทรพัยากรสารสนเทศ  
4. สง่เสรมิการใชบ้รกิาร ม ี
การน ารายละเอยีดกจิกรรม 
ไปเขา้สูก่ารจดัท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี ซึง่ยนืยนั
ความสอดคลอ้ง และน าไปสู่
แผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ  2553 ส านกั 
วทิยบรกิารฯ (สวบ.1.1.1-02) 
(สวบ.1.1.1-04) 

-สวบ.1.1.1-04 : แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2553 
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.1.1.1-02 : แผนพฒันา
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัที ่10 (2550-2554) ส านกั
วทิยบรกิารฯ 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 4 มตีวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์ 

แผนปฏบิตักิารประจ าปี และ 
คา่เป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี้
เพือ่วดัความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์
และแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

แผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตัิ
การของส านกัวทิยบรกิารฯ  
มกีารก าหนดคา่เป้าหมาย 
ของแต่ละตวับ่งชีก้ าหนด
เป้าประสงค ์  ตวัชีว้ดัและ
โครงการทีส่อดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธข์องส านกัวทิยบรกิารฯ 
(สวบ.1.1.1-02) 

-สวบ.1.1.1-02 : แผนพฒันา
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาฉบบั 
ที ่10 (2550-2554) ส านกั 
วทิยบรกิารฯ 
-สวบ.1.1.1-04 : แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ 2553 
ส านกัวทิยบรกิารฯ 

 5 มกีารด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีครบทกุพนัธกจิ 

ส านกัวทิยบรกิารฯ ม ี
การด าเนินการตามแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีครบทกุพนัธกจิ  
(สวบ.1.1-06) 

-สวบ.1.1.1-06 : รายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การส านกัวทิยบรกิารฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 

 6 มกีารตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งชีข้องแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานผลต่อผูบ้รหิารเพือ่
พจิารณา 

มกีารก ากบั ตดิตามผลและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของ
ส านกัฯ ตามตวับ่งชีข้องแผน 
ปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี ปีละ 2 ครัง้ โดยได้
รายงานผลการด าเนนิงานต่อ
ผูบ้รหิารส านกั ผูบ้รหิารกอง
นโยบายและแผน และ
มหาวทิยาลยัตามล าดบั  
(สวบ.1.1-06) 

-สวบ.1.1-06 : รายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การส านกัวทิยบรกิารฯ 
ปีงบประมาณ  2553 

 7 มกีารประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ ์
อยา่งน้อยปีละ1 ครัง้และรายงาน
ผลตอ่ผูบ้รหิารและสภาสถาบนั
เพือ่พจิารณา 

ส านกัวทิยบรกิารฯ ม ี
การประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งชีข้องอยา่งน้อยปีละ1
ครัง้ (สวบ.1.1-07) โดยได้
รายงานผลประเมนิต่อผูบ้รหิาร 
และคณะกรรมการประจ าส านกั
วทิยบรกิารฯ ในการประชมุครัง้
ที ่2/2553 (สวบ.1.1-08)  

-สวบ.1.1.07 : รายงานการ
ประเมนิผลการด าเนินงานตาม
ตวับ่งชี ้
-สวบ.1.1-08 : รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการประจ า
ส านกั ครัง้ที ่2/2553 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 8 มกีารน าผลการพจิารณา 

ขอ้คดิเหน็  และขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าส านกั
ไปปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 

ส านกัวทิยบรกิารฯ ม ี
การประชมุ และรายงาน 
การจดัท าแผนกลยทุธ ์และ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี และ 
น าผลการพจิารณา  ขอ้คดิเหน็ 
และขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านกัฯ  
ไปปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี  
(สวบ.1.1-09) 

-สวบ.1.1-09 รายงานการ
ปรบัปรงุแผนกลยทุธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารประจ าปี  

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

6  ขอ้  8  ขอ้ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ 
- 
 
จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
- 
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องคป์ระกอบท่ี  7 : การบริหารและการจดัการ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  7.1.1  :  ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าส านักและผูบ้ริหารทุกระดบั
ของส านัก (สกอ.7.1) 

 

ชนิดตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  
 

 1.  คณะกรรมการประจ าส านกัปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดครบถว้นและ
มกีารประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า 
 2.  ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไป
ยงับุคลากรทกุระดบั มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ ์มกีารน าขอ้มลูสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏบิตังิานและพฒันาส านกั 
 3. ผูบ้รหิารมกีารก ากบั ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานตามทีม่อบหมาย 
รวมทัง้สามารถสือ่สารแผนและผลการด าเนินงานของส านกัไปยงับุคลากรในส านกั 
 4. ผูบ้รหิารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในส านกัมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ ให้
อ านาจในการตดัสนิใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้ละสง่เสรมิพฒันาผูร้ว่มงาน เพือ่ใหส้ามารถท างาน
บรรลุวตัถุประสงคข์องส านกัเตม็ตามศกัยภาพ 
 6. ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาล โดยค านึงถงึประโยชน์ของส านกั
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 7. บุลากรของส านกัประเมนิผลการบรหิารงานของผูบ้รหิารทกุระดบั  และ
ผูบ้รหิารน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรหิารอยา่งเป็นรปูธรรม 
                หมายเหต ุ:   หากจะประเมนิผา่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานขอ้ที ่6 นัน้  
ตอ้งแสดงขอ้มลูการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลครบถว้นทัง้ 10 ประการ ตามนิยาม
ศพัทท์ีร่ะบุไว ้ซึง่สอดคลอ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง สมศ.    
เกณฑก์ารประเมิน : 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 7 ขอ้  
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ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกุล / นางประภาพร   บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี : นางภทัรนิทร ์ น้อยเจรญิ / นางสุจติรตัน์ ภศูรฤีทธิ ์ โทรศพัท ์: 043-742616 
 
ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 1 คณะกรรมการประจ าส านกั

ปฏบิตัหิน้าที ่
ตามทีก่ฎหมายก าหนด
ครบถว้นและม ี
การประเมนิตนเองตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดล่วงหน้า 
 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการประจ า
ส านกั(สวบ.7.1.1-01) และ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งครบถว้นและ
มกีารประเมนิตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้(สวบ.7.1.1-02) และ 
(สวบ.7.1.1-03) 

-สวบ.7.1.1-01 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการประจ าส านกั 
วทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-02 รายงาน 
การประชมุคณะกรรมการ 
ประจ าส านกัฯ 
-สวบ.7.1.1-03 ผลการ
ประเมนิคณะกรรมการประจ า
ส านกัฯ 

 2 ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ ก าหนด
ทศิทาง 
การด าเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับุคลากรทกุ
ระดบั มคีวามสามารถใน
การวางแผนกลยทุธ ์ม ี
การน าขอ้มลูสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏบิตั ิงานและ
พฒันาส านกั 
 

ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
ก าหนดวสิยัทศัน์ (สวบ.7.1.1-
04) และนโยบายในการ
ด าเนินงาน และถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทกุระดบั 
โดยแจง้ใหท้ราบในทีป่ระชมุ
บุคลากรประจ าส านกัฯครัง้ที ่
1/2553  
(สวบ.7.1.1-05) ผูบ้รหิารได้
วางแผนกลยทุธ ์เพือ่น าไปสู่
การจดัท าแผน 
กลยทุธข์องส านกัฯ โดย
บุคลากร 
มสีว่นรว่ม (สวบ.7.1.1.06)  
(สวบ.7.1.1-07) และมกีาร
ถ่ายทอดขอ้มลูสารสนเทศ
ประกอบการด าเนนิงานผา่น  

-สวบ.7.1.1.-04 แผนพฒันา
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัที ่10 (2550-2554) 
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1.-05 รายงาน 
การประชมุบุคลากรส านกั 
วทิยบรกิารฯ 1/2553 
-สวบ.7.1.1-06 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาการศกึษา ฉบบัที ่
10 (2550-2554) ส านกัวทิย
บรกิารฯ 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
   MIS  เวบ็บอรด์และเวบ็ไซตส์ านกัวทิย

บรกิารฯ  http://arcm.rmu.ac.th   
(สวบ.7.1.1-08)  (สวบ.7.1.1-09) 

-สวบ.7.1.1-07 รายงานการ
ประชมุการจดัท าแผนพฒันาฯ 
-สวบ.7.1.1-08 เวบ็ไซตส์ านกั
วทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-09 MIS  ส านกั 

วทิยบรกิารฯ 
 3 ผูบ้รหิารมกีารก ากบั 

ตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทัง้
สามารถสือ่สารแผน
และผลการด าเนินงาน
ของส านกัไปยงั
บุคลากรในส านกั 

ผูบ้รหิารมกีารก ากบั  ตดิตามการ 
ประเมนิผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย โดยมกีารรายงานสถติ ิ
การปฏบิตังิานของบุคลากรทกุคน
รวบรวมทกุเดอืน แลว้รายงานผา่น
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั แลว้น าเสนอ
ผูอ้ านวยการ(สวบ.7.1.1-10) รวมถงึมี
การประเมนิผูบ้รหิารและบุคลากร
ส านกัวทิยบรกิารฯ  
(สวบ.7.1.1-11) โดยมกีารประชมุ
บุคลากรและแจง้แผนพฒันาการศกึษา  
แผนการปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ2553 ผลการด าเนินงาน
ของส านกัวทิยบรกิารฯ และผลการ
ประเมนิบุคลากรใหบุ้คลากรทกุคนได้
รบัทราบอยา่งทัว่ถงึ (สวบ.7.1.1-12)  
(สวบ.7.1.1-13) (สวบ.7.1.1-14)  

-สวบ.7.1.1-10 สถติกิาร
ปฏบิตังิานของบุคลากร 
-สวบ.7.1.1-11 ผลการประเมนิ
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและ
บุคลากรส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-12 รายงานการ
ประชมุบุคลากรส านกั 
วทิยบรกิารฯ 2/2553 
-สวบ7.1.1-13 รายงานการ
ประเมนิตนเอง 
-สวบ.7.1.1-14 ผลสมัฤทธิข์อง
งาน 
 
 

 4 ผูบ้รหิารสนบัสนุนให้
บุคลากรในส านกัม ี
สว่นรว่มในการบรหิาร
จดัการ ใหอ้ านาจใน
การตดัสนิใจแก่
บุคลากรตาม 
ความเหมาะสม 

ผูบ้รหิาร เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทกุคน
ไดม้สีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ 
ส านกัฯโดยมคี าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารส านกัวทิย
บรกิารฯ (สวบ.7.1.1-15) บุคลากรทกุ
คนมสีว่นรว่มในการปฏบิตังิานโดยได้
เสนอแนะ และแสดงความคดิเหน็ใน
การด าเนินงานไดห้ลากหลายชอ่งทาง 
เชน่ แจง้ไดโ้ดยตรง  และในทีป่ระชมุ  

-สวบ.7.1.1-15 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารส านกั 
วทิยบรกิารฯ   
-สวบ.7.1.1-16 รายงาน 
การประชมุส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-17 เอกสาร 
การแสดงความคดิเหน็ผา่น
ชอ่งทางต่าง ๆ 
-สวบ.7.1.1-18 คูม่อืการ 

http://arcm.rmu.ac.th/
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
   หรอืผา่นทางโทรศพัทท์าง SMS ทาง 

e-mail หรอืทางเอกสาร  ทัง้นี้เพือ่ให้
ทกุคนมสีว่นรว่มและเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนนิงานใหด้ยีิง่ขึน้   
(สวบ.7.1.1-16)  (สวบ.7.1.1-17) 
(สวบ.7.1.1-18) (สวบ.7.1.1-19) 
(สวบ.7.1.1-20)  (สวบ.7.1.1-21) 

