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ส่วนที�  1   

 

ส่วนนํา 

 
ชื�อหน่วยงาน   สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที�ตั �ง      80 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ถนนนครสวรรค ์  

 ตาํบลตลาด   อาํเภอเมอืง   จงัหวดัมหาสารคาม  44000 
 

ประวติัความเป็นมา 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ�มเปิดให้บริการตั �งแต่เป็นโรงเรียน  
ฝึกหดัครมูหาสารคาม  เมื�อ พ.ศ. 2490 มสีถานที�ตั �งหอ้งสมดุอยูท่ี�หอ้งหน้ามขุตดิกบัหอ้งครใูหญ่
ของอาคารเฟื�องฟ้า โดยเจา้หน้าที�พสัดุของโรงเรยีนเป็นผูจ้ดัหาหนงัสอื ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2495 ไดย้า้ยมาจากอาคารเฟื�องฟ้ามาอยูท่ี�อาคารบานบุร ี 
 พ.ศ. 2502  ยา้ยจากอาคาร บานบุรมีาอยูอ่าคารเรยีน 1 และไดข้ยายหอ้งชั �นล่างเป็น
ที�อ่านหนงัสอืพมิพ ์หลงัจากนั �นไดย้า้ยไปอยูอ่าคาร 2 ทางทศิตะวนัตกของอาคารม ี3 หอ้งเรยีน  

มทีี�นั �งประมาณ  80 ที� 
 พ.ศ. 2509  หอ้งสมดุมผีูบ้รหิารที�มวีฒุทิางบรรณารกัษศาสตร ์คอื อาจารยเ์สนาะ ทั �วทพิย ์

 พ.ศ. 2512  ขยายหอ้งสมดุออกไปอกี 3 หอ้ง 

 พ.ศ. 2514  ขยายหอ้งสมดุไปรวมกบัหอ้งปฏบิตักิารทางหลกัสตูร ของ 

หมวดวชิาการศกึษา 

 พ.ศ. 2517  ยา้ยไปอยูอ่าคารหอสมดุ 2 ชั �น มเีนื�อที� 1,850 ตารางเมตร  

มหีอ้งประชมุและหอ้งเรยีน 1 หอ้ง 

 พ.ศ. 2539  หอ้งสมดุไดร้บัการปรบัโครงสรา้งในการบรหิารเป็นหน่วยงาน 

สงักดัสาํนกัสง่เสรมิวชิาการ ตามพ.ร.บ. สถาบนัราชภฏั  

 พ.ศ. 2540  ปรบัโครงสรา้งในการบรหิารเป็นสาํนกัวทิยบรกิาร สงักดั 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการ 

 พ.ศ. 2542  ยา้ยไปอยูอ่าคารหอสมดุใหม ่6 ชั �น มพีื�นที� 4,970 ตารางเมตร  

สว่นงานวารสารอยูอ่าคารหอสมดุเดมิ ชั �น 2 และไดป้รบัโครงสรา้งการบรหิารเป็น  

ศนูยว์ทิยบรกิาร สงักดัสาํนกัสง่เสรมิวชิาการ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2552                                                                  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

Self  Assessment  Report  2009                                                                                     Academic  Resources  Center 

 

 

2 

 พ.ศ. 2543  สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร 6 ชั �น และอาคาร
หอสมดุเดมิชั �น 2 แลว้สรา้งทางเชื�อมระหวา่ง 2 อาคาร เป็นหอ้งโถงสาํหรบัจดันิทรรศการและ

บรกิารหนงัสอืพมิพ ์ 

 พ.ศ. 2545  สมเดจ็พระเจา้พี�นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาส 

ราชนครนิทรท์รงพระกรณุา โปรดเกลา้ฯ ประทานนามอาคารหอสมดุของสถาบนัราชภฏั    

ทั �วประเทศวา่ "บรรณราชนครินทร"์  

 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิ

มหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ. 2547  ซึ�งสง่ผลใหส้ถาบนัราชภฏัมหาสารคามเปลี�ยนสถานะเป็น
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  ตั �งแต่วนัที�  15  มถุินายน 2547   

 พ.ศ. 2548  สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดจ้ดัการบรหิาร 

ตามโครงสรา้งการบรหิารเป็น 3  ฝา่ย  ดงันี�  
  1. ฝา่ยอาํนวยการ    

  2. ฝา่ยหอสมดุ         

  3. ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พ.ศ. 2549 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารปรบัสว่นงาน  

โดยมฝีา่ยวทิยพฒันา ซึ�งเดมิขึ�นอยูก่บัสาํนกัสง่เสรมิวชิาการ มาสงักดัเป็นหน่วยงานในฝา่ย
อาํนวยการของสาํนกัวทิยบรกิารฯ และสาํนกัวทิยบรกิารฯ มพีื�นที�บรกิารรวมเป็น 6,820 ตาราง

เมตร คอื อาคารหอสมดุหลงัเดมิ 2 ชั �น มพีื�นที� 1,850 ตารางเมตร และอาคารหอสมดุหลงัใหม ่ 

6 ชั �น มพีื�นที� 4,970 ตารางเมตร เนื�องจากศนูยค์อมพวิเตอร ์ไดย้า้ยไปอยูท่ี�อาคารศนูยภ์าษา
และคอมพวิเตอร ์  

  พ.ศ. 2550  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดย้า้ยงานบรกิารวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัจาก 

ชั �น 5 อาคารบรรณราชนครนิทร ์ไปไวท้ี� ตกึเก่า ชั �น 1 ทาํใหอ้าคารเดมิมงีานบรกิารวชิาการ 4 

หน่วยงาน คอื งานบรกิารวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั งานเครอืขา่ยพฒันาคร ูงานวทิยพฒันา และ

งานวารสารหนงัสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพต่์อเนื�อง  และเนื�องจากปีนี�เป็นปี เฉลมิพระชนมพรรษาครบ  

80 พรรษา มหาวทิยาลยัจงึมกีารจดัทาํ หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯโดยไดม้อบหมายให้

สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการจดัทาํหอ้งดงักล่าว  โดยปรบัปรงุหอ้งประชมุวบิลูย-์ยพุนิ  เลาห

พงศช์นะ เป็นหอเฉลมิพระเกยีรตฯิ เพื�อแสดงนิทรรศการถาวรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ที�เกี�ยวกบัจงัหวดัมหาสารคามและมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มพีธิเีปิด หอเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษาฯ  เมื�อวนัที� 15  มถุินายน 2551 โดย ฯพณฯ สมพฒัน์  แกว้พจิติร  รฐัมนตรี

ชว่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพธิเีปิด 
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ปรชัญา 

 สารสนเทศหลากหลาย กา้วไกลเทคโนโลย ีบรกิารดปีระทบั กา้วไปกบัชมุชน 
 
 

วิสยัทศัน์ 

 เป็นแหล่งเรยีนรูท้ี�เป็นเลศิในการใหบ้รกิารพรอ้มเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยั   

ตอบสนองความตอ้งการของมหาวทิยาลยัและชมุชน 
 
 

พนัธกิจ 

 จดัหา รวบรวม และเผยแพร ่ทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบต่าง  เพื�อใหบ้รกิาร 
แก่นกัศกึษา บุคลากรในสถาบนั และชมุชน 
 
 

วตัถปุระสงค ์

 1. เป็นหน่วยงานที�สนบัสนุน สง่เสรมิการเรยีนการสอนและการศกึษาคน้ควา้วจิยั 

 2. จดัหา รวบรวมสารสนเทศทกุรปูแบบใหเ้พยีงพอ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูร นโยบาย

และโปรแกรมวชิาที�เปิดสอนในมหาวทิยาลยั                                                                                                              

 3. เป็นแหล่งเรยีนรูด้ว้ยตนเองสาํหรบันกัศกึษา อาจารย ์ตลอดจนประชาชน 

ในทอ้งถิ�น    

 4. ใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งกวา้งขวาง สะดวก และรวดเรว็                                       

 5. สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั เพื�อพฒันากระบวนการเรยีนการสอน 

ในมหาวทิยาลยั 

 6. เป็นแหล่งสารสนเทศเพื�อชมุชน 

 

ค่านิยมของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Core  Values) 
 ”องคก์รแหง่การเรยีนรู ้ มุง่สูค่ณุภาพ  นําเทคโนโลย ี มจีติบรกิาร  บรหิารจดัการ 

โปรง่ใส  รว่มมอืรว่มใจทาํงานเป็นทมี” 

1. องคก์รแห่งการเรียนรู้  :  มกีารแลกเปลี�ยนความรูใ้นองคก์รเพื�อใหเ้กดิ 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิ�มขดีความสามารถ สรา้งการเปลี�ยนแปลงทั �งจากภายในและ
ภายนอก รว่มกนัคดิและพฒันารปูแบบของการทาํงานใหม ่ๆ นวตักรรมใหม ่ๆ การปรบัเปลี�ยน
นวตักรรมในองคก์ร พฒันาทกัษะผูป้ฏบิตังิาน  เรยีนรูจ้ากผูใ้ชบ้รกิาร 
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2. มุ่งสู่คณุภาพ : พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร  เน้นระบบที�จะสรา้งความพงึพอใจ 

แก่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็  ตรงกบัความตอ้งการ 

3. นําเทคโนโลยี :  มุง่พฒันาองคก์รใหท้นัเทคโนโลยสีารสนเทศ  และนวตักรรม 

ดา้นบรหิารจดัการและการบรกิารสารสนเทศ  โดยสรา้งความพรอ้มในทกุระดบั  เพื�อสรา้ง 
ความเป็นเลศิในการบรหิารและการบรกิาร 

4. มีจิตบริการ :  การเป็นผูใ้หบ้รกิารสารสนเทศ  และความชว่ยเหลอืดว้ย 

ความกระตอืรอืรน้  ใหค้าํแนะนําที�ดแีก่ผูใ้ชบ้รกิาร  มุง่มั �นสรา้งความประทบัใจ  ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บั
ความสะดวก  รวดเรว็  ถกูตอ้ง  ไมน่ั �งรอคอยรบั แต่เป็นฝา่ยรเิริ�มใหเ้ขาไดร้บัความรูแ้ละ
สารสนเทศที�ตอ้งการ  มคีวามทรงจาํที�ด ี ระลกึถงึเรา ใหย้ิ�มไดเ้สมอเมื�อนึกถงึเรา 

5. บริหารจดัการโปร่งใส  : มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  ยดึมั �นใน 

จรรยาบรรณของวชิาชพีบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ และความถูกตอ้ง 

ปฏบิตังิานดว้ยความซื�อสตัย ์ สจุรติ  ตรวจสอบได ้ปฏบิตังิานดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