ปฏบิตังิาน 
-สวบ.7.1.1-19 เอกสารขอ้ตกลง 
ระหว่างผอ.กบัรองผอ.   
-สวบ.7.1.1-20 รายงานการประ 
ชมุคณะกรรมการบรหิารส านกัฯ 

-สวบ.7.1.1-21 การแจง้ให้
ผูร้บัผดิชอบด าเนนิการ 

ตดัสนิใจ 
 5 ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรู้

และสง่เสรมิพฒันา
ผูร้ว่มงาน เพือ่ให้
สามารถท างานบรรลุ
วตัถุประสงคข์องส านกั
เตม็ตามศกัยภาพมี
กระบวนการประเมนิ
ศกัยภาพและผลการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารที่
ชดัเจนและเป็นทีย่อมรบั
ในสถาบนั 

ผูบ้รหิารถ่ายทอดความรูแ้กผู่ร้ว่มงาน
และบุคลากรในส านกัฯ อยูเ่สมอเมือ่ได้
รบัทราบขอ้มลู ขา่วสารทีเ่ปลีย่นแปลง  
ไป หรอืพฒันาการของเทคโนโลย ี
ทีท่นัสมยัขึน้ และความรูอ้ืน่ๆ ที่
เกีย่วกบัวงการวชิาชพีบรรณารกัษ์ 
หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องส านกัวทิยบรกิารฯ 
(สวบ.7.1.1-22)  และมกีารพฒันา
บุคลากรอยูเ่สมอ (สวบ.7.1.1-23)  
(สวบ.7.1.1.1-24) (สวบ.7.1.1.1-25) 
(สวบ.7.1.1-26)  (สวบ.7.1.1-27) 
 

-สวบ.7.1.1-22 รายงาน 
การประชมุส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-23 การพฒันา 
บุคลากรส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-24  แบบประเมนิ
ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-25  ผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-26 รายงานประจ าปี 
-สวบ.7.1.1-27 ผลการประเมนิ
ผลสมัฤทธิข์องงาน 

 6 ผูบ้รหิารบรหิารงาน
ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
โดยค านึงถงึประโยชน์
ของส านกัและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 
 

ผูบ้รหิารของส านกัวทิยบรกิารฯ
ด าเนินการบรหิารดว้ยหลกั 
ธรรมาภบิาลและใชศ้กัยภาพ ภาวะ
ผูน้ าทีม่อียู ่โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
หน่วยงานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  มี
การรายงานผลการพจิารณาความดี
ความชอบของบุคลากร  และสง่เสรมิ
ใหบุ้คลากรไดร้บัขวญัก าลงัใจจาก 
การปฏบิตังิานโดยการเสนอชือ่เพือ่ให้
ไดร้บัรางวลับุคลากรดเีด่น ของส านกั
วทิยบรกิารฯ (สวบ.7.1.1-28) ม 

-สวบ.7.1.1-28 ประกาศรายชือ่ 
ผูไ้ดร้บัรางวลับุคลากรดเีดน่  
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
-สวบ.7.1.1-29 รายงานผล 
การตรวจสอบภายใน 
-สวบ.7.1.1-30 รายงานการ
ประชมุ ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-31 MIS ส านกัวทิย
บรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-32 ค าสัง่คณะ 
กรรมการตรวจสอบภายใน 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
   การบรหิารงบประมาณอยา่งโปรง่ใส

ตรวจสอบไดโ้ดยฝา่ยตรวจสอบภายใน  
(สวบ.7.1.1-29) โดยมกีารประชมุ

บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ (สวบ.7.1.1-
30) (สวบ.7.1.1-31) และมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสองภายในส านกั

วทิยบรกิารฯ (7.1.1-32) 

 

 7 บุลากรของส านกั
ประเมนิผลการบรหิาร 
งานของผูบ้รหิารทกุ
ระดบั  และผูบ้รหิาร 
น าผลการประเมนิไป
ปรบัปรงุการบรหิาร
อยา่งเป็นรปูธรรม 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีระบวนการ
ประเมนิศกัยภาพและผล 
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทกุระดบั 
(สวบ.7.1.1-22) (สวบ.7.1.1-23)  
และน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุ 
การบรหิารงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด าเนนิงานของส านกัวทิย
บรกิารฯใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของส านกัฯ (สวบ.7.1.1-24) 

-สวบ.7.1.1-22 แบบประเมนิ
ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-23 ผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.1.1-24  ผลการปรบัปรงุ
การบรหิารตามผลการประเมนิ 
-สวบ.7.1.1-25 รายงานการ
ประชมุ 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

6  ขอ้  8  ขอ้ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ 
      ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารประเมนิผูบ้รหิารและบุคลากรของส านกัฯ แบบ 360 องศา   
และบุคลากรมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการ และผูบ้รหิารใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการ
บรหิารงาน 
จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
         - 
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ตวับ่งช้ีท่ี 7.1.2  :  การปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารส านกั  (สมศ.13) 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
  ใชค้า่คะแนนการประเมนิผลผูบ้รหิาร โดยบุคลากรของส านกั  (คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดการก าหนดหรอืทบทวนก ากบัดแูล 
ส านักรวมทัง้ทบทวนกรอบทศิทางการด าเนินงานของส านักตามหน้าที่และบทบาทของ
ผูบ้รหิารส านกั 

2. เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงรายละเอยีดการด าเนินการตามระบบการก ากบั 
ดูแลส านกัโดยมเีอกสารหรอืหลกัฐานหรอืรายงานหรอืบนัทกึการประชุมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า
ผู้บริหารส านักได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจดัการเพื่อให้เกิดการ
ควบคมุและตรวจสอบการด าเนินงานของส านกั (บนัทกึการประชมุ) 

3. เอกสารหรอืหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูบ้รหิารทีม่กีารตดิตามผลการ 
ด าเนินงานส าคญั เช่น  ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้าน
การเงนิและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกจิหลกัของส านกั 

4. เอกสารหรอืหลกัฐาน ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึนโยบายของส านกัทีก่ าหนดใหม้ ี
ระบบการประเมนิผูบ้รหิารโดยบุคลากรของส านกั  
 5.  รายงานการสงัเคราะหม์ตหิรอืนโยบาย  รวมทัง้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก 
การตดัสนิใจของผูบ้รหิารส านกั  
 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ผลการประเมนิ 
เทา่กบัรอ้ยละ 45 

ผลการประเมนิ 
เทา่กบัรอ้ยละ 46-60 

ผลการประเมนิ 
เทา่กบัรอ้ยละ61-75 

ผลการประเมนิ 
   เทา่กบัรอ้ยละ76-90 

ผลการประเมนิ 
มากกว่ารอ้ยละ 90 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2553                                                                  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       

Self  Assessment  Report  2010                                                                                     Academic  Resources  Center 
 
 

44 

ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกลุ / นางประภาพร  บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางประภาพร  บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ผูบ้รหิารของส านกัวทิยบรกิาร    มกีารก าหนดกรอบ และทศิทางการด าเนินงาน
ของส านกัฯ  ตามหน้าทีแ่ละบทบาทของผูบ้รหิารส านกั  โดยมกีารก าหนดนโยบาย  แผนกล
ยทุธ ์และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่10 (2550-2554) ส านกัวทิยบรกิารฯ  
(สวบ.7.1.2-01) มกีารตดิตาม  ก ากบั ดแูลการปฏบิตังิานของบุคลากรส านกัวทิยบรกิารฯ  
โดยมกีารรายงานสถติกิารปฏบิตังิานของบุคลากรทุกคนในส านกัฯ รวมถงึมกีารจดัประชมุ
บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอเพื่อตดิตามการด าเนินงานของผูบ้รหิารและการด าเนินงานของฝา่ย
ต่างๆ (สวบ.7.1.2-02) ผูบ้รหิารสามารถตดิตามสถติกิารปฏบิตังิานของบุคลากรไดผ้า่น
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิVTLS http://202.29.22.185/virtua_rpt  และมกีารตดิตามการ
ด าเนินงานในสว่นแผนบรหิารงานบุคคล งานการเงนิ และงบประมาณ โดยมกีารรายงาน
การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารรายจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2553  
(สวบ.7.1.2-03) และมกีารประเมนิผลการบรกิาร ซึง่เป็นภารกจิหลกัของส านกัวทิยบรกิารฯ 
โดยประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทกุภาคเรยีน (สวบ.7.1.1-04) 
   ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารก าหนดแผน / ปฏทินิปฏบิตักิารประจ าปีการศกึษา
เกีย่วกบัการประเมนิผูบ้รหิารโดยบุคลากรในส านกัวทิยบรกิารฯ ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ โดย 
มกีารประเมนิผูบ้รหิารทกุระดบั  โดยผลการประเมนิในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 4.36) คิดเป็นร้อยละ 94.78 (สวบ.7.1.2-05)    
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ระดบั  4.00 รอ้ยละ  94.78 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 

http://202.29.22.185/virtua_rpt
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หลกัฐาน 
  สวบ.7.1.2.-01 แผนกลยทุธ ์และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษาฉบบัที ่10 
(2550-2554) ส านกัวทิยบรกิารฯ 
  สวบ.7.1.2-02  สถติกิารปฏบิตังิานของบุคลากร  ส านกัวทิยบรกิารฯ 
 สวบ.7.1.2-03  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารรายจ่าย
งบประมาณ  ปีงบประมาณ  2553 
   สวบ.7.1.2-04  ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
  สวบ.7.1.2-05  ผลการประเมนิผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
  สวบ.7.1.2-04  การตรวจสอบสถติกิารปฏบิตังิานของบุคลากรผา่นระบบหอ้งสมุด
อตัโนมตั ิVTLS 
  สวบ.7.1.2-05  รายงานผลการประเมนิผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  7.2.1:  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู้  (สกอ.7.2) 
 

ชนิดตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน   :   
 1. มกีารก าหนดประเดน็ความรูแ้ละเป้าหมายของการจดัการความรูท้ีส่อดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธข์องส านกั 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละทกัษะตามประเดน็
ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ที ่1  
 3. มกีารแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพือ่คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ตีามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 
และเผยแพรไ่ปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด   
 4. มกีารรวบรวมความรูต้ามประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดในขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวั
บุคคลและแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดย
เผยแพรอ่อกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  (Explicit Knowledge)  
 5. มกีารน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดัการความรูใ้นปีการศกึษาปจัจุบนัหรอืปี
การศกึษาทีผ่า่นมาทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ้ทกัษะ
ของผูม้ปีระสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้นการ
ปฏบิตังิานจรงิ    
 

เกณฑก์ารประเมิน : 
 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
2  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 4  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 5 ขอ้  

 
 

ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกลุ / นางประภาพร   บุฮม โทรศพัท์ : 043-742616 

ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นายอาวุธ    โสเพง็ / นางสาวรชัน ี   ลนุหลา้ โทรศพัท์ : 043-742616 
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ผลการด าเนินงาน 
 

 
 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 1 มกีารก าหนดประเดน็

ความรูแ้ละเป้าหมายของ
การจดัการความรูท้ี่
สอดคลอ้งกบัแผน 
กลยทุธข์องส านกั  
 

ส านกัวทิยบรกิารฯ ก าหนดประเดน็
ความรูแ้ละเป้าหมายของการ
จดัการความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแผน
ตามแผนกลยทุธส์ านกัวทิยบรกิารฯ 
เพือ่มุง่สูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ 
(สวบ.7.2.1-01) โดยมกีารจดัท า
แผนการจดัการความรูข้องส านกั
วทิยบรกิารฯ (สวบ.7.2.1-02) 