สรา้งความไวว้างใจทั �งภายในและภายนอก 

6. ร่วมมือรว่มใจในการทาํงานเป็นทีม : มุง่มั �นพฒันากระบวนการทาํงานรว่มกนั 

ทั �งภายในองคก์รและเครอืขา่ยภายนอกอยา่งกลมกลนื สอดคลอ้ง  เป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ดว้ย
ความเขา้ใจซึ�งกนัและกนัโดยใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า เพื�อเป้าหมายสงูสดุ  มกีารสรา้ง
กลัยาณมติรในวงการวชิาชพีและสาขาที�เกี�ยวขอ้ง และพฒันาเครอืขา่ยความร่วมมอืระหวา่ง
หอ้งสมดุ  แหล่งเรยีนรู ้และสถาบนับรกิารสารสนเทศในระดบัทอ้งถิ�น  ระดบัชาต ิและนานาชาต ิ 

เพื�อขยายขดีความสามารถในการเรยีนรู ้แลกเปลี�ยน บรหิารจดัการ  และบรกิารสารสนเทศที�
คุม้คา่เกดิประโยชน์สงูสดุรว่มกนั 
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     -  งานนโยบายและแผน 

     -  งานคลงัและพสัดุ 

     -  งานบรหิารและธรุการ 

 

 - งานพฒันา

ทรพัยากรสารนิเทศ 

 - งานวเิคราะหห์มวดหมู่

และทํารายการ

ทรพัยากรสารสนเทศ 

 

 

 

-  งานฝึกประสบการณ์

วชิาชพี และฝึกอบรม 

-  งานพฒันาวชิาการและ

งานวจิยั 

-  งานเอกสาร ตํารา  

ศูนยห์นงัสอื 

 

 

โครงสร้างสาํนักวิทยบริการฯ 
 
 
 
       
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                        
                        
                        
                              
                         
                        
                  
                    
 
 

ผูอ้าํนวยการสาํนักวิทยบริการ 

 

กลุ่มงาน

อาํนวยการ 

 

กลุ่มงาน

เทคนิค 

 

กลุ่มงาน 

วิทยพฒันา 

คณะกรรมการสาํนักวิทยบริการฯ 

 

สาํนักงานผูอ้าํนวยการ 

 

ฝ่ายหอสมุด 
 

ผา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลุ่มงานบริการ 

- บรกิารการอ่าน และ 

   ยมื-คนื 

- บรกิารตอบคาํถามฯ 

- งานวารสารฯ 

-  การสง่เสรมิการใชบ้รกิาร 

- งานหอ้งสมดุคณะและ 

   วทิยาเขต 

 

กลุ่มงานสารสนเทศ

พิเศษ 

- หอ้งสมดุกฎหมาย 

- เครอืขา่ยพฒันาครแูละ  

   บุคลากรทางการศกึษา 

- สารสนเทศทอ้งถิน 

- จดหมายเหตุสถาบนั 

กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ่มงาน

โสตทศันวสัด ุ

- e - Library 

-  งานบรกิารและเผยแพร ่   

   สารสนเทศ 

- งานพฒันาและวางแผน 

- งานเทคนิค 

- งานบรกิารสือ 
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การแบง่ส่วนราชการ 
 

 ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ.2549  และประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร เรื�องการแบ่งสว่นราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
พ.ศ. 2549 (ราชกจิจานุเบกษา. 2549 : ก) มหาวทิยาลยัไดม้กีารแบ่งสว่นราชการภายใน

ในมหาวทิยาลยัและสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ป็นหน่วยงานระดบั

สาํนกั ตามโครงสรา้งของการแบ่งสว่นราชการ มฐีานะเทยีบเทา่คณะ สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ไดม้กีารแบ่งสว่นราชการภายในออกเป็น 3 ฝา่ยตามโครงสรา้ง  ดงันี&   
 

1. สาํนักงานผูอ้าํนวยการ  
 

 1.1   งานอาํนวยการ 
 

    1.1.1 งานนโยบายและแผน ไดแ้ก่ จดัทาํแผนปฏบิตังิานประจาํปี 

ประเมนิผลการดาํเนินงานทั &งระยะสั &นและระยะยาว วางแผนพฒันาปรบัปรงุการดาํเนินงาน 
นโยบายการปฏบิตังิาน ประชาสมัพนัธท์ั &งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

    1.1.2 งานคลงัและพสัดุ ไดแ้ก่ งานการเงนิ งบประมาณประจาํปี ควบคมุ

งบประมาณควบคุมการเงนิ-บญัช ีจดัหา จดัซื&อ และจดัจา้งวสัดุ ครภุณัฑ ์บรกิารดา้นพสัดุ  
ซ่อมบาํรงุและจาํหน่ายพสัดุ ครภุณัฑ ์

    1.1.3 งานบรหิารและธุรการ ไดแ้ก่ บรหิารงานบุคลากร งานการเจา้หน้าที�   
บรรจุ แต่งตั &ง ถอดถอน โอนยา้ย สวสัดกิารและบรกิารบุคลากร งานพฒันาบุคลากร   
ฝึกอบรม ศกึษาดงูาน ธุรการ งานสารบรรณในหน่วยงาน สารบรรณภายนอกหน่วยงาน  

ประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก งานเลขานุการ นําเสนอแฟ้ม ตรวจรา่ง

หนงัสอื เตรยีมการประชมุ บนัทกึรายงานการประชมุ จดัเกบ็เอกสารและขอ้มลู     

    1.1.4 งานประกนัคณุภาพ จดัทาํแผนการดาํเนินงานประกนัคณุภาพ  

จดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) จดัเตรยีมเอกสารเพื�อขอรบัการตรวจรบัรอง
คณุภาพ รายงานประจาํปี สถติ ิขอ้มลูทั �วไป 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) ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

  1.2  งานวทิยพฒันา 

         1.2.1 งานฝึกประสบการณ์วชิาชพีและฝึกอบรม ไดแ้ก่ การฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีใหน้กัศกึษาวชิาเอกบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์ 

นกัศกึษาโปรแกรมวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทั &งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

    1.2.2  งานพฒันาวชิาการ และงานวจิยั 

    1.2.4  งานเอกสาร  ตาํรา  ศนูยห์นงัสอื 
 

2.  ฝ่ายหอสมุด 

          2.1 กลุ่มงานเทคนิค 

  2.1.1   งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ คดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศ 

จดัหาทรพัยากรสารสนเทศ และแลกเปลี�ยนทรพัยากรสารสนเทศ 

  2.1.2   งานวเิคราะหห์มวดหมูแ่ละทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

งานวเิคราะหท์รพัยากรสารสนเทศ  ทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ 

  2.1.3   งานแปลงสื�อสิ�งพมิพเ์ป็นสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์การทาํดชันีและสาระสงัเขป 

  2.1.4   งานเตรยีมทรพัยากรเพื�อออกบรกิาร ไดแ้ก่ การจดัทาํรปูเล่มใหแ้ขง็แรง 

การเพิ�ม RFID Tag ฯลฯ 

       2.2  กลุ่มงานบรกิาร 

  2.2.1  บรกิารการอ่าน 

  2.2.2  บรกิารยมื-คนื ไดแ้ก่ ยมื-คนื หนงัสอื วารสาร และทรพัยากรสารสนเทศ

อื�น จดัเกบ็สถติแิละขอ้มลู การจดัชั &นหนงัสอื การอ่านชั &นหนงัสอื 

  2.2.3  บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้ ไดแ้ก่ ใหค้าํแนะนําและ 

ชว่ยการศกึษาคน้ควา้ และบรรณานุกรมเฉพาะเรื�อง 
  2.2.4  งานวารสาร หนงัสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพต่์อเนื�อง ไดแ้ก่ บรกิารวารสาร  
บรกิารหนงัสอืพมิพ ์บรกิารขา่วสารทนัสมยั กฤตภาคออนไลน์ การเลอืกสรรสารสนเทศ

เพื�อบรกิาร (SDI) 

  2.2.5  บรกิารสารสนเทศพเิศษ ไดแ้ก่ จดหมายเหตุมหาวทิยาลยั สารสนเทศ

ทอ้งถิ�น หอ้งเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา มมุความรูต้ลาดทนุ  
(SET Corner) และหอ้งสมดุมชีวีติแหล่งเรยีนรูด้า้นกฎหมายเพื�อปวงชน เป็นตน้ 
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  2.2.6   การสง่เสรมิการใชบ้รกิาร ไดแ้ก่ กจิกรรมสปัดาหห์อ้งสมดุ บรกิารแนะนํา

การใชบ้รกิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ (Information Literacy) การสอนการใชห้อ้งสมดุ   

จดันิทรรศการ แนะนําหนงัสอืใหม ่แนะนําการใชฐ้านขอ้มลู          

  2.2.7  งานหอ้งสมดุคณะและวทิยาเขต  ตดิต่อและประสานงานกบับณัฑติ

วทิยาลยั  เพื�อใหบ้รกิารนกัศกึษาตามศนูยก์ารเรยีนต่าง ๆ  นอกจากนั &นยงัมหีอ้งสมดุ
ภาษาไทยหอ้งสมดุศนูยว์ทิยาศาสตร ์ หอ้งสมดุโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม   
 

       2.3  กลุ่มงานสารสนเทศพเิศษ 

  2.3.1  หอ้งสมดุกฎหมาย  บรกิารหนงัสอื วารสาร กฤตภาคออนไลน์ เอกสาร

และสื�อโสตทศัน์ทางดา้นกฎหมาย ฐานขอ้มลู DOCS Search ฐานขอ้มลู  Lexis Nexis 

บรกิารแก่นกัศกึษา บุคคลทั �วไปที�สนใจ และบรกิารตอบปญัหาดา้นกฎหมายผา่นเวบ็ไซต ์ 
http://arcm.rmu.ac.th/law/ 

  2.3.2   เครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา รวบรวม และจดัเกบ็

เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน ตลอดจนการเขยีนผลงานทางวชิาการของคร ู 
บรกิารผา่นทางเวบ็ไซต ์ http://arcm.rmu.ac.th/be/   

  2.3.3   สารสนเทศทอ้งถิ�น จดัหาและรวบรวมขอ้มลู เกี�ยวกบัสารสนเทศทอ้งถิ�น
จงัหวดัมหาสารคาม  ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตส์ารสนเทศทอ้งถิ�น
http://arcm.rmu.ac.th/localdb1/ 

  2.3.4   จดหมายเหตุมหาวทิยาลยั รวบรวมขอ้มลู เอกสารเกี�ยวกบัมหาวทิยาลยั  
ประวตับุิคคลในองคก์ร  และจดัเกบ็ผลงานอาจารยภ์ายในมหาวทิยาลยัไวใ้หบ้รกิาร 

  2.3.5   มมุความรูต้ลาดทนุ (SET Corner) รวบรวมสื�อสารสนเทศเกี�ยวกบัตลาด
ทนุ ตลาดหุน้  

  2.3.6  หอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 มนีิทรรศการถาวรและ

สื�อมลัตมิเีดยีเกี�ยวกบัพระราชกรณียกจิ  คาํสอน (ครขูองแผน่ดนิ) ของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจา้อยูห่วัที�เกี�ยวขอ้งกบัอสีาน  มหาสารคาม  และพระมหากรณุาธคิณุต่อ

มหาวทิยาลยัราชภฏัมาหาสารคาม 
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3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      3.1 กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