-สวบ.7.2.1-01 : แผน 
พฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัที ่10 (2550-
2554) ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.7.2.1-02 แผนการ
จดัการความรูข้องส านกัวทิย
บรกิารฯ ปีการศกึษา 2553 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่ม 
เป้าหมายทีจ่ะพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะตาม
ประเดน็ความรูท้ีก่ าหนด
ในขอ้ที ่1  
 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารจดัตัง้
คณะกรรมการจดัการความรูแ้ละ
บุคลากรในปี พ.ศ.2553 
(สวบ.7.2.1-03) และมกีารก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการจดัการความรู้
ของส านกัฯ ในแผนการจดัการ
ความรูข้องส านกัฯ(สวบ.7.2.1-02) 
ตลอดจนมกีารก าหนดนโยบายการ
จดัการความรูใ้นส านกัวทิยบรกิารฯ 
(สวบ.7.2.1-04) 

-สวบ.7.2.1-03 : ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการการจดัการ
ความรู ้(KM) 2553 
-สวบ.7.2.1-04 : นโยบาย 
การจดัการความรูใ้นส านกั
วทิยบรกิารฯ 

 3 มกีารแบ่งปนัและแลก 
เปลีย่นเรยีนรูจ้ากความรู ้
ทกัษะของผูม้ปีระสบการณ์
ตรง  (Tacit Knowledge) 
เพือ่คน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ ี
ตามประเดน็ความรูท้ี่
ก าหนดในขอ้1และเผยแพร่
ไปสูบุ่คลากรกลุ่มป้าหมาย
ทีก่ าหนด   

ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดม้กีารจดัท า
โครงการแบ่งปนัและแลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ากความรู ้ทกัษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (7.2.1-5-10)  
เพือ่เผยแพรไ่ปสูบุ่คลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด   

-สวบ.7.2.1-05 : หลกัสตูร 
การฝึกอบรมเชงิปฏบิตั ิ
การระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ
ส าหรบัโรงเรยีน การตดิตัง้
และใชง้านโปรแกรม Open 
Biblio 
-สวบ.7.2.1-06 รายงาน 
การประชมุการจดัการความรู ้
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

4  ขอ้ 5  ขอ้ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ 
           ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารจดัท ามมุการจดัการความรูแ้ละมเีวบ็ไซตเ์ผยแพรก่าร
จดัการความรูข้องส านกัวทิยบรกิารฯ http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
รว่มกนั และเผยแพรข่อ้มลู ขา่วสารเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง  ทีร่วบรวมความรู ้ 
ขอ้มลู  กจิกรรม  เกีย่วกบัการจดัการความรูข้องบุคลากรภายในส านกัวทิยบรกิารฯ   

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 4 มกีารรวบรวมความรูต้าม

ประเดน็ความรูท้ีก่ าหนดใน
ขอ้ 1 ทัง้ทีม่อียูใ่นตวับุคคล
และแหล่งเรยีนรูอ้ ืน่ ๆ ทีเ่ป็น
แนวปฏบิตัทิีด่มีาพฒันาและ
จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบโดย
เผยแพรอ่อกมาเป็นลาย
ลกัษณ์ (Explicit knowledge)  

ส านกัฯ มกีารรวบรวม
ความรูต้ามประเดน็ความรูท้ี่
ก าหนดในแผนกลยทุธ ์โดย
เผยแพรอ่อกมาเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร 
(สวบ.7.2.1-07)   
(สวบ.7.2.1-08)  
(สวบ.7.2.1-09) 
 

-สวบ.7.2.1-07: เอกสาร
ประกอบการอบรมเรือ่ง การลง
โปรแกรม Appserv Open Biblio  
-สวบ.7.2.1-08 : เอกสารประกอบ 
การอบรมเรือ่ง การลงรายการ
ทรพัยากรสารสนเทศ 
-สวบ.7.2.1-09 : เอกสารประกอบ 
การอบรมเรือ่ง เมทาดาทา
(Metadata) 

 5 การน าความรูท้ีไ่ดจ้าก 
การจดัการความรูใ้นปี
การศกึษาปจัจบุนัหรอืปี
การศกึษาทีผ่า่นมาทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (Explicit 
Knowledge)  และจาก
ความรู ้ทกัษะของผูม้ ี
ประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ทีเ่ป็นแนว
ปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้น 
การปฏบิตังิานจรงิ    

ไดม้กีารน าความรูท้ีไ่ดจ้าก 
การจดัการความรู ้เพือ่เป็น 
แนวปฏบิตัทิีด่มีาปรบัใชใ้น 
การปฏบิตังิานจรงิ ผา่นทาง
เวบ็ไซต ์ส านกัวทิยบรกิารฯ 
http://arcm.rmu.ac.th/ 
Km corner (สวบ.7.2.1-10) 
(สวบ.7.2.1-8) 
 
 

-สวบ.7.2.1-10 : เวบ็ไซตแ์สดงถงึ
การน าความรูไ้ปเผยแพรเ่พือ่ทีจ่ะ
น ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ  
-สวบ.7.2.1-11 คูม่อืการปฏบิตั ิ
งานบุคลากรกรส านกัวทิยบรกิาร 
-สวบ.7.2.1-12 รายงาน 
การประชมุคณะกรรมการ 
จดัการความรูส้ านกัวทิยบรกิารฯ 

http://arcm.rmu.ac.th/kmcorner
http://arcm.rmu.ac.th/
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ตวับ่งช้ีท่ี  7.4.1 :  มีระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.7.4) 
 

ชนิดของตวับง่ช้ี :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน :  
 

 1. มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานบรหิารความเสีย่ง โดยมี
ผูบ้รหิารระดบัสงูและตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสถาบนัรว่มเป็นคณะกรรมการ
หรอืคณะท างาน   
 2. มกีารวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งอยา่ง
น้อย 3 ดา้น ตามบรบิทของส านกั ตวัอยา่ง เชน่ 
      -   ความเสีย่งดา้นทรพัยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
      -   ความเสีย่งดา้นยทุธศาสตร ์หรอืกลยทุธข์องสถาบนั 
      -   ความเสีย่งดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
      -   ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน เชน่ ความเสีย่งของกระบวนการบรหิาร
หลกัสตูร การบรหิารงานวจิยั ระบบงาน ระบบการประกนัคณุภาพ 
      -   ความเสีย่งดา้นบุคลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 

     -   ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ภายนอก 
     -   อื่น ๆ ตามบรบิทของสถาบนั 

  3.  มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัล าดบัความเสีย่ง 
ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหใ์นขอ้ 2  
 4. มกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งทีม่รีะดบัความเสีย่งสงู และการด าเนินการ
ตามแผน   
 5. มกีารตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบนัเพือ่พจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้   
 6. มกีารน าผลการประเมนิ และขอ้เสนอแนะจากสถาบนัไปใชใ้นการปรบัแผน 
หรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในรอบปีทีถ่ดัไป 
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หมายเหต ุ:  
 คะแนนการประเมนิเทา่กบั 0 หากพบวา่เกดิเหตุการณ์รา้ยแรงขึน้ภายในส านกั 
ในรอบปีการประเมนิ ทีส่ง่ผลกระทบต่อชวีติและความปลอดภยัของนกัศกึษา คณาจารย ์
บุคลากร หรอืต่อชือ่เสยีง  ภาพลกัษณ์หรอืต่อความมัน่คงทางการเงนิของส านกั  
อนัเน่ืองมาจากความบกพรอ่งของส านกัในการควบคมุ หรอืจดัการกบัความเสีย่ง หรอื 
ปจัจยัเสีย่งทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยมหีลกัฐานประกอบทีช่ดัเจน 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 
 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  

2  ขอ้ 
มกีารด าเนินการ  
3 หรอื 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 5  ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
 6  ขอ้  

 
 ผลการประเมนิไมเ่ขา้ขา่ยทีท่ าใหค้ะแนนเป็นศนูย ์(0)  ไดแ้ก ่

1. ส านกัมกีารวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งเชงิป้องกนัหรอืมแีผน 
รองรบัเพือ่ลดผลกระทบส าหรบัความเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิเรือ่งรา้ยแรงดงักล่าวไวล้ว่งหน้าและ
ด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสดุวสิยั  อยูน่อกเหนือการบรหิารจดัการ (การควบคมุหรอืการ 
ป้องกนั) ของส านกั 

3. เหตุการณ์รา้ยแรงดงักล่าวมคีวามรนุแรงทีล่ดน้อยลงมาจากแผนรองรบั 
ผลกระทบทีไ่ดก้ าหนดไวล้ว่งหน้า 
 
 

ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกุล / นางประภาพร   บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางภทัรนิทร ์น้อยเจรญิ / นางสุจติรตัน์ ภศูรฤีทธิ ์ โทรศพัท ์: 043-742616 
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ผลการด าเนินงาน 
มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 1 มกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการหรอื
คณะท างานบรหิาร 
ความเสีย่ง โดยมี
ผูบ้รหิารระดบัสงูและ
ตวัแทนทีร่บัผดิชอบ
พนัธกจิหลกัของสถาบนั
รว่มเป็นคณะกรรมการ
หรอืคณะท างาน   

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการหรอืคณะท างาน
บรหิารความเสีย่ง โดยมผีูบ้รหิาร
ระดบัสงูและตวัแทนทีร่บัผดิชอบพนัธ
กจิหลกัของส านกัฯ รว่มเป็น
คณะกรรมการหรอืคณะท างาน 
ประจ าปี 2553 (สวบ.7.4.1-01) 

-สวบ.7.4.1.-01 ค าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่งส านกั
วทิยบรกิารฯ  

 2 มกีารวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเสีย่ง และปจัจยัที่
กอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
อยา่งน้อย 3 ดา้น ตาม
บรบิทของส านกั 

ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารประชมุ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
(สวบ.7.4.1-02) และ วเิคราะหแ์ละ
ระบุความเสีย่ง และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิ
ความเสีย่ง  4 ดา้นตามบรบิทของ
ส านกัฯ  ดงันี้ 1. โครงการบรหิาร
จดัการดา้นงบประมาณ 2. ดา้น 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  3. ดา้นการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล  4. ดา้นการ
บรกิาร  (สวบ.7.4.1-03)  

-สวบ.7.4.1-02 รายงาน
การประชมุคณะกรรม 
การบรหิารความเสีย่ง 
-สวบ.7.4.1-03 แผน
บรหิารความเสีย่ง 
ส านกัวทิยบรกิารฯ  
ปีการศกึษา 2553 
 

 3 มกีารประเมนิโอกาส
และผลกระทบของความ 
เสีย่งและจดัล าดบั
ความเสีย่งทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหใ์นขอ้ 2  

ส านกัวทิบรกิารฯ มกีารประเมนิ
โอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง
โดยจดัเรยีงล าดบัความเสีย่งทีไ่ดจ้าก
จากการวเิคราะหต์ามการรายงานใน
แผนบรหิารความเสีย่ง(สวบ.7.1.1-03) 

-สวบ.7.4.1-03 แผน
บรหิารความเสีย่งส านกั
วทิยบรกิารฯ ปี 
การศกึษา 2553 
 

 4 มกีารจดัท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งทีม่รีะดบั
ความเสีย่งสงู และการ
ด าเนินการตามแผน   

ส านกัวทิยบรกิาร มกีารจดัท าแผน
บรหิารความเสีย่งทีอ่ยูใ่นระดบัความ
เสีย่งสงูโดยแผนดงักล่าวมกีาร
ก าหนดมาตรการในดา้นการบรหิาร
ความเสีย่งและการด าเนินการ 
ป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้อยา่ง
เป็นรปูธรรม (สวบ.7.4.1-03) 