            3.1.1  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิไดแ้ก่ การดแูลรกัษาระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ

ระบบต่างๆ  ใหพ้รอ้มที�จะปฏบิตังิาน และบรกิาร 
 3.1.2  ระบบยมื-คนือตัโนมตั ิโดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID  

 3.1.3  พฒันาระบบและสนบัสนุนการปฏบิตักิารสารสนเทศ  ไดแ้ก่                  

งานวเิคราะหแ์ละซ่อมบาํรุงระบบเครอืขา่ย  เพื�อใหง้านเครอืขา่ยมปีระสทิธภิาพเชื�อมโยง
มากที�สดุ  ประสานงานกบัหน่วยงานระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 

 3.1.4  งานบรกิารและเผยแพรส่ารสนเทศ  ไดแ้ก่ งานบรกิารอนิเทอรเ์น็ต   

สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ เพื�อการเรยีนการสอน  บรกิารสบืคน้ฐานขอ้มลู นอกจากนั &นยงัม ี 
การวเิคราะหแ์ละพฒันาปรบัปรงุเวบ็ไซต ์ เพื�อเป็นแหล่งคน้ควา้สารสนเทศแก่นกัศกึษา
และผูส้นใจ   
 

     3.2 กลุ่มงานโสตทศันวสัดุ    

            3.2.1  งานเทคนิค ไดแ้ก่ งานผลติสื�อโสตทศันวสัดุ ถ่ายวดีทิศัน์ สาํเนาเทป   
วดีทิศัน์  ซดีรีอม เพื�อการเรยีนการสอน 

 3.2.2  งานบรกิารสื�อ  ไดแ้ก่   
         3.2.2.1  บรกิารสื�อโสตทศัน์ บรกิารวดีทิศัน์ วซีดี ีดวีดี ี แถบเสยีง 

สไลด ์บรกิารวสัดุกราฟิก  รายการโทรทศัน์และสื�อเพื�อการศกึษา 
         3.2.2.2  บรกิารบนัทกึเสยีง  บนัทกึภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหว 

ทั &งในและนอกสถานที� 
      3.2.2.3  บรกิารหอ้งฉายและหอ้งประชมุ 

  3.2.3   งานนิทรรศการและประชาสมัพนัธ ์

 

อาคารสถานที
 
 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงั  

มทีางเชื�อมเป็นหอ้งโถง มกีารใหบ้รกิารในแต่ละอาคาร ดงันี&  

  อาคารหอ้งสมดุใหม ่เป็นอาคาร 6 ชั &น พื&นที� 4,970 ตารางเมตร โดยแบ่งบรเิวณ

ใหบ้รกิาร ประมาณ 75 เปอรเ์ซน็ตข์องพื&นที�ท ั &งหมด ดงันี& 
  ชั &นที�  1  โถงนิทรรศการ จดหมายเหตุมหาวทิยาลยัและหอ้งไพฑรูย ์  
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เจรญิพนัธุวงศ ์หอ้งสมดุกฎหมายเพื�อปวงชน (ใหบ้รกิารหนงัสอืหมวด 340 – 349) และ

มมุความรูต้ลาดทนุ (SET Corner)  

  ชั &นที�  2  บรกิารยมื – คนืหนงัสอื บรเิวณนั �งอ่านหนงัสอื หอ้งบณัฑติศกึษา 

และบรกิารหนงัสอืทั �วไป ปรชัญา ศาสนา และสงัคมศาสตร ์(หมวด 000 – 499) 

  ชั &นที�  3  บรเิวณนั �งอ่านหนงัสอื หอ้งบณัฑติศกึษา และบรกิารหนงัสอื

ภาษาไทย วทิยาศาสตร ์ศลิปะ วรรณกรรม และประวตัศิาสตร ์(หมวด 500 – 999) 

  ชั &นที�  4  ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรกิารอนิเทอรเ์น็ตสื�อการสบืคน้และ       
สื�ออเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งบรกิารศกึษาคน้ควา้รายกลุ่ม (Study Room)  หอ้งประชมุ  หอ้ง

อ่านของบณัฑติศกึษา และหอ้งฝึกอบรม 

  ชั &นที�  5  บรกิารสารสนเทศอา้งองิ หนงัสอืภาษาองักฤษทกุสาขาวชิา และ

สารสนเทศทอ้งถิ�น (จงัหวดัมหาสารคาม) 

  ชั &นที�  6  บรกิารสื�อโสตทศันวสัดุ สื�อสารสนเทศเพื�อการศกึษา บรกิาร            

หอ้งบนัทกึเสยีง หอ้งฉาย และหอ้งประชมุสมัมนา   

 อาคารหอ้งสมดุเดมิ  เป็นอาคาร 2 ชั &น พื&นที� 1,850 ตารางเมตร จดัเป็นพื&นที�
บรกิาร  80  เปอรเ์ซน็ตข์องพื&นที�ท ั &งหมด 

  ชั &นที�  1  บรกิารวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั  หอ้งเครอืขา่ยพฒันาครแูละ

บุคลากรทางการศกึษา  และงานวทิยพฒันา 

  ชั &นที�  2  ฝา่ยวารสารหนงัสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพต่์อเนื�อง นวนิยาย ตาํรา  
แบบเรยีนและหลกัสตูร 

 บรเิวณหอ้งโถง  เป็นทางเชื�อมระหวา่งอาคารทั &ง 2 หลงัใชเ้ป็นที�อ่าน
หนงัสอืพมิพ ์ วารสารบนัเทงิฉบบัล่วงเวลา จดัแสดงนิทรรศการ งานออกรา้นจําหน่าย

หนงัสอื และบรกิารถ่ายเอกสาร 

 หอเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 พรรษา  5 ธนัวาคม  2550  เป็นแหล่งเผยแพร่

สารสนเทศ พระราชประวตั ิ พระราชจรยิวตัร และพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั  
 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2552                                                                  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

Self  Assessment  Report  2009                                                                                     Academic  Resources  Center 

 

 

11 

คณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
    

                            

 

 

 

 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รทพิย ์ วรกุล         

ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

          

 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยสุ์วรรณ  อภยัวงศ์ 

                       กรรมการ 
 

 

                  

        

 

 

 

อาจารยว์ุฒชิยั    พรพชัรพงศ ์         นางประภาพร    บุฮม 

         กรรมการ                กรรมการ 
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ศาสตราจารย ์ดร.ฉวลีกัษณ์  บุณยะกาญจน             อาจารยน์พกนก  บุรุษนนัท ์

              ผูท้รงคุณวุฒ ิ                                          ผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

 

 

          

                  

        

   

 

 

อาจารยเ์ชษฐา  จกัรไชย     อาจารยภ์คพล  ชา่งยนัต ์    อาจารยจ์รีะนนั   เสนาจกัร ์

       กรรมการ           กรรมการ                          กรรมการ          
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ผูบ้ริหารสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

            
 

       ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์รทพิย ์   วรกุล 

      ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 

              

     ผูช้ว่ยศาสตราจารยสุ์วรรณ   อภยัวงศ ์                  นางประภาพร    บุฮม 

     รองผูอ้าํนวยการฝา่ยบรกิารหอ้งสมุด                   รองผูอ้าํนวยการฝา่ยบรหิาร 
 

                                                                         

      
 

 อาจารยว์ุฒชิยั   พรพชัรพงศ ์                                อาจารยน์วรตัน์  เดชพมิล 

รองผูอ้าํนวยการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ              หวัหน้าสาํนกังานผูอ้าํนวยการ
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บคุลากร 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มบุีคลากรประจาํทั &งสิ&น  23  คน                   

และมอีาจารยช์ว่ยงานจากโปรแกรมวชิา  จาํนวน  7  คน                                                                                                                           
 

ตารางที�  1.1  แสดงจาํนวนบุคลากร  สาํนกัวทิยบรกิารฯ 
 

งาน 
ข้าราชการ

พลเรือน 

ลกูจ้าง 

ประจาํ 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

ลกูจ้าง

ชั �วคราว 
รวม 

1. งานอาํนวยการ 1 2 1 4 8 

2. ฝา่ยบรกิาร

หอ้งสมดุ 
- 2 2 5 9 

3. ฝา่ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- 1 - 4 5 

รวม 1 5 3 13 23 

 

ขา้ราชการพลเรือน

ลูกจา้งประจํา

ลูกจา้งชั �วคราว

พนกังานมหาวิทยาลยั

 
แผนภมิูที
  1  แสดงจาํนวนบคุลากร  สาํนักวิทยบริการฯ 
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จาํนวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่ง 
 

   ตาํแหน่ง             จาํนวน (คน) 
 

 1.  บรรณารกัษ์          8  คน 

 2.  นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์               2 คน 

 3.  นกัวชิาการศกึษา        2  คน 

 4.  นกัวชิาการโสตทศันวสัดุ      1  คน 

 5.  เจา้หน้าที�บรหิารงานทั �วไป     2  คน 

 6.  เจา้หน้าที�ธุรการ                 1  คน 

 7.  พนกังานโรเนียว        1  คน 

 8.  พนกังานพมิพด์ดี        2  คน 

 9.  พนกังานปฏบิตักิาร        1  คน 

 10. เจา้หน้าที�หอ้งสมดุ        1  คน 

 11. คนงาน           2  คน 
 

    รวม                    23  คน  
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ตารางที
  1.2  แสดงงบประมาณสาํนักวิทยบริการฯ ประจาํปี  2552 
 

แผน วสัด ุ ครภุณัฑ ์

หมวดรายจ่าย 

ใช้สอย 

ที�ดิน 

และสิ�ง

ปลูก

สร้าง 

ค่าจ้าง 

ชั �วคราว 

 สาธาร 

ณูปโภค 
รวม 

(บกศ.)  สนับสนุนการจดัการเรียนรู ้                                                                                              5,317,924 

โครงการจดัจา้งลกูจา้งชั �วคราว     1,506,960  1,506,960 

โครงการพฒันาบรหิารจดัการ

สาํนกังาน 

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

โครงการพฒันาบุคลากร   180,000    180,000 

โครงการพฒันาสาํนกัวทิยบรกิาร 2,900,000100,000     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 

โครงการพฒันาสาํนกัวทิยบรกิาร 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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งบบาํรงุการศึกษา

งบ กศ.บป.

งบแผน่ดิน

 

แผนภมิูที�  2  แสดงงบประมาณของสาํนักวิทยบริการฯ ประจาํปี 2552 
 

 

วสัดุ

สาธารณูปโภค

ใช้สอย

ตอบแทน

ค่าจ้างชั 	วคราว

ครุภณัฑ์

แผนภมิูที� 3  แสดงงบประมาณหมวดรายจา่ยเงินรายได้ ของสาํนักวิทยบริการฯ  

ปีงบประมาณ 2552   
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การบริการ 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ไดจ้ดัสถานที�เพื�ออาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร  
โดยเชื�อมอาคารหอสมดุเดมิ  และอาคารบรรณราชนครนิทร ์ ทาํใหม้เีนื&อที�ในการบรกิาร
เพยีงพอ โดยจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ  จดัเกบ็และดาํเนินการดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที�จะอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร  โดยจดัใหม้กีารบรกิาร  ดงันี& 
  1. บรกิารการอ่าน  ใหแ้ก่อาจารย ์นกัศกึษา บุคลากรของมหาวทิยาลยั  

และบุคคลทั �วไป 

  2. บรกิารยมื – คนืทรพัยากรสารสนเทศ  ผูใ้ชบ้รกิารสามารถใชบ้รกิาร

ต่างๆ ไดแ้ก่ การยมื การคนื การจอง การยมืต่อ ทาํบตัรสมาชกิ ฯลฯ ผา่นทางเวบ็ไซต์

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

  3. บรกิารตอบคาํถามและชว่ยการคน้ควา้  โดยบรรณารกัษ์วชิาชพี 

ไดห้ลายชอ่งทาง ไดแ้ก่ สอบถามดว้ยตนเอง สอบถามทางโทรศพัท ์สอบถามผา่นทาง

เวบ็ไซต ์ บรกิารแนะนําวธิกีารสบืคน้สารสนเทศ  

  4. บรกิารขา่วสารทนัสมยั (Current Content)  ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บั

สารสนเทศที�ทนัสมยั เชน่ สารบญัของวารสารฉบบัใหม ่ผา่นทางเวบ็ไซต ์
http://arcm.rmu.ac.th  การเลอืกสรรสารสนเทศเฉพาะเรื�องเพื�อใหบ้รกิาร  (SDI) 

  5.  บรกิารสารสนเทศพเิศษ ไดแ้ก่ หอ้งไพฑรูย ์เจรญิพนัธุวงศ ์ 

เป็นหอ้งจดหมายเหตุมหาวทิยาลยั  หอ้งเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

หอ้งสารสนเทศทอ้งถิ�น  หอ้งวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั ซึ�งรวบรวมสารสนเทศที�เป็น
ผลงานวจิยัและวทิยานิพนธส์าํหรบั  นกัศกึษาและคณาจารย ์และสามารถสบืคน้

วทิยานิพนธใ์นรปูแบบ Full–Text ของมหาวทิยาลยัในประเทศและเครอืขา่ยวทิยานิพนธ์

ของต่างประเทศ หอ้งสมดุกฎหมาย  (แหล่งเรยีนรูก้ฎหมายเพื�อปวงชน) ไดจ้ดัเกบ็และ

รวบรวมหนงัสอืกฎหมาย ไดแ้ก่ ประมวลกฎหมาย คาํพพิากษาศาลฎกีา หนงัสอืกฎหมาย

อื�นๆ  
  6. บรกิารอนิเทอรเ์น็ต  โดยปรบัปรงุระบบเครอืขา่ยเพื�อสบืคน้ขอ้มลูได ้

ทั �วโลก จดัหาซอฟตแ์วรม์าควบคมุระบบการบรกิาร  เพื�อใหก้ารดาํเนินงานภายใน
หอ้งสมดุเป็นไปดว้ยความรวดเรว็  

  7. บรกิารสบืคน้ฐานขอ้มลู สาํนกัวทิยบรกิารฯ มฐีานขอ้มลูบรกิาร  

2 กลุ่ม  คอื 

       7.1 ฐานขอ้มลูที�จดัทาํขึ&นเอง (In- house databases)  ไดแ้ก่ 
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      7.1.1  OPAC  ฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศทั &งหมดของ                
สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

      7.1.2  IR-WEB  ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั (Full-Text) 

      7.1.3  IR  ภมูปิญัญามหาวทิยาลยั  รวมผลงานอาจารย ์  

สื�อสิ�งพมิพท์ี�เกี�ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยั 

      7.1.4  ฐานขอ้มลูเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

      7.1.5  ฐานขอ้มลูทอ้งถิ�น (จงัหวดัมหาสารคาม) 

      7.1.6  ขา่วมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามจากสื�อต่างๆ 

 นอกจากนี&สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดเ้ชื�อมโยงฐานขอ้มลูที�เป็นฐานขอ้มลูบรกิารฟรี
บนเวบ็ (Open Access Databases) ในสาขาวชิาต่างๆ ที�เปิดสอนในมหาวทิยาลยั 

เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  http://arcm.rmu.ac.th 
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เครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(http://arcm.rmu.ac.th/be/) 

วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยั 

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

(http://irweb.rmu.ac.th/) 

 

 

 

  

หอ้งสมดุมชีวีติ:แหล่งเรยีนรูก้ฎหมาย 

เพื�อปวงชน           
(http://arcm.rmu.ac.th/laws/) 

สารสนเทศทอ้งถิ�น 

(http://arcm.rmu.ac.th/localdb/) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2552                                                                  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

Self  Assessment  Report  2009                                                                                     Academic  Resources  Center 

 

 

21 

ตารางที
 1.3  แสดงจาํนวนทรพัยากรสารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2552 

 

ประเภททรพัยากร จาํนวน 

หนงัสอืภาษาไทย 196,660 เล่ม 

หนงัสอืภาษาองักฤษ 31,390  เล่ม 

วารสารภาษาไทย         713  ชื�อเรื�อง 
วารสารภาษาองักฤษ         32   ชื�อเรื�อง 
หนงัสอืพมิพ ์        23   ชื�อเรื�อง 

E-Journal      2,107  ชื�อเรื�อง 
  ฐานขอ้มลูออนไลน์  (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  ฐานขอ้มลู 

สื�อวดีทิศัน์ 2,165  ชื�อเรื�อง 
สื�อวซีดี ีและดวีดี ี 1,332  ชื�อเรื�อง 

         สื�อบทเรยีน (CAI / TRAINNING) 3,022  ชื�อเรื�อง 
         สื�อซดีคีู่มอืหนงัสอื 1,340  ชื�อเรื�อง 

สื�อเทปคลาสเซท 312  มว้น 

สื�อสไลด ์     12    ชื�อเรื�อง 
รวม    239,117  รายการ 
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ตารางที�  1.4  แสดงสถิติการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2552 
 

รายการ จาํนวน / ปี 

สถติกิารบรกิารยมืหนงัสอื        43,317   เล่ม 

สถติกิารบรกิารคนืหนงัสอื    43,600   เล่ม 

จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร  293,798    คน 

สถติกิารใชบ้รกิารของบุคคลภายนอก 2,360   คน 

สถติกิารบรกิาร  Delivery  135   เล่ม 

สถติกิารบรกิารโสตทศันวสัดุ  10,423  ครั &ง 
สถติกิารบรกิาร Internet 41,428  ครั &ง 
สถติกิารบรกิารสง่หนงัสอืนอกเวลา           10,985  เล่ม 

จาํนวนคา่ปรบัหนงัสอืเกนิกาํหนด 170,155 บาท 
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ตารางที�  1.5  แสดงปฏิทินกิจกรรม สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
 

วนั  เดือน  ปี 

 

กิจกรรม/งานที�ปฏิบติั 

 

ต.ค.–พ.ย. 2551 คัดเลือกวารสารใหม่เพื�อบอกรับ 

3  ตุลาคม 2551 เปลี�ยน เครื�องอ่าน CD-Rom สาํหรบัเครื�องใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ชั &น 4 

3  ตุลาคม  2551 ประกาศรายชื�อผู้ได้รับรางวัล “ โครงการสลิป ยืม-คืน มีรางวัล”  

6  ตุลาคม 2551 ประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีการศกึษา 2551 

10  ตุลาคม  2551 ประชุมบุคลากร  สาํนักวิทยบริการฯ  
11  ตุลาคม  2551 ปลดหนี� นักศึกษาที�สาํเรจ็การศกึษา (ตกค้าง) 

15  ตุลาคม  2551 จัดทาํโครงการห้องสมุดเคลื�อนที�สู่ชุมชน 

    17   ตุลาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการฯ (1/2552) 

   22  ตุลาคม  2551 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิทยพัฒนา 

 20-21 ตุลาคม  2551 ติดตั�งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ให้บริการ Internet Café (ชั�น 4) 

     24 ตุลาคม  2551 Big  Cleaning  Day  (1/2552) 

    24  ตุลาคม  2551 ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศกึษา 2550 สาํนักวิทยบริการฯ 

    15  ตุลาคม  2551 ประชุมจัดทาํโครงการงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ  2553) 

   27 ตุลาคม  2551 จัดหาครุภัณฑ ์(เคาน์เตอร์สบืค้นฐานข้อมูลงานวารสาร) 

   พฤศจิกายน  2551 เพิ�มความปลอดภัยชุดคอมพิวเตอร์ห้องฝึกอบรมชั�น 4    
(ใช้แม่กุญแจขนาดเลก็คล้องเพื�อลอ็ครวมสาย Accessories รวมกนั) 

  พฤศจิกายน  2551 ต่ออายุบัตรสมาชิก 

 5 พฤศจิกายน  2551 มอบรางวัลตาม “ โครงการสลิป ยืม-คืน มีรางวัล”  

10-13 พ.ย. 2551 ออกค่ายพัฒนาห้องสมุด การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  จังหวัดมหาสารคาม 
13-14 พ.ย. 2551 ประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ VTLS (User  Group) 

24 พฤศจิกายน 2551 ประชุมการปรับเปลี�ยนกระบวนการทาํงานงานบริการยืม-คืน 

25 พฤศจิกายน 2551 ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั�น 2 มายังชั�น 1  

29 พฤศจิกายน 2551 จัดหาคอมพิวเตอร์4ชุด โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวารสารฉบบัเตม็ 

21 พฤศจิกายน 2551 กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านหัวนาคาํ 
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วนั  เดือน  ปี 

 

กิจกรรม/งานที�ปฏิบติั 

 

พ.ย. 2551-ม.ค. 2552 ต่ออายุสมาชิกวารสารประจาํปีการศึกษา 2552 

   1  ธนัวาคม 2551 นิทรรศการถาวร หอเฉลิมพระเกยีรติ 

   1  ธนัวาคม  2551 ประชุมคณะกรรมการ “ โครงการการค้นข้อมูลอนิเตอร์เนต็สาํหรับ

ผู้สงูอายุ”  

    1  ธนัวาคม  2551 จัดอบรม Training การใช้โปรแกรมการส่งเอกสาร (IP MSG for Windows) 

  1-4 ธนัวาคม  2551 กจิกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอเฉลิมพระเกยีรติ 

  15  ธนัวาคม  2551 ประชุมบรรณารักษ์ / บุคลากร ฝ่ายห้องสมุด 

  16  ธนัวาคม  2551 ประชุมการจัดการความรู้  (KM) ในสาํนักวิทยบริการฯ  (1/2551) 

  16  ธนัวาคม  2551 เปิดให้บริการระบบ Internet Café ที�บริหารงานด้วยชุดโปรแกรมใหม่ 

Smart Net Enterprise 5.0 

    17-19 ธ.ค.2551 ปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในและภายนอกหอเฉลิมพระเกยีรติ 