-สวบ.7.4.1-03 แผน
บรหิารความเสีย่งส านกั
วทิยบรกิารฯปีการศกึษา 
 2553 
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มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 5 มกีารตดิตาม และ

ประเมนิผลการด าเนิน 
งานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสถาบนั
เพือ่พจิารณาอยา่งน้อย 
ปีละ 1 ครัง้   

ส านกัวทิยบรกิารฯ  มกีารตดิตาม 
และประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อสภาสถาบนั
เพือ่พจิารณาปีละ1ครัง้          
(สวบ.7.4.1-03) 

-สวบ.7.4.1-03 แผน
บรหิารความเสีย่งส านกั
วทิยบรกิารฯ  
ปีการศกึษา 2553 

 6 มกีารน าผลการประเมนิ 
และขอ้เสนอแนะจาก
สถาบนัไปใชใ้นการปรบั
แผนหรอืวเิคราะหค์วาม
เสีย่งในรอบปีทีถ่ดัไป 
 

  

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลเุป้าหมาย 

5  ขอ้  5  ขอ้ 4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ 
      - 
 
จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
       มหาวทิยาลยัฯ  ไมไ่ดแ้จง้ขอ้เสนอแนะในการบรหิารความเสีย่งกลบัมายงัหน่วยงาน  
เพือ่ใหห้น่วยงานวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในปีถดัไป 
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องคป์ระกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ     
 

ตวัช้ีวดัท่ี 8.1.1  :  มรีะบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ.8.1) 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :   
1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องส านกั 
2. มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการ 

วางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
3. มงีบประมาณประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารในแต่ละพนัธกจิและ 

การพฒันาส านกัและบุคลากร 
4. มกีารจดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบและรายงานต่อมหาวทิยาลยั 

อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
5. มกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ้่าย และวเิคราะห์ 

สถานะทางการเงนิและความมัน่คงของส านกัอยา่งต่อเน่ือง  
6. มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าทีต่รวจ ตดิตามการใชเ้งนิ 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตาม
ผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงานทางการเงนิไปใช้ในการ
วางแผนและการตดัสนิใจ  
         
            หมายเหต ุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาใช้ไปของ
ทรพัยากรทางการเงนิของสถาบนัทีส่ามารถผกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบนั สถาบนัควร
ประเมนิความต้องการทรพัยากรทีต่้องจดัหาส าหรบัการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรพัยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องกรใช้ ซึ่งจ ะเป็นความ
ตอ้งการเงนิทุนในระยะยาวเท่ากบัเวลาทีส่ถาบนัใชใ้นการด าเนินงานใหก้ลยุทธ์นัน้บงัเกดิ
ผลจากนัน้จงึจะก าหนดใหเ้หน็อยา่งชดัเจนถงึทีม่าของเงนิทนุทีต่อ้งการใชว้า่สามารถจดัหา
ได้จากแหล่งเงนิทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศกึษา งบประมาณแผ่นดนิหรอืเงนิ
ทนุอุดหนุนจากรฐับาล เงนิทนุสะสมของหน่วยงาน  
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เกณฑก์ารประเมิน : 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
 7 ขอ้  

 

ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี :  ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกลุ / นางประภาพร  บุฮม โทรศพัท์ : 043-742616 

ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางภทัรนิทร ์  น้อยเจรญิ โทรศพัท์ : 043-742616 

 
ผลการด าเนินงาน 
  

มี ข้อ เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 

 1 มแีผนกล
ยทุธท์าง 
การเงนิที่
สอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ์
ของส านกั 
 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มแีผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาฉบบัที ่10 (2550-25554) ส านกั
วทิยบรกิารฯ  
(สวบ.8.1.1-01)  ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ฉบบัที ่10 
(2550-2554) (สวบ.8.1.1-02) และน าไปสูก่ารจดัท าแผนปฏบิตักิารรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2553 (สวบ.8.1.1-03) 

-สวบ.8.1.1-01 
แผนพฒันา
การศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัที ่10 
(2550-25554)  
ส านกัวทิย
บรกิารฯ   
-สวบ.8.1.1-02 
แผนพฒันา
มหาวทิยาลยัราช
ภฎัมหาสารคาม 
ฉบบัที1่0 
(2550-2554) 
-สวบ.8.1.1-03 
แผนปฏบิตักิาร
รายจ่ายเงนิ
รายไดป้ระจ า 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 
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 2 มแีนวทาง
จดัหา
ทรพัยากร
ทางดา้น
การเงนิ 
หลกัเกณฑ์
การจดัสรร 
และการวาง
แผนการใช้
เงนิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

ส านกัวทิยบรกิารฯ มแีนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิหลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการ
วางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยจดัท าค าขอตัง้งบประมาณ
รายจ่ายเงนิรายไดข้องส านกัฯ ตามเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณของมหาวทิยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ 2553  
(สวบ.8.1.1-03) (สวบ.8.1.1-04) 
 

-สวบ. 8.1.1-04 
ค าขอตัง้
งบประมาณ
รายจ่ายเงนิ
รายได ้
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 
-สวบ.8.1.1-03 
แผนปฏบิตักิาร
รายจ่ายเงนิ
รายไดป้ระจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2553 

 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 3 มงีบประมาณประจ าปีที่

สอดคลอ้งกบัแผน 
ปฏบิตักิารในแต่ละ 
พนัธกจิและการพฒันา
ส านกัและบุคลากร 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มงีบประมาณจ าปี
ทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2553 ซึง่มกีจิกรรมและ
โครงการทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของ
ส านกัฯ (สวบ.8.1.1-03) รวมถงึการ
พฒันาส านกัวทิยบรกิารฯ และพฒันา
บุคลากรส านกัวทิยบรกิารฯ 

-สวบ.8.1.1-03 แผนปฏบิตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 
2553 ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.8.1.1-05 โครงการ
พฒันาส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.8.1.1-06 โครงการ
พฒันาบุคลากรส านกัวทิย
บรกิารฯ 

 4 มกีารจดัท ารายงาน
ทางการเงนิอยา่งเป็น
ระบบและรายงานต่อ
มหาวทิยาลยัอยา่งน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ 
 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารจดัท า
รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณอยา่ง
เป็นระบบ ซึง่ไดร้ายงานต่อผูบ้รหิาร  
และมหาวทิยาลยัปีละ 2 ครัง้ 
(รอบ 6 เดอืน และ รอบ 12 เดอืน)   
(สวบ.8.1.1-07)  

-สวบ.8.1.1-07 รายงาน 
การตดิตามและประเมนิผล  
แผนปฏบิตักิารประจ าปี
งบประมาณ 2553 

 5 มกีารน าขอ้มลูทางการ 
เงนิไปใชใ้นการวเิคราะห์
คา่ใชจ้่าย และวเิคราะห์
สถานะทางการเงนิและ 
ความมัน่คงของส านกั

ส านกัวทิยบรกิาร มกีารน าขอ้มลูทาง
การเงนิไปใชว้เิคราะหค์า่ใชจ้่าย และ
วเิคราะหส์ถานะทางการเงนิของ
ส านกัวทิยบรกิารฯ (สวบ.8.1.1-07) 
(สวบ.8.1.1-09) และมกีารประชมุ

-สวบ.8.1.1-08 รายงานการ
เบกิจ่ายงบประมาณประจ าปี 
-สวบ.8.1.1-09  รายงาน 
การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ย  
-สวบ.8.1.1-10 รายงาน 
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อยา่งต่อเนื่อง 
 

ผูบ้รหิารส านกัวทิยบรกิารฯ  เกีย่วกบั
การเงนิและงบประมาณของส านกัฯ  
(สวบ.8.1.1-10)       

การประชมุผูบ้รหิารส านกั 
วทิยบรกิารฯ    

 6 มหีน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท า
หน้าทีต่รวจ ตดิตามการ
ใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบและกฏเกณฑท์ี่
มหาวทิยาลยัก าหนด 

ส านกัฯ มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
การเงนิภายในส านกัวทิยบรกิารฯเพือ่
ตดิตามและตรวจสอบการเงนิของ
ส านกัวทิยบรกิารฯ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบพสัด ุ(สวบ.8.1.1-11) และมี
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามไดม้ี
การตรวจสอบภายในส านกัวทิยบรกิาร 
เพือ่ตดิตามการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบพสัด ุ(สวบ.8.1.1-12)   

-สวบ.8.1.1-11 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการการตรวจสอบ
ภายใน ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.8.1.1-12 รายงานการ 
ตรวจสอบภายในส านกัวทิย
บรกิารฯ 

 

 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 7 ผู้บรหิารระดบัสูงมกีาร

ตดิตามผลการใชเ้งนิให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล จ า ก
รายงานทางการเงนิไป
ใช้ในการวางแผนและ
การตดัสนิใจ 
 

ผูบ้รหิารระดบัสงูของส านกัวทิย
บรกิารฯ สามารถใชร้ะบบ
สารสนเทศ ในการตดัสนิใจและ
ตดิตามผลการใชจ้า่ยงบประมาณ
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบพสัดุ 
เป้าหมายและสอดคลอ้งกบัแผน 
กลยทุธ ์ และแผนปฏบิตัริาชการ
ของส านกัฯ ผา่นทางระบบ MIS  
(สวบ.8.1.1-13)  และส านกัวทิย
บรกิารไดม้กีารรายงานการใชจ้่าย
งบประมาณใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบ
ขอ้มลูทางการเงนิจากรายงาน 
การตดิตามและประเมนิผล 
แผนปฏบิตักิารประจ าปี 

-สวบ.8.1.1-13 ระบบ
สารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
(MIS) ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.8.1.1-14  ระบบ 
การตดัยอดงบประมาณของ
ส านกัวทิยบรกิาร  
-สวบ.8.1.1-7-03 รายงาน 
การประชมุ  

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
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6  ขอ้ 7  ขอ้ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

จดุแขง็  / แนวทางเสริมจดุแขง็ 
          ส านกัวทิยบรกิารฯ มรีะบบสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจ (MIS) ของผูบ้รหิารใน 
การวางแผน และด าเนินงานดา้นงบประมาณ 
 
จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
     - 
 
 
 

 
องคป์ระกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 9.1.1  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (สกอ.9.1) 
 

ชนิดตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : 
1. มรีะบบกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาสมและสอดคลอ้งกบั 

พนัธกจิและพฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควชิาหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่ และ
ด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มกีารก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ภายในโดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้รหิารสงูสดุของส านกั 

 3.  มกีารก าหนดตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของส านกั  
 4. มกีารด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีค่รบถว้น 
ประกอบดว้ย 1) การควบคมุ ตดิตามการด าเนินงาน และประเมนิคณุภาพ 2) การจดัท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านกั และ
มหาวทิยาลยัตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมนิคณุภาพไปท าแผนการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาของส านกั 
 5. มกีารน าผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในมาปรบัปรงุการท างาน และ
สง่ผลใหม้กีารพฒันาผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์ทกุตวับ่งชี ้ 
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 6. มรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
ครบทกุองคป์ระกอบคณุภาพ  
 7. มสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยเฉพาะ
นกัศกึษาผูใ้ชบ้ณัฑติ และผูบ้รกิารตามพนัธกจิของส านกั 
 8.  มเีครอืขา่ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพระหวา่งหน่วยงาน
และมกีจิกรรมรว่มกนั 
 9.  มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีห่น่วยงาน
พฒันาขึน้และเผยแพรใ่หห้น่วยงานอื่นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีารด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มกีารด าเนินการ 
 2 หรอื 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
4 หรอื 5 หรอื 6 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
7 หรอื 8 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
9 ขอ้  

 
ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผศ.ดร.พรทพิย ์ วรกลุ / นางประภาพร  บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางประภาพร    บุฮม โทรศพัท ์: 043-742616 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 1 มรีะบบกลไกการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายใน
ทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัพนัธกจิและพฒันาการ
ของสถาบนั ตัง้แต่ระดบั
ภาควชิาหรอืหน่วยงาน
เทยีบเทา่ และด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มรีะบบและกลไก 
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ
และพฒันาการของส านกั และ
ด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด  (สวบ.
9.1.1-01)  โดยมกีารก าหนด
ผูร้บัผดิชอบและประสานงานดา้นการ
ประกนัคณุภาพและแต่งตัง้
คณะกรรมการประกนัคณุภาพประจ า

-สวบ.9.1.1-01 คูม่อื
ประกนัคณุภาพการศกึษา 
-สวบ.9.1.1-02  ค าสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพส านกั
วทิยบรกิารฯ 
-สวบ.9.1.1-03 แผน 
การด าเนินงานประกนั
คณุภาพของส านกัวทิย

Montawan
Highlight
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ส านกัฯ เพือ่ผลกัดนัใหม้กีารประกนั
คณุภาพเกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง ตัง้แต่
ระดบัส านกั กลุ่มงาน จนถงึระดบั
ผูป้ฏบิตังิาน (สวบ.9.1.1-02) และมี
แผนการด าเนินงานประกนัคณุภาพ
ของส านกั (สวบ.9.1.1-03)  เพือ่แจง้
ใหบุ้คลากรทราบถงึกลไกการประกนั
คณุภาพของส านกัฯ (9.1.1-04) และ
ด าเนินการตามวางแผนการตรวจสอบ  
ประเมนิและการปรบัปรงุพฒันาเพือ่ให้
การด าเนินภารกจิบรรลุเป้าประสงค์
และมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 

บรกิารฯ 
-สวบ.9.1.1-04  รายงาน
การประชมุคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพส านกั
วทิยบรกิารฯ 
 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 2 มกีารก าหนดนโยบายและ

ใหค้วามส าคญัเรือ่งการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในโดยคณะกรรมการ
ระดบันโยบายและผูบ้รหิาร
สงูสดุของส านกั 

ผูบ้รหิารของส านกัวทิยบรกิารฯ 
ใหค้วามส าคญัของการประกนัคณุภาพ 
ทีช่ดัเจน โดยเกดิการมสีว่นรว่มของ
บุคลากรในส านกัฯ และไดก้ าหนด
นโยบาย (สวบ.9.1.1-05) แผนกลยทุธ ์ 
(สวบ.9.1.1-06) และแผนปฏบิตักิาร 
(สวบ.9.1.1-07) เกีย่วกบัการประกนั
คณุภาพของส านกัฯ 

-สวบ.9.1.1-05 นโยบาย
การประกนัคณุภาพ 
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.9.1.1-06 แผนกล
ยทุธส์ านกัวทิยบรกิารฯ 
-สวบ.9.1.1-07 แผน 
ปฏบิตักิารส านกัวทิย
บรกิารฯ 

 3 มกีารก าหนดตวับ่งชี้
เพิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ของ
ส านกั 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารก าหนดตวั
บ่งชีเ้พิม่เตมิตามอตัลกัษณ์ และ
ภารกจิหลกัของส านกัวทิยบรกิารฯ 
(สวบ.9.1.1-08) 

-สวบ.9.1.1-08 รายการ
ตวับ่งชีเ้พิม่เตมิตาม
ภารกจิหลกัของส านกั
วทิยบรกิารฯ 

 4 มกีารด าเนินงานดา้น 
การประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในที่
ครบถว้น ประกอบดว้ย 1) 
การควบคมุ ตดิตามการ
ด าเนินงาน และประเมนิ
คณุภาพ 2) การจดัท า
รายงานประจ าปีทีเ่ป็น

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในอยา่งครบถว้นเริม่จากการ
ควบคมุตดิตามการด าเนินงานและ
ประเมนิคณุภาพ โดยมกีารน าวงจร 
PDCA เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานดา้น
ระบบคณุภาพ  และการปรบัปรงุกลไก 
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

-สวบ.9.1.1-09 คูม่อื 
การประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
-สวบ.9.1.1-10 รายงาน
การประเมนิตนเอง ปี
การศกึษา 2553  ส านกั
วทิยบรกิารฯ 
-สวบ.9.1.1-11 แผนการ

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight
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รายงานประเมนิคณุภาพ
เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านกั และ
มหาวทิยาลยัตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การ
น าผลการประเมนิคณุภาพ
ไปท าแผนการพฒันา
คณุภาพการศกึษาของ
ส านกั 

(สวบ.9.1.1-09) และจดัท ารายงาน 
การประเมนิตนเองส านกัวทิยบรกิารฯ  
ปีการศกึษา 2553 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านกั และ
มหาวทิยาลยั และน าผลการประเมนิ
คณุภาพไปท าแผนการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของส านกัต่อไป 
(สวบ.9.1.1-11) 
 
 
 
 

พฒันาคณุภาพการศกึษา 
ส านกัวทิยบรกิารฯ 
(Improvement Plan) 

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
 5 มกีารน าผลการประกนั

คณุภาพการศกึษา
ภายในมาปรบัปรงุการ
ท างาน และสง่ผลใหม้ี
การพฒันาผล 
การด าเนินงานตามตวั
บ่งชีข้องแผนกลยทุธท์ุก
ตวับ่งชี ้

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารประชมุ
บุคลากรส านกัฯ และคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาผูร้บัผดิ 
ชอบการตวับ่งชีต้่าง ๆ เพือ่สรปุผล 
การประเมนิเพือ่น าไปปรบัปรงุ 
การท างานในสว่นทีร่บัผดิชอบ และ
จดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
(สวบ.9.1.1-12) รว่มกนัเพือ่หาแนวทาง
ในการปรบัปรงุการด าเนินงานใหม้ี
เป้าหมายใหม้กีารพฒันาขึน้จากปี 
กอ่นหน้า (สวบ.9.1.1-13) 

-สวบ.9.1.1-12 รายงาน
การประชมุการจดัท า
แผนพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 
-สวบ.9.1.1-13 ผลการ
ปรบัปรงุการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาคณุภาพ 

 6 มรีะบบสารสนเทศทีใ่ห้
ขอ้มลูสนบัสนบัสนุน 
การประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในครบทกุ
องคป์ระกอบคณุภาพ 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มใีชร้ะบบ 
สารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุน 
การประกนัคณุภาพภายในครบทกุ
องคป์ระกอบ และมกีารเผยแพรข่อ้มลู
การประกนัคณุภาพผา่นเวบ็ไซตส์ านกัฯ 
(สวบ.9.1.1-14) 

-สวบ.9.1.1-14 เอกสาร
แสดงถงึเวบ็ไซตส์ านกั
วทิยบรกิารฯ ทีเ่กีย่วกบั
การประกนัคณุภาพ 
 

 7 มสีว่นรว่มของผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีในการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

ส านกัวทิยบรกิารฯ มกีารเปิดโอกาสให้
นกัศกึษา อาจารย ์ บุคลากรผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีในการประกนัคณุภาพมสีว่น

-สวบ.9.1.1-15 การแสดง
ความคดิเหน็ของ
นกัศกึษา  

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight
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โดยเฉพาะนกัศกึษาผูใ้ช้
บณัฑติ และผูบ้รกิารตาม
พนัธกจิของส านกั 

รว่มในการแสดงความคดิเหน็และแนะน า
การด าเนินงานตามพนัธกจิของส านกัฯ
หลากหลายชอ่งทาง ดงันี้ การแสดง
ความคดิเหน็ผา่นเวบ็ไซต ์ face book  
e-mail เอกสาร เป็นตน้ (สวบ.9.1.1-15) 

 8 มเีครอืขา่ยการแลก 
เปลีย่นเรยีนรูด้า้น 
การประกนัคณุภาพ
ระหว่างหน่วยงานและ 
มกีจิกรรมรว่มกนั 

มกีารสรา้งเครอืขา่ยการแลกเปลีย่น
เรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพระหว่าง
หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกส านกั
โดยบุคลากรเขา้รว่มการอบรม ประชมุ 
สมัมนา รว่มกบัมหาวทิยาลยั กอง ส านกั  
คณะและมกีารเขา้รว่มกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ในวนั QA KM Day  

-สวบ.9.1.1-16 เอกสาร
ประกอบการรบัรางวลั
ชนะเลศิ COPs  
การประกนัคณุภาพ  

มี ข้อ เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลกัฐาน 
   และไดร้บัรางวลัชนะเลศิ COPs ประกนั

คณุภาพในระดบัมหาวทิยาลยั  
(สวบ.9.1.1-16) 

 

 9 มแีนวปฏบิตัทิีด่หีรอื
งานวจิยัดา้นการประกนั
คณุภาพการศกึษาที่
หน่วยงานพฒันา 
ขึน้ และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอืน่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ 

 ส านกัฯ มกีารด าเนินงานดา้นการประกนั
คณุภาพโดยมรีะบบฐานขอ้มลู การ
ประกนัคณุภาพออนไลน์ (e-SAR)  
เพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรก่าร
ด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพ 
ใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก และน าไปใชป้ระโยชน์ 
ได ้ (สวบ.9.1.1-17) 

-สวบ.9.1.1-17 ระบบ
ฐานขอ้มลู การประกนั
คณุภาพออนไลน์ (e-SAR) 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

7  ขอ้  9  ขอ้ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
 

จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ 

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight

Montawan
Highlight
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          ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ COPs ประกนัคณุภาพในระดบั
มหาวทิยาลยั ในวนั QA KM Day  13-14  กนัยายน  2553 
 
จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
          - 

 
 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบท่ี 11  ภารกิจหลกั 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 11.5  :  ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร (มรม.) 
 

ชนิดของตวับง่ช้ี  :  ผลผลติ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  :   
 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึ  คา่เฉลีย่ของความพงึพอใจ  
(เทยีบจากคา่ 5 ระดบั)  ของผูใ้ชบ้รกิารต่อการใชบ้รกิารของหอ้งสมดุ  เนื่องจากการ
ใหบ้รกิารของหอ้งสมดุจะมคีณุภาพมากน้อยเพยีงใด  สามารถสะทอ้นไดจ้ากความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิารซึง่การส ารวจความพงึพอใจโดยพจิารณา 5 ประเดน็หลกั  คอื 

1. ความพงึพอใจดา้นทรพัยากรหอ้งสมดุ 
2. ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ / ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
3. ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
4. ความพงึพอใจดา้นสถานที ่/ สิง่อ านวยความสะดวก 
5. ความพงึพอใจต่อการประชาสมัพนัธ์ 
    กรณีทีม่กีารประเมนิหลายครัง้ในปีทีป่ระเมนิ  ใหห้าคา่เฉลีย่ระดบัความ 

พงึพอใจของการประเมนิรวมทกุครัง้ 
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เกณฑก์ารให้คะแนน 
ใชค้ะแนนผลการประเมนิผลผูร้บับรกิารของหน่วยงาน (คะแนนเตม็ 5) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจรอ้ยละ 45 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจ 

รอ้ยละ 46-60 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจ 

รอ้ยละ  61-75 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจ 

รอ้ยละ 76-90 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พงึพอใจมากกว่า 

รอ้ยละ 90 
 
สตูรในการค านวณ 
      ผลรวมระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการใชบ้รกิารของหอ้งสมดุทุกครัง้ทีป่ระเมนิ 
                         จ านวนครัง้ของการประเมนิทัง้หมดในปีทีป่ระเมนิ 
 