    15-19 ธ.ค.2551 ปรับปรุงภมูิทศัน์ ภายในและภายนอกสาํนักวิทยบริการฯ 

 17-19 ธนัวาคม 2551 ดูแลระบบห้องสมุดอตัโนมติั (Maintenance)  (1/2552) 

    19 ธนัวาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการฯ (2/2552) 

    21 ธนัวาคม 2551 โครงการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ  
  22  ธนัวาคม  2551 ประชุมคณะกรรมการ “ โครงการการค้นข้อมูลอนิเตอร์เนต็ สาํหรับ

ผู้สงูอายุ”  

   26  ธนัวาคม 2551 กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านป่ากุง 

  10  มกราคม  2252 ติดตั�งระบบ Despace  สาํหรับงานเครือข่ายคร ู

   ม.ค.-ธ.ค. 2552 ติดตั�ง Upgrade โปรแกรม Internet café ด้วยโปรแกรม Smart Net 
EnterPrise 5.0  

 5 – 9 มกราคม 2552 ปรับปรุงป้ายประชาสมัพันธค์วามรู้ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12  มกราคม  2552 จัดฝึกอบรมวิชาชีพบรรณารักษ์ ให้กบับุคลากรทางการศกึษา เขตอาํเภอ

เมืองจังหวัดมหาสารคาม 

  15  มกราคม 2552 ประชุมบุคลากรสาํนักวิทยบริการฯ เกี�ยวกบันโยบายการบริหาร บริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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วนั  เดือน  ปี 

 

กิจกรรม / งานที�ปฏิบติั 

 

  23  มกราคม  2552 กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านหนองคู 

  23  มกราคม 2552 ประชุมการจัดการความรู้  (KM) ในสาํนักวิทยบริการฯ  (2/2551) 

   ม.ค.-ก.พ.2552 ปรับปรุงพื�นสาํนักวิทยบริการฯ ชั�น 1-6  

  2 กุมภาพันธ ์2552 ประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา (Malinet) 

  ก.พ.-เม.ย.  2552 คัดเลือกวารสารเพื�อจาํหน่ายออก (วารสารฉบบัล่วงเวลา) 

10-12 กุมภาพันธ ์2552 จัดอบรมโครงการค้นข้อมูลอนิเทอร์เนต็สาํหรับผู้สงูอายุ 

1-29 กุมภาพันธ ์2552 ประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้บริการทุกฝ่ายใน สาํนักวิทยบริการฯ 

(1/2552) 

10–12 กุมภาพันธ ์2552 โครงการพัฒนาบุคลากรสาํนักวิทยบริการฯ 

  27 กุมภาพันธ ์ 2552   กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านจาํนัก 

16-18 มีนาคม  2552 Maintenance ระบบห้องสมดุอตัโนมัติ (2/2552) 

1-2 มีนาคม  2552 สาํรวจรายชื�อนักศกึษาที�คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา 
  7  มีนาคม 2552 ปลดหนี� นักศึกษาที�สาํเรจ็การศกึษา 
 19-20 มีนาคม  2552 โครงการห้องสมุดเคลื�อนที�สู่ชุมชน 

  20  มีนาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการฯ (3/2552) 

  27 มีนาคม  2552  กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านโคกส ี

มีนาคม-เมษายน 2552 สาํรวจทรัพยากรสารสนเทศ (Inventory) 

 1-2 เมษายน 2552 กจิกรรมส่งเสริมการอ่านเพื�อสขุภาพ 

   6 เมษายน 2552 กจิกรรม 5 ส. สาํนักวิทยบริการฯ  

   10 เมษายน 2552 จัดหาครุภัณฑ ์(ชั�นหนังสอื) 5 ชุด 
    เมษายน  2552 รายงานผล กพร.รอบ 6 เดือน  

  24 เมษายน 2552 กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านหนองปลิง  

   1 พฤษภาคม 2552  กจิกรรมเรียนรู้ ร่วมกนัในองค์กร (Learning  Organization) 

11 พฤษภาคม  2552  สาํรวจรายชื�อนักศกึษาที�คาดว่าจะสาํเรจ็การศกึษา  
16 พฤษภาคม  2552  ปลดหนี� นักศึกษาที�สาํเรจ็การศึกษา 
 29 พฤษภาคม 2552    กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านโนนสมบูรณ ์

17-19 มิถุนายน 2552  Maintenance ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (3/2552) 
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วนั  เดือน  ปี 

 

กิจกรรม / งานที�ปฏิบติั 

 

     1 มิถุนายน 2552 Big  Cleaning  Day สาํนักวทิยบริการฯ  (2/2552) 

     1 มิถุนายน 2552   โครงการบริการชุมชน  ห้องสมุดวัดปัจฉิมทศัน์  ร่วมกบัโปรแกรมวิชา

บรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
    5  มิถุนายน  2552 ประชุมบุคลากร  สาํนักวิทยบริการฯ ประจาํภาคเรียน ที� 1/2552 

  15-30 มิถุนายน 2552 กจิกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 

    19 มิถุนายน 2552 ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการฯ 
    22 มิถุนายน 2552 ประชุมคณะกรรมการการประกนัคุณภาพ สาํนักวิทยบริการฯ 

    26 มิถุนายน 2552  กจิกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย (แบบเคลื�อนที�) ณ บ้านศรีวไิล 

    มิ.ย. – ก.ค. 2552 สร้างข้อมูลสมาชิก/ต่ออายุบัตรสมาชิก 

 20 กรกฎาคม 2552 ประชุมบุคลากรสาํนักวิทยบริการฯ เพื�อประเมนิผลการดาํเนินงาน 
ปีการศกึษา 2551 

  กรกฎาคม 2551 รายงานผล กพร.รอบ 9 เดือน 

  สงิหาคม  2552 ประชุมจัดทาํแผนปฏบิัติการประจาํปีงบประมาณ 2553 

17-19กนัยายน 2552 Maintenance ระบบห้องสมดุอตัโนมัติ  (4/2552) 

  กนัยายน  2552 รับการตรวจการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2551 

กนัยายน  2552 ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการฯ  (4/2552) 

กนัยายน  2552 ประเมนิความพึงพอใจผู้ใช้บริการทุกฝ่ายใน สาํนักวิทยบริการฯ 

(2/2552) 

ตุลาคม  2552 รายงานผล กพร. รอบ 12 เดือน 

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายในและภายนอก 

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552 บริการติดตั�งโสตทศันูปกรณ ์

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552 ซ่อมบาํรุงครุภณัฑโ์สตทศันูปกรณ ์

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552 ให้บริการ Internet, ทาํสาํเนาเอกสาร , ลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการ 

Internet  เกบ็สถิติผู้ใช้บริการ Internet (ส่งรายงานทุกเดือน) 

ต.ค. 2551-ก.ย. 2552 เปลี�ยน เครื�องอ่าน CD-Rom สาํหรับเครื�องให้บริการอนิเทอร์เนต็ ชั�น 4 

พ.ย. 2551-ก.ย. 2552  จัดหาครุภัณฑ ์ ทรัพยากรสารสนเทศ และจัดมุมสื�อ 

  ธนัวาคม 2552 พิธเีปิดห้อง “ทองใบทองเปาด์”  ห้องสมุดกฎหมาย 
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วนั  เดือน  ปี 

 

กิจกรรม / งานที�ปฏิบติั 

 

ธ.ค. 2551-ม.ค. 2552 ติดตั�ง/Upgrade โปรแกรม Internet café โดยใชโ้ปรแกรม Smart Net Enter 

Prise 5.0 

ทุกวันที� 1-15 ทกุเดือน ตัดกฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งสาํนักงานสภา 

ทุกวันที� 1,15 ทุกเดือน จดหมายข่าวสาํนักวิทยบริการฯ 

ทุกเดือน ประกาศรายชื�อ 10 อนัดับผู้ใช้บริการยืม – คืน มากที�สดุ 

ทุกเดือน จัดนิทรรศการและแนะนาํหนังสอืใหม่ 

ทุกเดือน ทวงทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง 

ทุกเดือน จัดรายการวิทยุชุมชน ทุกวนัจันทร์ – องัคาร เวลา 13.00 – 14.00 น. 
 

หมายเหตุ  ***  วนั เดอืน ปี อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที�ผ่านมา 
 

ตวัชี�วดั 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

องคป์ระกอบที� 1  ปรชัญา ปณธิาน 

วตัถุประสงคแ์ละแผนการดําเนินงาน 

1.1 มกีารกําหนดปรชัญาหรอืปณธิาน 

ตลอดจนกระบวนการพฒันากลยทุธ ์

แผนการดาํเนินงานและมกีารกําหนดตวั

บ่งชี�เพื
อวดัความสาํเรจ็ของการ
ดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกจิ 

(สกอ. 1.1) 

องคป์ระกอบที� 1 ปรชัญา ปณธิาน 

วตัถุประสงคแ์ละแผนการดําเนินงาน 

1.1  มกีารกําหนดปรชัญาหรอืปณธิาน 

ตลอดจนกระบวนการพฒันากลยทุธ ์แผนการ

ดาํเนินงานและมกีารกําหนดตวับ่งชี�เพื
อวดั
ความสาํเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนให้

ครบทุกภารกจิ (สกอ.1.1) 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

1.  รายงานการวเิคราะห์

ความสอดคลอ้งของแผน

ระดบัต่าง ๆ 

2. รายงานการนําผลการ

ดาํเนินงาน ของโครงการ

มาปรบัปรุงการปฏบิตั ิ

งานของสาํนกัวทิย

บรกิารฯ 

 

 1.2 รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวั 

บ่งชี�ของการปฏบิตังิานที
กําหนด  
(สกอ. 1.2) 

3 2 3 2  
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ตวัชี�วดั 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

องคป์ระกอบที� 5 การบรกิารวชิาการแก่

สงัคม 

5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารวชิาการ

แก่ชุมชนและสงัคมตามเป้าหมายของสาํนกั

วทิยบรกิารฯ (สกอ.5.1) 

องคป์ระกอบที� 5 การบรกิารวชิาการแก่

สงัคม 

5.1  มรีะบบและกลไกในการบรกิาร

วชิาการแก่ชุมชนและสงัคมตามเป้าหมาย

ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ (สกอ.5.1) 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

3 

1. รายงานผลการ

ประเมนิโครงการบรกิาร

วชิาการสูช่มุชน 

2. รายงานผลการสง่เสรมิ 

การใชบ้รกิาร 

- 

5.3.1 ระดบัความสําเรจ็ของโครงการหรอื

กจิกรรม ที
ตอบสนองต่อปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง (มรม.) 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

- 

5.3.2  ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาครู

และบุคลากรทางการศกึษา เพื
อเพิ
มพนู
ความรูห้รอืส่งเสรมิวทิยฐานะ ใหไ้ด้

มาตรฐานวชิาชพี (มรม.) 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 5.3.3  ระดบัความสาํเรจ็ของการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ
งแวดลอ้ม (มรม.) 

- 3 - 3 - 
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ตวัชี�วดั 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

- 

5.3.4  ระดบัความสาํเรจ็ของโครงการหรอื

กจิกรรมเพื
อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
ชุมชนหรอืทอ้งถิ
นอยา่งยั 
งยนื (มรม.) 

 

- 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

5.4  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของ 

ผูร้บับรกิาร (สกอ. 5.4) 

5.4  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของ 

ผูร้บับรกิาร (สกอ. 5.4) 

1 3 1 3  

5.4.1  ระดบัความสาํเรจ็ในการใหบ้รกิาร

วชิาการตามพนัธกจิของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

(มรม.) 

5.4.1  ระดบัความสาํเรจ็ในการใหบ้รกิาร

วชิาการตามพนัธกจิของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

(มรม.) 

2 3 2 3  

5.4.2  จาํนวนกจิกรรมความรว่มมอื

ระหว่างหอ้งสมดุ (มรม.) 

5.4.2  จาํนวนกจิกรรมความรว่มมอื

ระหว่างหอ้งสมดุ (มรม.) 

2 3 2 3  

5.4.3  พื�นที
ในการใหบ้รกิาร - 3 - 3 -  
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ตวัชี�วดั 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

องคป์ระกอบที� 7 การบรหิารและการ

จดัการ 

7.1 คณะกรรมการบรหิารของสาํนกั 

วทิยบรกิารฯ ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการ 

บรหิารจดัการ (สกอ. 7.1) 

องคป์ระกอบที� 7 การบรหิารและการ

จดัการ 

7.1 คณะกรรมการบรหิารของสาํนกั 

วทิยบรกิารฯ ใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการ 

บรหิารจดัการ (สกอ. 7.1) 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 3 

รายงานการประเมนิผล

โครงการทุกโครงการ

ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

7.2  ภาวะผูน้ําของผูบ้รหิารทุกระดบัของ

สาํนกัวทิยบรกิารฯ (สกอ. 7.2) 

7.2  ภาวะผูน้ําของผูบ้รหิารทุกระดบัของ

สาํนกัวทิยบรกิารฯ (สกอ. 7.2) 
3 3 3 3 

 

7.3  มกีารพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ สู่

องคก์ารเรยีนรู ้(สกอ. 7.3) 

7.3  มกีารพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ สู่

องคก์ารเรยีนรู ้(สกอ. 7.3) 
3 3 3 3 

 

7.4  มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากร   

  บุคคลเพื
อพฒันาและธาํรงรกัษาไวใ้ห ้

  บุคลากรคุณภาพและประสทิธภิาพ 

  (สกอ. 7.4) 

7.4 มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากร 

บุคคลเพื
อพฒันาและธาํรงรกัษาไวใ้ห้
บุคลากรคุณภาพและประสทิธภิาพ 

(สกอ. 7.4) 

 

3 

 

3 3 3 
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ตวัชี�วดั 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

7.4.2  รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนที

ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใน

วชิาชพีทั �งในประเทศและต่างประเทศ  
(สมศ. 5.11) 

7.4.2 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุน 

ที
ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใน
วชิาชพีทั �งในประเทศและต่างประเทศ  
(สมศ. 5.11) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

7.5  ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื
อการ
บรหิารจดัการ  (สกอ.7.5) 

7.5  ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื
อการ 
บรหิารจดัการ  (สกอ.7.5) 

3 

 
2 3 3 

 

7.6  ความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในการ

พฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ (สกอ. 7.6) 

7.6  ความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายนอกเขา้มามสี่วนรว่มในการ

พฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ (สกอ. 7.6) 

 

2 

 

3 

 

3 
2 

 

- 
7.8  มกีารนําระบบบรหิารความเสี
ยงมาใช้
ในกระบวนการบรหิารการศกึษา 

- 3 
- 

 
2 

 

- 7.9  ระดบัความสําเรจ็ของการถ่ายทอดตวั

บ่งชี�และเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบั
บุคคล 

- 1 - 2 
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ตวัชี�วดั 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

องคป์ระกอบที� 8 การเงนิและงบประมาณ 

8.1 มรีะบบและกลไกการจดัสรร การ 

วเิคราะหค์่าใชจ้่ายการตรวจสอบการเงนิ 

และงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(สกอ. 8.1) 

องคป์ระกอบที� 8 การเงนิและงบประมาณ 

8.1 มรีะบบและกลไกการจดัสรร  

การวเิคราะหค์่าใชจ้่ายการตรวจสอบ

การเงนิและงบประมาณอยา่งมี

ประสทิธภิาพ (สกอ. 8.1) 

3 3 3 3 

จดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานที
สอดคลอ้ง 

กบัหลกัฐานรายงานการ

ประเมนิตนเอง 

 

8.1.8 ค่าใชจ้่ายทั �งหมดที
ใชใ้นระบบ 

หอ้งสมดุต่อนกัศกึษา 
- 1 - 1 - 

 

8.2  มกีารใชท้รพัยากรในและนอก

หน่วยงานรว่มกนั (สกอ. 8.2) 

8.2  มกีารใชท้รพัยากรในและนอก

หน่วยงานรว่มกนั (สกอ. 8.2) 
3 3 3 3 

 

องคป์ระกอบที� 9 ระบบกลไกการประกนั

คุณภาพ 

9.1  มรีะบบและกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในที
เป็นส่วนหนึ
งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษา (สกอ. 9.1) 

องคป์ระกอบที� 9 ระบบกลไกการประกนั

คุณภาพ 

9.1  มรีะบบและกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในที
เป็นส่วนหนึ
งของ
กระบวนการบรหิารการศกึษา (สกอ. 9.1) 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

  ตดิต่อประสานงาน แลก    

  เปลี�ยนขอ้มลู และใหค้าํ 

  ปรกึษาเกี�ยวกบัการประกนั  

คุณภาพระหว่างฝา่ย ต่าง ๆ  

ในสาํนกั,สาํนกัศลิปะ  

วฒันธรรม, สาํนกัประกนั 
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ตวัชี�วดั ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
ผลการปรบัปรงุ 

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา  2552 
ปีการศึกษา 

2551 

ปีการศึกษา      

     2552 

ปีการศึกษา 

2551 

 ปีการศึกษา  

2552 

9.3 ระดบัความสาํเรจ็ของการประกนั

คุณภาพภายใน (สกอ. 9.3) 

9.3 ระดบัความสาํเรจ็ของการประกนั

คุณภาพภายใน (สกอ. 9.3) 

 

3 
 

3 

 

3 
 

3 

ตดิต่อประสานงาน และ

เปลี
ยนขอ้มลู และให้
คาํปรกึษาเกี
ยวกบัการ
ประกนัคุณภาพระหว่าง 

หอ้งสมุด ต่าง ๆ   
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ส่วนที� 2 

ผลการประเมินการดาํเนินงานของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยแีละสารสนเทศนั  น   
มกีารดาํเนินการ 5 องคป์ระกอบ 23 ตวับ่งชี   ดงัรายละเอยีดต่อไปนี  
  

องคป์ระกอบที�  1  ปรชัญา  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงคแ์ละแผนการดาํเนินงาน 
 

ตวับ่งชี�ที�  1.1   มีการกาํหนดปรชัญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันา        

กลยทุธ ์ แผนดาํเนินงานและมีการกาํหนดตวับง่ชี�เพื�อวดัความสาํเรจ็
ของการดาํเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ   

 

ขนิดตวับ่งชี�  : กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 

 1. มกีารกาํหนดปรชัญา หรอืปณิธาน   

 2. มกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์ แผนการดาํเนินงานและแผนปฏบิตักิารประจําปี 

ใหส้อดคลอ้งกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั  ยทุธศาสตรแ์ละ

แผนพฒันาชาต ิ

 3. มกีารกาํหนดตวับ่งชี ของการดาํเนินงาน  และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี 
เพื+อวดัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิงาน  

 4. มกีารดาํเนินการตามแผนครบทกุภารกจิ  

 5. มกีารตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี  อยา่งน้อย 

ปีละ 2 ครั  ง และรายงานต่อผูบ้รหิารและสภา  

   6. มกีารวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธแ์ผนการดาํเนินงานเป้าประสงค ์ 

เป้าหมายกบัยทุธศาสตรแ์ละแผนพฒันาของชาต ิ ตลอดจนสภาพการณ์ปจัจุบนั  และ

แนวโน้มในอนาคตอย่างสมํ+าเสมอ   

 7. มกีารนําผลการประเมนิและผลการวเิคราะหม์าปรบัปรงุกลยทุธ ์ และแผน 

การดาํเนินงานอยา่งต่อเนื+อง  
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เกณฑก์ารประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มกีารดาํเนินการ 

ไมค่รบ 5 ขอ้แรก 
มกีารดาํเนินการ  

5-6 ขอ้แรก 

มกีารดาํเนินการ 

ครบทกุขอ้ 
 

 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 ในปีงบประมาณ 2552  สาํนกัวทิยบรกิารฯ มผีลดาํเนินงานผา่นระดบั  7 ตาม 

มาตรฐานของ สกอ. คอื 

  1.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มกีารกาํหนดปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ หรอืปณิธาน  

(1.1-3-1) ที+มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธส์าํนกัวทิยบรกิารฯ ปี 2550-2554  

 (1.1-3-2) แผนปฏบิตักิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ ปี 2552 (1.1-3-3) นโยบายและแผนพฒันา

สาํนกัวทิยบรกิารฯ (1.1-3-4) และแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10  

(พ.ศ.2550-2554) ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ (1.1-3-5)  แผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลยั 

ราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550-2554)  (1.1-3-6) 

2.  มกีารแต่งตั  งคณะกรรมการจดัทาํและพฒันาแผนกลยทุธ ์ (1.1-3-7)  

เพื+อรว่มกนัพฒันาแผนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบั  ประเดน็ยทุธศาสตร ์สาํนกัวทิยบรกิาร  
(1.1-3-8)  และแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม พ.ศ. 2548-2551  

(1.1-3-9) ที+สอดคลอ้งกบัภารกจิหลกัของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   
 3.  มกีารกาํหนดตวับ่งชี ของการดาํเนินงาน  และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี 
เพื+อวดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานสาํนกัวทิยบรกิารฯ  (1.1-3-10) 

 4.   มกีารดาํเนินการตามแผนครบทกุภารกจิ  โดยมกีารประชมุคณะกรรมการจดั 

ทาํแผนและพฒันากลยทุธ ์ สาํนกัวทิยบรกิาร (1.1-3-11) 

 5.   มกีารตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี  และรายงานผล
อยา่งน้อยปีละ 2  ครั  ง โดยมกีารรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 6 เดอืน)  และรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 12 เดอืน) (1.1-3-12) 

 6.  มคีวามเชื+อมโยงของประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าหมาย กลยทุธ ์การใหบ้รกิาร
หน่วยงานราชภฏักบัแผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ.2548-2551 และยทุธศาสตร ์