 

ผูก้  ากบัดแูลตวับ่งช้ี :  ผศ.สวุรรณ  อภยัวงศ ์/ อ.วุฒชิยั  พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางนภสัภรณ์   จนัทรโ์ท โทรศพัท ์: 043-742616 
 

ผลการด าเนินงาน 
          ส านกัวทิยบรกิารฯ ด าเนินการประเมนิความพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในภาพรวมของ
ส านกัวทิยบรกิารฯ อยู่ในระดบัดี  คิดเป็นร้อยละ 87.39 เมือ่พจิารณาในแต่ละประเดน็ 
สามารถพจิารณาไดด้งันี้ เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดทีกุขอ้ โดย
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื  ดา้นสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 87.99  
การใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 87.83  ดา้นบุคลากรทีใ่หบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 87.32  ดา้น
ทรพัยากรสารสนเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 87.32  และเทคโนโลยสีารสนเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 
86.52 (สวบ.11.5-01) นอกจากนี้ไดป้ระเมนิความพงึพอใจแต่ละสว่นงาน เพือ่ใหท้ราบถงึ 
ความตอ้งการและความพอใจของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งแทจ้รงิ สามารถสรปุผลการประเมนิตาม 
สว่นงานไดด้งันี้ งานโสตทศันวสัดุ ไดป้ระเมนิความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารสามารถแยกได้
ดงันี้ ผูใ้ชบ้รกิารสะดวกมาใชบ้รกิารสือ่ประเภทวสัดุไมต่พีมิพ์ สว่นใหญ่ใชบ้รกิารวนัจนัทร ์– 
ศกุร ์คดิเป็นรอ้ยละ 83.10  สือ่ประเภทวสัดไุมต่พีมิพท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารเคยใชบ้รกิาร สว่นใหญ่
เป็นสือ่ทางดา้นบนัเทงิ คดิเป็นรอ้ยละ95.20 และวตัถุประสงคท์ีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้ใชส้ือ่
ประเภทวสัดุไมต่พีมิพ ์สว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ความบนัเทงิ คดิเป็นรอ้ยละ 95.20 
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(สวบ.11.5-02) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคดิเป็นรอ้ยละ 81.74 
(สวบ.11.5-03) งานวารสาร หนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพต์่อเนื่อง คดิเป็นรอ้ยละ 84.13  
(สวบ.11.5-04) งานวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั คดิเป็นรอ้ยละ 84.60 (สวบ.11.5.05) และงาน
เครอืขา่ยพฒันาครฯู คดิเป็นรอ้ยละ 71.8  (สวบ.11.5-06) 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม 
พงึพอใจรอ้ยละ 45 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม 
พงึพอใจรอ้ยละ 46-60 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม 
พงึพอใจรอ้ยละ61-75 

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม 
 พงึพอใจรอ้ยละ76-90 

ความพงึพอใจ
มากกว่ารอ้ยละ 90 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง       
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
 

ระดบั  4 ระดบั  4 4 บรรลุเป้าหมาย 
 
หลกัฐาน  
      สวบ. 11.5 –01  โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อส านกัวทิยบรกิารฯ  
ประจ าปีการศกึษา 2553 
       สวบ. 11.5–02  ผลประเมนิการใชบ้รกิารงานสือ่โสตทศันวสัดุ 
       สวบ. 11.5–03  ผลการประเมนิการใชบ้รกิารงานงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       สวบ. 11.5–04  งานวารสาร หนงัสอืพมิพแ์ละสิง่พมิพต์่อเนื่อง 
       สวบ. 11.5-05   งานวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั 
       สวบ. 11.5-06   งานเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี  11.6 :  ปรมิาณการยมืทรพัยากรสารสนเทศต่อจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีทิธิย์มื 

             (รายการ : คน) (มรม.)  
 

ชนิดตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีทิธิย์มื  หมายถงึ  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มลูระบบบรกิาร 
ยมื – คนื ภาคปกต ิ
 ทรพัยากรสารสนเทศ  หมายถงึ  ทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุทีใ่หย้มืผ่านระบบ
บรกิารยมื – คนื 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

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

ปรมิาณการยมื 
11-20 รายการ 

ปรมิาณการยมื 
21-30 รายการ 

ปรมิาณการยมื 
31-40 รายการ 

ปรมิาณการยมื
มากกว่าหรอืเทา่กบั  

41 รายการ 
 

สตูรในการค านวณ 
 

            ปรมิาณการใหย้มืทรพัยากรสารสนเทศ 
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                                  สมาชกิซึง่มสีทิธิย์มืทรพัยากรสารสนเทศ 
 

 

ผูก้ ากบัดแูลตวับ่งช้ี : ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์วุรรณ อภยัวงศ/์อ.วุฒชิยั พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท์ : 043-742616 
ผู้รบัผิดชอบตวับง่ช้ี :  นางสมเภา  โยธาภกัด ี โทรศพัท์ : 043-742616 
 

ผลการด าเนินงาน 
         ส านกัวทิยบรกิารฯ มทีรพัยากรสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารหลากหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 
หนงัสอื วารสาร นิตยสาร  สื่อโสตทศันวสัดุ  e-Book  e-Journal  e-Thesis  ฐานขอ้มลูออนไลน์  
ซึง่มจี านวนทรพัยากรสารสนเทศรวมทัง้สิน้ 261,547 รายการ (สวบ.11.6–01) ในรอบปี
การศกึษา 2553 ส านกัวทิยบรกิารฯ มสีมาชกิ ซึง่มสีทิธิย์มื ทรพัยากรสารสนเทศ  จ านวน 
8,853  คน (สวบ.11.6–02) ดงันัน้ จงึมปีรมิาณการยมืเท่ากบั 29.52 รายการต่อ 1 คน 
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สตูรการค านวณ                         
                                                261,547 
                                                 8,853          

การประเมินตนเอง 
 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
การประเมินตนเอง 

 

บรรลเุป้าหมาย 

40 รายการ 29.52  รายการ 3  คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 
หลกัฐาน 
  สวบ.11.6–01  จ านวนทรพัยากรสารสนเทศ 
  สวบ.11.6-02  จ านวนผูใ้ชบ้รกิารที่ซึง่มสีทิธิย์มื ทรพัยากรสารสนเทศ      
 สวบ.11.6-03   ฐาน  OPAC 
  สวบ.11.6-04   ฐาน  e-Book   CRC   Net Library 
 สวบ.11.6-05   ฐานขอ้มลูใน Malinet  ทีใ่ชร้ว่มกนั  
                                                  
จดุแขง็  / แนวทางเสริมจดุแขง็ 
        ส านกัวทิยบรกิารฯ  มโีครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา
จงัหวดัมหาสารคาม (Malinet) โดยมกีารใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั 
 
จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ 
   - 
 
 
 
 
 
 
 
 

=  29.52 
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ตวับ่งช้ีท่ี  11.7   รอ้ยละของปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่พิม่ขึน้  (มรม.) 
 
ชนิดของตวับง่ช้ี :  ผลผลติ 
 
ค าอธิบาย  

ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่พิม่ขึน้ หมายถงึ ปรมิาณการใช้
ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต่์อจ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อฐานของปีปจัจุบนัเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณ
การใชฐ้านขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์่อจ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อฐานของปีทีผ่า่นมา มหีน่วย
นบัเป็นครัง้ต่อคนต่อฐาน  

ฐานขอ้มลูทีจ่ดัซือ้ หมายถงึ ฐานขอ้มลูทีห่อ้งสมดุจดัซือ้เอง หรอืจดัซือ้ใน
ลกัษณะภาคคีวามรว่มมอื หรอืจดัซือ้โดยหน่วยงานทีใ่หก้ารสนบัสนุนกจิการใหบ้รกิารของ
หอ้งสมดุ เชน่ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เป็นตน้  

ผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึ นกัศกึษา อาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยั  
 
สตูรในการค านวณ 

 
ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูต่อ login  ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูต่อ login

                                          - 
     

            รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ = ต่อฐานในปีปจัจุบนั          ต่อฐานในปีทีผ่า่นมา  x 100 
              ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูต่อ login ต่อฐานในปีทีผ่า่นมา 
            
เกณฑก์ารประเมิน  : 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกวา่รอ้ยละ  1 รอ้ยละ   
1.00-2.99 

รอ้ยละ   
3.00-4.99 

รอ้ยละ   
5.00-6.99 

มากกวา่หรอื
เทา่กบัรอ้ยละ 7 

 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวับง่ช้ี : ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์วุรรณ อภยัวงศ/์อ.วุฒชิยั พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท:์043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นายเทวฤทธิ ์ ภดู ี/ นายอาวุธ  โสเพง็ โทรศพัท์ : 043-742616 
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ผลการด าเนินงาน 
  ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดม้กีารใหบ้รกิารฐานขอ้มลูออนไลน์ทัง้หมด 9 ฐาน โดยเป็น
ฐานขอ้มลูส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(สกอ.)สนบัสนุน6 ฐาน และเป็นฐานขอ้มลู
จดัซือ้จ านวน 3 ฐาน โดยไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารไดท้ราบ (สวบ.11.7-01)  
มกีารอบรมการใชง้านฐานขอ้มลู (สวบ.11.7-02)ผลการด าเนินงานในรอบปีการศกึษา 2553 
มผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้จากปีการศกึษา 2552 จ านวน 6,621 คน(สวบ.7-04) คดิเป็นรอ้ยละ 
5.12 ตามสตูรในการค านวณ  ดงันี้ 
 
   รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้  =   (55709/(19157×9) – (34669/(12536×9)    x 100 
                                                        (34669/(12536×9) 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้   =  0.41 – 0.39     x 100 
            0.39 
    ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น  =  5.12 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลเุป้าหมาย 

รอ้ยละ 3 รอ้ยละ 5.12 4  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
    หลกัฐาน 
         สวบ.11.7-01   รายการประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางต่าง ๆ เชน่ จดหมายขา่ว   
                             เวบ็ไซต ์ face book  ป้ายไวนิล  
   สวบ.11.7-02   รายการฝึกอบรมการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ 
  สวบ.11.7-03   โครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิารส าหรบั อาจารย ์และนกัศกึษาระดบั 
    บณัฑติศกึษา (Information literacy) 
  สวบ.11.7-04   จ านวนนกัศกึษาปีการศกึษา 2552 และปีการศกึษา 2553 
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ตวับ่งช้ีท่ี  11.8  จ านวนการบรกิารเชงิรกุ (Proactive  Service)  (มรม.) 
 