จงัหวดั (1.1-3-13) ตลอดจนแผนการปฏบิตักิารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจาํปี 
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งบประมาณ พ.ศ.2552 (1.1-3-14) อยา่งต่อเนื+อง  
 7.  มกีารนําเสนอเวบ็ไซต ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ http://arcm.rmu.ac.th และเอกสาร 

การเผยแพร ่ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เพื+อการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื+อง   (1.1-3-15) 
 

 

การบรรลเุป้าหมาย  

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมายของ ตวับ่งชี ที+ 1.1  

มกีารกาํหนดปรชัญา หรอืปณิธาน   ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์ แผนดาํเนินงาน  

และมกีารกาํหนดตวับ่งชี เพื+อวดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนไดค้รบทกุภารกจิ   
ไวท้ี+ ระดบั 7 ตามเกณฑข์องสกอ. (1.1-3-16) 
 

การประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

3   บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐาน 
 

1.1-3-1    ปรชัญา   วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

1.1-3-2    แผนกลยทุธ ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ ปี 2550-2554 

1.1-3-3    แผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 2552  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

1.1-3-4    นโยบายและแผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

1.1-3-5    แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

1.1-3-6    แผนพฒันาการศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที+ 10  

    (พ.ศ.2550-2554) 

1.1-3-7   คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการจดัทาํแผนและพฒันากลยทุธ ์  
1.1-3-8   ประเดน็ยทุธศาสตรส์าํนกัวทิยบรกิารฯ 

1.1-3-9   แผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  พ.ศ. 2548-2551 

1.1-3-10  การกาํหนดตวับ่งชี   และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี  ปฏทินิ 

    การปฏบิตังิาน สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

1.1-3-11  รายงานการประชมุคณะกรรมการจดัทาํแผนและพฒันากลยทุธ ์

1.1-3-12  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ  

    พ.ศ.2552 (รอบ 6 เดอืน)  และ (รอบ 12 เดอืน) 
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1.1-3-13  ประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าหมาย กลยทุธ ์การใหบ้รกิารการหน่วยงาน  

    มหาวทิยาลยัราชภฏักบัแผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ.2548-2551  

    และยทุธศาสตรจ์งัหวดั   

1.1-3-14  แผนปฏบิตักิารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจาํปีงบประมาณพ.ศ.2552 

1.1-3-15  เวบ็ไซต ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ http://arcm.rmu.ac.th และเอกสารการเผยแพร ่

             ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  

1.1-3-16 เป้าหมายของตวับ่งชี ที+  ตวับ่งชี ที+  1.1 มกีารกาํหนดปรชัญาหรอืปณิธาน   

            ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยทุธ ์ แผนดาํเนินงานและมกีารกาํหนดตวับ่งชี เพื+อ 

            วดัความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทกุภารกจิ ในรายงานการประเมนิ 

            ตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553  

            สาํนกัวทิยบรกิารฯ   หน้าที+ 116 
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ตวับ่งชี�ที� 1.2 : ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งชี�ของการปฏิบติังานที�กาํหนด   

 

ชนิดตวับ่งชี� :  ผลผลติ 
   

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 

 บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ60-74 

 
บรรลุเป้าหมาย รอ้ยละ75-89 บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ90-100 

 

ผลการดาํเนินการ 

  

 ในปีการศกึษา/ปีงบประมาณ 2552  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มแีผนปฏบิตักิาร 

ประจาํปีงบประมาณ 2552 (1.2-2-1)  โดยมสีรปุผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี  ปีงบประมาณ   
2552  (1.2-2-2)  รายละเอยีดโครงการ จากแหล่งงบประมาณ ที+มหาวทิยาลยัจดัสรรให ้ 
(1.2-2-3) มคีณะกรรมการรบัผดิชอบแต่ละตวับ่งชี  และรายงานการประชมุ  (1.2-2-4) รวมทั  ง 
บทสรปุผูบ้รหิาร (1.2-2-5)  และจาํนวนกจิกรรม/โครงการ ภายใตก้ลยทุธ ์ปีงบประมาณ  

2552 ที+สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการจดัทาํ (1.2-2-6) และสรปุโครงการ / กจิกรรมที+ 
ดาํเนินการตามตวับ่งชี   (1.2-2-7) มรีายงานตดิตามและประเมนิแผนปฏบิตักิาร  

ปีงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดอืน) เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ (1.2-2-8)  มแีผนปฏบิตัิ

การงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได ้ปีงบประมาณ 2552 (1.2-2-9)  และสรปุงบประมาณ

รายจ่ายรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (1.2-2-10) ผลการดาํเนินงานโครงการที+บรรลุ
เป้าหมายตามบ่งชี  ตามจาํนวน 19 ตวับ่งชี จากจาํนวนตวับ่งชี  ทั  งหมดจาํนวน 23 ตวับ่งชี    
คดิเป็นรอ้ยละ  82.60  มกีารสรปุผลประเมนิโครงการตามตวับ่งชี  (1.2-2-11)  และนําผล 

การประเมนิจากคณะกรรมการฯ ลงจดหมายขา่วสาํนกัวทิยบรกิารฯ เพื+อประชาสมัพนัธใ์ห้
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ไดร้บัทราบ (1.2-2-11)   
 

การบรรลเุป้าหมาย 
 

   ไมบ่รรลุเป้าหมาย   เพราะสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีาสนเทศ  กาํหนดเป้าหมาย

ของตวับ่งชี ที+  1.2.1  ไวท้ี+ระดบั รอ้ยละ 90-100  ตามเกณฑข์องสกอ.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ดาํเนินการไดร้อ้ยละ  82.60 (1.2-2-13)   
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

2   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

1.2-2-1   แผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ  2552 

1.2-2-2   ตารางสรุปผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี   ปีงบประมาณ  2552  

1.2-2-3   รายละเอยีดโครงการ แหล่งงบประมาณ ที+ดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย 

1.2-2-4   คณะกรรมการรบัผดิชอบตดิตามแลประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร 

1.2-2-5   บทสรปุผูบ้รหิาร  และรายงานการประชมุ 

1.2-2-6   จาํนวนกจิกรรม/โครงการ ภายใตก้ลยทุธ ์ปีงบประมาณ  2552 

1.2-2-7   ตารางสรุปโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิาร  สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

  ประจาํปีงบประมาณ  2552 

1.2-2-8  รายงานตดิตามและประเมนิแผนปฏบิตักิาร   ปีงบประมาณ 2552  

            (รอบ 12 เดอืน) 

1.2-2-9   แผนปฏบิตักิารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได ้ปีงบประมาณ 2552 

1.2-2-10  สรปุงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได ้ปีงบประมาณ 2552 จาํแนกตามงบรายจ่าย 

1.2-2.11  สรปุผลการประเมนิโครงการของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

1.2-2.12  จดหมายขา่วประชาสมัพนัธผ์ลการตรวจการประเมนิจากคณะกรรมการฯ 
1.2-2-13  ตวับ่งชี ที+ 1.2 : รอ้ยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี ของการปฏบิตังิานที+ 
             กาํหนดในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ 

             ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ   หน้าที+ 116 
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องคป์ระกอบที� 5   การบริการวิชาการแก่สงัคม  

 

ตวับ่งชี�ที�  5.1 : มรีะบบและกลไกในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมตามเป้าหมายของ 

    สาํนกัวทิยบรกิารฯ  
 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

1. มกีารจดัทาํนโยบาย  แผนกลยทุธ ์ และแผนดาํเนินงานของการบรกิาร 

วชิาการแก่สงัคม 

2. มคีณะกรรมการคณะทาํงานหรอืหน่วยงานดาํเนินการใหบ้รกิารวชิาการแก่ 

สงัคมตามแผนที+กาํหนด 

3. มกีารกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละหรอืระเบยีบในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม 

4. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนที+กาํหนด 

5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

6. มกีารจดัทาํแผนการเชื+อมโยงและบรูณาการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเขา้ 
กบัการเรยีนการสอนหรอืการวจิยั  หรอืการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

 7.  มกีารประเมนิสมัฤทธผิลและนําผลการประเมนิไปพจิาณาปรบัปรงุความ

เชื+อมโยงและบรูณาการระหวา่งการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัภารกจิอื+น ๆ ของสาํนกัฯ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 5 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑเ์ทา่กบั 5-6 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ  2552  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มผีลงานระดบั 7 ตามเกณฑม์าตรฐาน 

ของ สกอ. คอื 

 1.  กาํหนดนโยบายและแผนพฒันา (5.1-3-1) แผนกลยทุธ ์2550-2554 (5.1-3-2)   

และแผนดาํเนินงานแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

(5.1-3-3) ของการบรกิารวชิาการแก่สงัคมของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  
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 2.  คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการ สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ที+ 156/2552 เรื+อง กจิกรรมพฒันาหอ้งสมดุ (5.1-3-4) 

  3.  สาํนกัวทิยบรกิารไดก้าํหนดหลกัเกณฑง์านบรกิารทางวชิาการสูท่อ้งถิ+น  
และสงัคม วา่ดว้ยการบรกิารทางวชิาการสูท่อ้งถิ+นและสงัคม (5.1-3-5)   มปีระกาศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เรื+องอตัราคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และคา่บรกิาร สาํนกั 

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (5.1-3-6)  

 4. นําผลการบรกิารแจง้ต่อที+ประชมุใหท้ราบ ในรายงานการประชมุผูบ้รหิาร /
อาจารย/์บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั  งที+ 2 /2552 วนัที+  22 

ตุลาคม 2552 (5.1-3-7)  

 5.  รายงานการประชมุผูบ้รหิาร/อาจารย/์บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั  งที+ 2 /2552 วนัที+  22 ตุลาคม 2552  ไดส้รปุผลการดาํเนินงานบรกิารวชิาการ

แก่ชมุชนและสงัคม เรื+อง “การจดักจิกรรมออกคา่ยหอ้งสมดุเคลื+อนที+ หอ้งสมดุวดัปจัฉิมทศัน์ 

วนัที+ 1 มถุินายน 2552 (รายงานการประชมุ ครั  งที+  2/2552 : หน้า 4)” (5.1-3-8) 

 6.  จดัทาํแผนการเชื+อมโยงของประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์ของสาํนกั
วทิบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศกบัแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

(5.1-3-9)   

 7.  โครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการสูช่มุชน (5.1-3-10)  รายงานการ 

ประชมุสาํนกัวทิยบรกิารฯ และฝา่ยงานบรกิารหอ้งสมดุ เพื+อจดัทาํแผนปฏบิตักิารในปี 

งบประมาณปีต่อไป  (5.1-3-11)  และงานบรกิารที+เวบ็ไซต ์สวบ. http://arcm.rmu.ac.th  

ที+เชื+อมโยงและบรูณาการระหวา่งการบรกิารวชิาการแก่สงัคมกบัภารกจิอื+น (5.1-3-12) 
 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมาย “ตวับ่งชี ที+  5.1 มรีะบบ

และกลไกในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมตามเป้าหมายของสาํนกัวทิยบรกิารฯ”  

ไวท้ี+  7 ระดบั สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินงานได ้7 ระดบั  ได ้3 คะแนน  ตามเกณฑ ์สกอ.  