ชนิดของตวับง่ช้ี   :  ผลผลติ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี   

บรกิารเชงิรกุ หมายถงึ บรกิารหรอืกจิกรรมทีห่อ้งสมดุด าเนินการโดยผูใ้ชบ้รกิาร
ไมไ่ดร้อ้งขอหรอืคาดหวงั (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบรกิารและกจิกรรมหลกั 
และ/หรอื บรกิารและกจิกรรมเสรมิ ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินการเพือ่เป็นอกี
ทางเลอืกทีจ่ะชว่ยใหผู้ใ้ชม้คีวามสะดวกในการรบับรกิารหรอืรบัขา่วสารจากหอ้งสมดุ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้โดยด าเนินการในรปูแบบการเขา้ถงึผูใ้ชบ้รกิารโดยตรงทัง้ในและ
นอกสถานที ่หรอืการใหบ้รกิารผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จ านวน 1-2 บรกิาร จ านวน 3-4 บรกิาร จ านวน 5-6 บรกิาร จ านวน 7-8 บรกิาร 
จ านวนมากกว่าหรอื 

เทา่กบั 9 
 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวับง่ช้ี : ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์วุรรณ  อภยัวงศ ์/ อ.วุฒชิยั  พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี : นางชลธชิา  อาจประดษิฐ์ โทรศพัท์ : 043-742616 

 
ผลการด าเนินงาน 
  ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดจ้ดัท าโครงการ / กจิกรรมการใหบ้รกิารเชงิรกุเพื่อเป็นการ
สง่เสรมิการใชบ้รกิารในปีงบประมาณ 2553 จ านวน 8 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการแฟน 
พนัธุแ์ทง้านวารสารฯ(สวบ.11.8-01) โครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิาร “การรูส้ารสนเทศ”  
(สวบ.11.8-02)  โครงการเรือ่งเล่าเมือ่คราวหลงั (สวบ.11.8-03)  โครงการมมุสือ่สาร
งานวจิยั(สวบ.11.8-04) โครงการคดัเลอืกบทความวารสารกฎหมาย (สวบ.11.8-05) 
โครงการหนงัสอืดจีากผูอ้่าน (สวบ.11.8-06) โครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิารฐานขอ้มลู
บทความวารสารฯ : Article Select (สวบ.11.8-07) โครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิารงาน
เครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา (สวบ.11.8-08)  โครงการวาทกรรมแหง่
ความรกั (สวบ.11.8-09) 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน บรรลเุป้าหมาย 
6  โครงการ 9  โครงการ 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน 

สวบ.11.8-01   โครงการแฟนพนัธุแ์ทง้านวารสารฯ 
สวบ.11.8-02   โครงการส่งเสรมิการใชบ้รกิาร “การรูส้ารสนเทศ” (Information  

Literacy) 
  สวบ.11.8-03   โครงการเรือ่งเล่าเมือ่คราวหลงั 

สวบ.11.8-04   โครงการมมุสือ่สารงานวจิยั 
สวบ.11.8-05   โครงการคดัเลอืกบทความวารสารกฎหมาย 

  สวบ.11.8-06   โครงการหนังสอืดจีากผูอ่้าน 
  สวบ.11.8-07   โครงการส่งเสรมิการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูบทความวารสารฯ : Article 
Select 
  สวบ.11.8-08   โครงการส่งเสรมิการใชบ้รกิารงานเครอืข่ายพฒันาครแูละบุคลากรทาง 
การศกึษา 
 สวบ.11.8-09   โครงการวาทกรรมแห่งความรกั  
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ตวับ่งช้ีท่ี  11.9 : รอ้ยละของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศ และ 
                      การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (มรม.) 
 
ชนิดของตวับง่ช้ี  :  ผลผลติ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูส้ารสนเทศและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  กจิกรรมทีส่ านกั 
วทิยบรกิารฯ ไดจ้ดัขึน้เพือ่เพิม่พนูทกัษะการรูส้ารสนเทศใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร  เชน่  การ
แนะน าการใชห้อ้งสมดุ  การน าชมหอ้งสมดุ  การสาธติ  การอบรม  และการบรรยาย
เกีย่วกบัการสบืคน้สารสนเทศ การสง่เสรมิใหผู้ใ้ชบ้รกิารเป็นผูใ้ฝรู่ ้ ใฝเ่รยีนตลอดชวีติ  
เป็นตน้ โดยมุง่เน้นใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหส้ามารถเขา้ถงึ
สารสนเทศไดอ้ยา่งมคีณุภาพและสะดวกรวดเรว็  โดยมเีป้าหมายทีค่วามพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร  ใหส้ามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งมคีุณภาพและสะดวกรวดเรว็  โดยมี
เป้าหมายทีค่วามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม   
  ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม  หมายถงึ  นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกิจกรรมเตม็เวลาเป็น 
เวลาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ  80  ของเวลาการจดักจิกรรมทัง้สิน้ 
 เป้าหมาย  หมายถงึ  จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีก่ าหนดในแผนของแต่ละกจิกรรม 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มผีูเ้ขา้รว่ม 

กจิกรรมรอ้ยละ 45 
มผีูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม 

รอ้ยละ 46-60 

มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
รอ้ยละ  61-75 

 มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
รอ้ยละ 76-90 

มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
มากกว่ารอ้ยละ 90 

 
สตูรการค านวณ 
         

จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีอ่ยูร่ว่มกจิกรรมเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 80 
ของเวลาการจดักจิกรรมทัง้หมด  

          จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีก่ าหนดในเป้าหมายของแต่ละกจิกรรมในปีทีป่ระเมนิ   x 100 
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ผู้ก ากบัดแูลตวับง่ช้ี: ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์วุรรณ  อภยัวงศ/์อ.วุฒชิยั พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท์ : 043-742616 

ผู้รบัผิดชอบตวับง่ช้ี : นางอรวรรณ   ศริธิรรมจกัร / นางนภัสภรณ์   จนัทรโ์ท โทรศพัท์ : 043-742616 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศ  (Information  Literacy)  
ส าหรบันกัศกึษาใหม ่ชัน้ที ่1/2553  เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการใชบ้รกิารทรพัยากร
สารสนเทศ มแีนะน าการสบืคน้สารสนเทศจาก OPAC วธิคีน้หาหนงัสอืบนชัน้ การใช ้e-Book 
การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ ระเบยีบการใชบ้รกิาร ทรพัยากรทีม่ใีหบ้รกิาร บรกิารยมืต่อ และน า
ชมหอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา  โดยไดป้ระชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซต ์ http://arcm.rmu.ac.th  
ป้ายประชาสมัพนัธ ์ และจดหมายขา่ว  (สวบ.11.9–01) การด าเนินกจิกรรมในครัง้นี้มหาวทิยาลยั
ฯ ไดท้ าค าสัง่ เรือ่งใหน้กัศกึษาชัน้ปีที ่1 เขา้รว่มกจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ  
(สวบ.11.9–02) โดยก าหนดปฏทินิการเขา้รว่มกจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิาร ตามวนัเวลาราชการ 
จ านวน  20 วนั  เริม่เขา้รว่มกจิกรรม วนัจนัทรท์ี ่ 21  มถุินายน 2553– วนัศุกรท์ี ่ 16 กรกฎาคม 
2553 (สวบ.11.9–03) ไดก้ าหนดเป้าหมายผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ทัง้สิน้ 6,640 คน และมผีูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมจรงิจ านวน 5,800 คน คดิเป็น  ร้อยละ 87.34  (สวบ.11.9–04) 
 
สตูรการค านวณ 
            5,800   
                                       6,640    
 
การประเมินตนเอง 
     

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
        รอ้ยละ 85 รอ้ยละ 87.34  4 บรรลุเป้าหมาย 
 
  
 
 
 
 

X  100  =  87.34 

http://arcm.rmu.ac.th/
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หลกัฐาน 
 สวบ. 11.9–01   เอกสารประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรม เรือ่ง การรูส้ารสนเทศ  
(Information Literacy) ทางเวบ็ไซต ์http://arcm.rmu.ac.th 
  สวบ. 11.9–02   ค าสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที ่1351/2553   
เรือ่งใหน้กัศกึษาชัน้ปีที ่1 เขา้รว่ม กจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
    สวบ. 11.9–03    ปฏทินิการเขา้รว่มกจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arcm.rmu.ac.th/
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ตวับ่งช้ีท่ี  11.10 :  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม   
  สง่เสรมิการรูส้ารสนเทศและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (มรม.) 
 

ชนิดของตวับง่ช้ี  :  ผลผลติ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึ คา่เฉลีย่ของความพงึพอใจ  

(เทยีบจากคา่ 5 ระดบั) ของผูใ้ชบ้รกิารต่อกจิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติทีเ่ขา้รว่ม กรณีทีม่กีารจดักจิกรรมหรอืโครงการสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศหลาย
รายการและมกีารประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทกุรายการ ใหห้าคา่เฉลีย่ 
ระดบัความพงึพอใจรวมทุกกจิกรรม /โครงการ 
 

สตูรในการค านวณ 
        
                                 ผลรวมระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทุกกจิกรรม / โครงการ 
                   จ านวนกจิกรรม / โครงการทัง้หมดในปีทีป่ระเมนิ 
 

เกณฑก์ารประเมิน :  
 
 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ความพงึพอใจ 
ต ่ากว่ารอ้ยละ 65 

ความพงึพอใจ
ระดบั 60 - 70 

ความพงึพอใจ
ระดบั  71-75 

ความพงึพอใจ
ระดบั 76-80 

พอใจระดบัดมีาก 
รอ้ยละ 81-85 

 
ตวัอย่าง  

หอ้งสมดุจดักจิกรรม / โครงการตลอดปีทีป่ระเมนิรวม 5 รายการ แต่ละรายการมี
ผลการประเมนิความพงึพอใจดงัตวัอยา่ง และมคีา่เฉลีย่ความพงึพอใจรวมทกุรายการอยู่
ในระดบั 3.61 ดงันี้  
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 กิจกรรม/โครงการ ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจ 

1 3.45 
2 2.56 
3 4.00 
4 4.59 
5 3.47 

ค่าเฉลีย่รวมทุกรายการ 3.61 
 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวับง่ช้ี : ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์วุรรณ  อภยัวงศ/์ อ.วุฒชิยั พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท:์043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี :  นางอรวรรณ  ศริธิรรมจกัร โทรศพัท:์043-742616 

                            
ผลการด าเนินงาน 
 ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิการรูส้ารสนเทศส าหรบันกัศกึษาใหม่
เพือ่เรยีนรูก้ารใชส้ารสนเทศ มแีนะน าการสบืคน้สารสนเทศจาก OPAC วธิคีน้หาหนงัสอื
บนชัน้ การใช ้e-Book การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ ระเบยีบการใชบ้รกิาร ทรพัยากรทีม่ี
ใหบ้รกิาร บรกิารยมืต่อ และน าชมหอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา โดยไดป้ระชาสมัพนัธ์
ผา่นเวบ็ไซตส์ านกัวทิยบรกิารฯ http://arcm.rmu.ac.th (สวบ.11.9–01) การด าเนิน
กจิกรรมในครัง้นี้มหาวทิยาลยัฯ ไดท้ าค าสัง่ เรือ่ง ใหน้กัศกึษาชัน้ปีที ่1 เขา้รว่มกจิกรรม
แนะน าการใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ  (สวบ. 11.9–02) โดยก าหนดปฏทินิการเขา้รว่ม
กจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิาร ตามวนัเวลาราชการ จ านวน  20 วนั  เริม่เขา้รว่มกจิกรรม 
วนัที ่ 21  มถุินายน 2553 – วนัที ่ 16 กรกฎาคม 2553  (สวบ. 11.9–03)  สรปุผลการ
ด าเนินโครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิาร “การรูส้ารสนเทศ” ผลการประเมนิความพงึพอใจของ
นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ   88.42  (สวบ. 11.9–04) นอกจากนัน้ส านกั
วทิยบรกิารฯ ยงัเป็นหน่วยงานทีส่นบัสนุน และสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยใหบ้รกิาร
แก่ประชาชนในทอ้งถิน่และบุคคลภายนอกดว้ย  (สวบ.11.9-05) 
 
 
 

http://arcm.rmu.ac.th/
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กิจกรรม/โครงการ ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจ 
1  โครงการ 88.42 

ค่าเฉลีย่รวมทุกรายการ 88.42 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน บรรลเุป้าหมาย 
รอ้ยละ 80  รอ้ยละ 88.42 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน   
  สวบ. 11.10-01  เอกสารการประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรม เรือ่ง การรูส้ารสนเทศ 
(Information  Literacy) ทางเวบ็ไซต ์ http://arcm.rmu.ac.th 
 สวบ. 11.10-02  ค าสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที ่1351/2553  เรือ่ง ให ้
นกัศกึษาชัน้ปีที ่1 เขา้รว่ม กจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิาร  ส านกัวทิยบรกิารฯ 
 สวบ. 11.10-03  ปฏทินิการเขา้รว่มกจิกรรมแนะน าการใชบ้รกิาร ตามวนัเวลา 
ทีก่ าหนด 

สวบ. 11.10-04  สรปุการประเมนิผลการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิาร  
“การรูส้ารสนเทศ” 
  สวบ. 11.10-05  สถติบิุคคลภายนอกทีเ่ขา้ใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ 
  สวบ. 11.10-06  รายงานการประชมุ ฝา่ยงานบรกิารหอ้งสมดุ ครัง้ที ่2/2553   
(29  ตุลาคม  2553)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arcm.rmu.ac.th/
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ตวับ่งช้ีท่ี  11.11   จ านวนชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์  (มรม.) 
 

ชนิดตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
     ชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก ่ 

1. สือ่สิง่พมิพ ์เชน่ ป้ายประกาศ แผน่พบั จุลสาร หนงัสอืตดิต่อราชการ จดหมาย
ขา่ว เป็นตน้  

2. สือ่ไมใ่ชส่ิง่พมิพ ์ เชน่ ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์กระดานขา่ว (Web board)  
เวบ็บลอ็ก (Weblog) เวบ็ทา่ (Portal) รายการวทิย ุรายการโทรทศัน์  วดีทิศัน์ และ/หรอื 
โทรทศัน์ เสยีงตามสาย หนงัสอืเวยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

3. สือ่กจิกรรม เชน่ การประชาสมัพนัธน์อกสถานที ่(Road Show)  
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 4 
ชอ่งทาง 

4  ชอ่งทาง 5  ชอ่งทาง 6  ชอ่งทาง มากกว่าหรอืเทา่กบั 
7 ชอ่งทาง 

 
 

ผู้ก ากบัดแูลตวับง่ช้ี : ผศ.สวุรรณ  อภยัวงศ ์/ อาจารยว์ุฒชิยั  พรพชัรพงศ ์ โทรศพัท ์: 043-742616 
ผูร้บัผิดชอบตวับ่งช้ี : น.ส.มลทะวรรณ ธรรมจนัทา / น.ส.รชันี  ลุนหลา้ โทรศพัท ์: 043-742616 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านกัวทิยบรกิารฯ ไดจ้ดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละสง่เสรมิการใชบ้รกิาร
ส านกัวทิยบรกิารฯ แก่นกัศกึษา  อาจารย ์บุคลากร และบุคคลทัว่ไป เพือ่ใหก้าร
ประชาสมัพนัธเ์ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถงึโดยมสีือ่ประชาสมัพนัธห์ลากหลายชอ่งทาง 
โดยรวมม ี14 ชอ่งทาง  ดงันี้   

1. การประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่-สิง่พมิพ ์ไดแ้ก ่ ป้ายไวนิล  (สวบ.11.11-01)  
บอรด์ประชาสมัพนัธ ์(สวบ.11.11-02) คูม่อืการใชบ้รกิาร (สวบ.11.11-03)  แผน่พบั  
(สวบ.11.1- 04) จดหมายขา่วส านกัวทิยบรกิารฯ  (สวบ.11.11-05)   
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  2.  สือ่ไมใ่ชส่ิง่พมิพ ์ไดแ้ก ่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) (สวบ.11.11-06)  
กระดานขา่ว (Web Board)  (สวบ.11.11-07)  เวบ็บลอ็ก (Web Blog) (สวบ.11.11-08)  
สงัคมออนไลน์ (สวบ.11.11-09) จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Newsletter)  
(สวบ.11.11-10)  โปรแกรม IPMsg (สวบ.11.11-11) SMS แจง้ขา่วสารต่าง ๆ  
(สวบ.11.11-12) ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกส ์(สวบ.11.11-13) และเวบ็ไซตส์ านกั 
วทิยบรกิารฯ (สวบ.11.11-14) 
 

  ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  คะแนนประเมิน บรรลเุป้าหมาย 
           6  ชอ่งทาง  14 ชอ่งทาง 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
หลกัฐาน 
  สวบ.11.11-01   เอกสารแสดงการประชาสมัพนัธโ์ดยใช ้ป้าย ไวนิล    
  สวบ.11.11-02   เอกสารแสดงการประชาสมัพนัธโ์ดยใชบ้อรด์ประชาสมัพนัธ ์   
  สวบ.11.11-03   คูม่อืการใชบ้รกิารส านกัวทิยบรกิารฯ     
  สวบ.11.11-04   เอกสารแผน่พบัแนะน าส านกัวทิยบรกิารฯ   
 สวบ.11.11-05   จดหมายขา่วส านกัวทิยบรกิารฯ  

  สวบ.11.11-06   จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) 
 สวบ.11.11-07   กระดานขา่ว (Web Board) 
 สวบ.11.11-08   เวบ็บลอ็ก (Web Blog)  
 สวบ.11.11-09   สงัคมออนไลน์ (face Book) 
 สวบ.11.11-10   จดหมายขา่วอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Newsletter) 
 สวบ.11.11-11   โปรแกรม IPMsg  
 สวบ.11.11-12   SMS แจง้ขา่วสารต่าง ๆ  
 สวบ.11.11-13   ป้ายประชาสมัพนัธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
 สวบ.11.11-14  เวบ็ไซตส์ านกัวทิยบรกิารฯ 
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ส่วนท่ี  3 
 

สรปุผลการประเมินตนเอง 
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ส่วนท่ี 3   
สรปุผลการประเมินตนเอง 

ตาราง ส.1   ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
      ประเภทสถาบนั    กลุ่ม ก  วทิยาลยัชุมชน        กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 
  กลุ่ม ค  สถาบนัเฉพาะทาง    
      ค 1 สภาบนัทีเ่น้นระดบับณัฑติศกึษา  ค 2  สถาบนัทีเ่น้นระดบัปรญิญาตร ี

  กลุ่ม ง สถาบนัทีเ่น้นการวจิยัขัน้สงูและผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา  
      โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก  

ตวับ่งช้ีคณุภาพ 
 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน* คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ ์ สกอ.) ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

(%  หรือสดัส่วน) ตวัหาร 

ตวับ่งชีท้ี ่1.1 6  ขอ้  8  ขอ้ 5  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน   องคป์ระกอบท่ี  1 (ผลการประเมิน) 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่ 7.1.1 6  ขอ้  8  ขอ้ 5  คะแนน 

ตวับ่งชีท้ี ่ 7.1.2 ระดบั  4.00  ระดบั  5.00 5  คะแนน 

ตวับ่งชีท้ี ่ 7.2.1 4  ขอ้  5  ขอ้ 5  คะแนน 

ตวับ่งชีท้ี ่ 7.4.1 5  ขอ้  5  ขอ้ 4  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน   องคป์ระกอบท่ี  7 (ผลการประเมิน) 4.75 
ตวับ่งชีท้ี ่   8.1 6  ขอ้  7  ขอ้ 5  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน   องคป์ระกอบท่ี  8 (ผลการประเมิน) 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่   9.1 7  ขอ้  9  ขอ้ 5  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน   องคป์ระกอบท่ี  9 (ผลการประเมิน) 5.00 

ตวับ่งชีท้ี ่   11.5 ระดบั  4  ระดบั  4 4  คะแนน 

ตวับ่งชีท้ี ่   11.6 40  รายการ 261,547 29.52 รายการ 3  คะแนน 

8,853 

ตวับ่งชีท้ี ่   11.7 รอ้ยละ  3 0.41-0.39x100 รอ้ยละ  5.12 4  คะแนน 
     0.39 

ตวับ่งชีท้ี ่   11.8 6  บรกิาร  9  บรกิาร 5  คะแนน 
ตวับ่งชีท้ี ่   11.9 รอ้ยละ  85     5,800 รอ้ยละ  87.34 4  คะแนน 

    6,640 

ตวับ่งชีท้ี ่   11.10 รอ้ยละ  80      88.42 รอ้ยละ  88.42 5  คะแนน 

        1  
ตวับ่งชีท้ี ่   11.11 6  ขอ้  14  ขอ้ 5  คะแนน 

     เฉล่ียคะแนน   องคป์ระกอบท่ี  11 (ผลการประเมิน) 4.29 

เฉล่ียคะแนนทุกองคป์ระกอบ    (ผลการประเมิน) 4.63 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในรายตวับง่ช้ี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งช้ี 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2553 

ส านักวทิยบริการฯ  มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 
 

ตัวบ่งช้ีที ่   :  1.1.1,  7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.4.1, 8.1.1, 9.1.1, 11.5, 11.6,11.7,11.8,11.9, 11.10  และ 11.11  
 

 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรจุ 
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน ข้อ) 

ผลการประเมินตนเอง      

ผลการประเมินกรรมการ      

ข้อค้นพบ                 
 
จุดเด่น 

- 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
 

 

                                                                                      ลงช่ือ ..................................................... 
                       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                                     วนัท่ี ............................................... 
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ภาคผนวก  ข 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานด้านประกนัคณุภาพ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภมัหาสารคาม 
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ภาคผนวก ค 
ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีการศึกษา  2553 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรม  ส านักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2553 
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ประมวลภาพกจิกรรมส านักวทิยบริการฯ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกัวทิยบริการฯ จดัอบรมการจดัการ
หอ้งสมุดโรงเรียนยคุใหม่   
 27-28 ธนัวาคม 2553 

 

ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

21  มิถุนายน 2553 
 

ส านกัวทิยบริการฯ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
COPs ประกนัคุณภาพ 

การจดัการความรู้สู่วนัคุณภาพ (QA_KM Day) 
13 - 14 กนัยายน 2553 

 

อบรมครูและยวุบรรณารักษเ์ครือข่าย
หอ้งสมุด ณ  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม   

31 ก.ค. 53 –1 ส.ค. 53 
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งานแสดงหนงัสือ (Book Fair) 
17-19  สิงหาคม 2553 

คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ศึกษาดูงานส านกัวทิยบริการฯ และ 
หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

นกัศึกษาและอาจารย ์สถาบนัการพลศึกษา          
วทิยาเขตศรีสะเกษ ศึกษาดูงานส านกัวทิยบริการฯ  

24  ธนัวาคม 2553 
 

อบรมผูบ้ริหารหอ้งสมุด 
เร่ืองการบริหารหอ้งสมุดยคุใหม่ 

27-29 เมษายน 2553 
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               ผูบ้ริหารส านกัวทิยบริการฯ                           
ศึกษาดูงานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั ณ  ประเทศไตห้วนั                       

26 - 28 สิงหาคม  2553 
 

 

ประชุมจดัท าแผนกลยทุธ์ ส านกัวิทยบริการฯ 
13 กรกฎาคม  2553 

 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

24  พฤษภาคม  2554 
 

พิธีลงนามความร่วมมือระหวา่งส านกั 
วทิยบริการฯ และส านกังาน  กศน.  

จงัหวดัมหาสารคาม    20  พฤษภาคม  2554 
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กิจกรรม 

การจดัการความรู้ภายในองคก์ร(KM) 
ส านกัวทิยบริการฯ 

 

 

 

บุคลากรส านกัวทิยบริการฯ 

 

 

โครงการ 
“วาทกรรมแห่งความรัก” 
14  กมุภาพนัธ์  2554 

 

 

โครงการพฒันาบุคลากร 
ส านกัวทิยบริการฯ   
28-30  มีนาคม  2553 

 
 

 