(5.1-3-13) 

 

การประเมิน ตนเอง 

 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน  การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3   บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 
 

5.1-3-1  นโยบายและแผนพฒันา  

5.1-3-2  แผนกลยทุธ ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ  2550-2554 

5.1-3-3    แผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ ระยะที+ 10  (พ.ศ. 2550- พ.ศ. 2554)  

5.1-3-4     คาํสั +งสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ที+ 156/2552 เรื+อง แต่งตั  ง 
                 คณะกรรมการดาํเนินกจิกรรมพฒันาหอ้งสมุด 

5.1-3-5   เอกสารงานบรกิารทางวชิาการสูท่อ้งถิ+นและสงัคม วา่ดว้ยการบรกิารทาง 
  วชิาการสูท่อ้งถิ+นและสงัคม 

5.1-3-6     ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เรื+องอตัราคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั  
      และคา่บรกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1-3-7      รายงานการประชมุผูบ้รหิาร/อาจารย/์บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ ครั  งที+ 2 /2552 วนัที+  22 ตุลาคม 2552  

5.1-3-8     สรปุผลการดาํเนินงานบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม เรื+อง “การจดั 

  กจิกรรมออกคา่ยหอ้งสมดุเคลื+อนที+ หอ้งสมดุวดัปจัฉิมทศัน์ วนัที+ 1 มถุินายน  

  2552 (รายงานการประชมุ ครั  งที+  2/2552 : หน้า 4)” 

5.1-3-9    แผนการเชื+อมโยงของประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์ของสาํนกั 

  วทิบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศกบัแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏั 

  มหาสารคาม 

5.1-3-10     โครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการแก่ชมุชน 

5.1-3-11    รายงานการประชมุสาํนกัวทิยบรกิารฯ และฝา่ยงานบรกิารหอ้งสมดุ จดัทาํ 

  แผนปฏบิตักิารในปีการศกึษาต่อไป 

5.1-3-12  เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบรกิาร ฯ http://arcm.rmu.ac.th 

5.1-3-13     เป้าหมายตวับ่งชี ที+  5.1 มรีะบบและกลไกในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและ 

     สงัคมตาม เป้าหมายของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ในรายงานการประเมนิตนเอง สว่น 

        ที� 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี�  ตั�งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวิทยบริการฯ  หนา้ที� 118 
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ตวับ่งชี�ที�  5.3.1  : ระดบัความสาํเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม ที+ตอบสนองต่อปรชัญา 
      เศรษฐกจิพอเพยีง  (มรม.) 
 

ชนิดตวับ่งชี�  :   กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

1. โครงการ / กจิกรรมที+ตอบสนองต่อปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงผา่นการอนุมตั ิ

จากสภามหาวทิยาลยัและดาํเนินการไดต้ามแผน  ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 

2. ดาํเนินการไดค้รบถว้นตามแผน  รอ้ยละ  100 

3. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่ง รอ้ยละ 50 – 74   

ของโครงการตามแผน 

4. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่งรอ้ยละ 75 – 99  

ของโครงการตามแผน 

5. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  รอ้ยละ 100 ของโครงการตามแผน 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มแีผนปฏบิตักิาร สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ปี 2552 (5.3.1-3-1) ซึ+งสอดคลอ้งกบัประเดน็ยทุธศาสตรก์ารวจิยัและบรกิารวชิาการ 
บนพื นฐานความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิ+น บนพื นฐานเศรษฐกจิพอเพยีง ม ี

การดาํเนินการตามแผนและความเชื+อมโยงของประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์ 
ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  (5.3.1-3-2)  โครงการหอเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจา้อยูห่วั : แหล่งเรยีนรู ้“ครขูองแผน่ดนิ” ไดด้าํเนินการจดักจิกรรมตามโครงการ  

ดงันี   กจิกรรมนกัเรยีนในโรงเรยีนเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคามเขา้เยี+ยมชมหอเฉลมิ 

พระเกยีรตแิละหมูบ่า้นเศรษฐกจิดอนมนั  กจิกรรมผูนํ้าชมุชนเขา้เยี+ยมชมหอเฉลมิพระเกยีรต ิ
กจิกรรมจดัทาํหนงัสอืครขูองแผน่ดนิ  กจิกรรมการประกวดดนตรไีทยเฉลมิพระเกยีรต ิ 80 

พรรษา ระดบัมธัยมศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (5.3.1-3-3)  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื+อง “เทคนิคกจิกรรมสรา้งสรรคส์ง่เสรมิการอ่านแบบพอเพยีง” (5.3.1-3-4) มกีารประเมนิผล
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การดาํเนินงานทกุโครงการตรงตามตวัชี วดัความสาํเรจ็ของโครงการหอเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั : แหล่งเรยีนรู ้ “ครขูองแผน่ดนิ” มกีารรายงานตดิตามและ

ประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) (5.3.1-3-5) 
 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายตวับ่งชี ที+ 5.3.1 ระดบั

ความสาํเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม ที+ตอบสนองต่อปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  (มรม.) ไวท้ี+
ระดบั 4 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการไดท้ี+ระดบั 4 ได ้3 คะแนน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  

(5.3.1-3-6)  

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

5.3.1-3-1  แผนปฏบิตักิาร สาํนกัวทิยบรกิารฯ  2552 

5.3.1-3-2  ความเชื+อมโยงของประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์ของสาํนกั 

      วทิยบรกิารฯ 

5.3.1-3-3     โครงการหอเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั : แหล่งเรยีนรู ้ 

  “ครขูองแผน่ดนิ”  

5.3.1-3-4      โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื+อง “เทคนิคกจิกรรมสรา้งสรรคส์ง่เสรมิ 

                 การอ่านแบบพอเพยีง” 

5.3.1-3-5  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) 

5.3.1-3-6     เป้าหมายตวับ่งชี ที+  5.3.1  : ระดบัความสาํเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรม ที+ 
                     ตอบสนองต่อปรชัญา เศรษฐกจิพอเพยีง ในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 

                 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ หน้าที+ 116   
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ตวับ่งชี�ที� 5.3.2  :  ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

                         เพื+อเพิ+มพนูความรูห้รอืสง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพี  
                         (มรม.) 
 

ชนิดของตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื+อเพิ+มพูนความรูห้รอืส่งเสรมิ

วทิยฐานะ  ใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพีผ่านการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัและดําเนินการได้

ตามแผนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  50 

 2.  ดาํเนินการไดค้รบถว้นตามแผน  รอ้ยละ  100  

 3.  ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่งรอ้ยละ 50-74  

ของโครงการตามแผน 

 4.  ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่งรอ้ยละ 75-99  

ของโครงการตามแผน 

 5.  ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ รอ้ยละ 100  ของโครงการ 

ตามแผน 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีการศกึษา  2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มแีผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ ฉบบัที+ 
10 (2550-2554)  (5.3.2-3.1) ซึ+งสอดคลอ้งกบัแผน และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ

สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ดา้นการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพื+อเพิ+มพนูความรูห้รอื
สง่เสรมิวทิยฐานะ  ซึ+งไดด้าํเนินงานมาอย่างต่อเนื+อง ดงัในรายงานการประเมนิตนเอง (Self 

Assessment Report) เครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพื+อการปฏริปูการศกึษา 
(5.3.2-3.2)  โดยดาํเนินงานตามโครงการการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพื+อเพิ+มพนู
ความรูห้รอืสง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพี  และมกีจิกรรมที+สง่เสรมิโครงการ 
ดงันี  จดัทาํฐานขอ้มลูบทคดัยอ่ผลงานทางวชิาการ (ผลงานอาจารย ์3) และกจิกรรมอบรม 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2552                                                                  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

Self  Assessment  Report  2009                                                                                     Academic  Resources  Center 

 

 

47 

การสบืคน้ขอ้มลูผลงานทางวชิาการเพื+อเลื+อนวทิยฐานะ  (5.3.2-3-3)  และมกีารดาํเนิน

โครงการตามแผนการดาํเนินงาน (5.3.2-3-4) มคีณะทาํงานที+ดาํเนินการตามแผน 

การดาํเนินงานและผูร้บัผดิชอบ  (5.3.2-3-5) โดยมกีารรายงานการตดิตามและประเมนิผล

แผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 6 เดอืน)  โดยมกีารรายงานการตดิตาม

และประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (รอบ 12 เดอืน) (5.3.2-3-6) 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายตวับ่งชี  
ที+ 5.3.2 ระดบัความสําเรจ็ของการพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื+อเพิ+มพูนความรู้
หรอืสง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพี (มรม.) ไวท้ี+ระดบั 4 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

มผีลการดาํเนินการบรรลุตามเกณฑค์รบทกุขอ้ ได ้ 3  คะแนน  (5.3.2-3-7) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

5.3.2-3-1  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10  (พ.ศ. 2550-2554) 

5.3.2-3-2     รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) เครอืขา่ยพฒันาคร ู  

      และบุคลากรทางการศกึษา เพื+อการปฏริปูการศกึษา 
5.3.2-3-3     โครงการ การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพื+อเพิ+มพนูความรูห้รอื  

        สง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพี 

5.3.2-3-4  แผนการดาํเนินงาน  

5.3.2-3-5  คณะทาํงานที+ดาํเนินการตามแผนการดาํเนินงานและผูร้บัผดิชอบ   
5.3.2-3-6      รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ  

                 พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) 

5.3.2-3-7     เป้าหมายตวับ่งชี ที+ 5.3.2  :  ระดบัความสาํเรจ็ของการพฒันาครแูละบุคลากร 

      ทางการศกึษาเพื+อเพิ+มพนูความรูห้รอืสง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตาม 

                 วชิาชพีในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี   
                 ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ หน้าที+ 116 
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ตวับ่งชี�ที�  5.3.3 : ระดบัความสาํเรจ็ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิ+งแวดลอ้ม 
 

ชนิดตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

1. โครงการ / กจิกรรมที+อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้ม  ผา่น 

การอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั  และดาํเนินการไดต้ามแผน  ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  50 

2. ดาํเนินการไดค้รบถว้นตามแผน  รอ้ยละ  100 

3. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่ง  รอ้ยละ 50 – 74  

ของโครงการตามแผน 

4. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่ง  รอ้ยละ 75-99  

ของโครงการตามแผน 

5. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  รอ้ยละ  100 ของโครงการ 

ตามแผน 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีการศกึษา / ปีงบประมาณ 2552  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มแีผนปฏบิตักิาร 

ประจาํปีงบประมาณ 2552 (5.3.3-3-1)  โดยมสีรปุผลการประเมนิคณุภาพตามตวับ่งชี   
ปีงบประมาณ  2552  (5.3.3-3-2)  และตารางสรปุโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิาร  

สาํนกัวทิยบรกิารฯ ประจาํปีงบประมาณ  2552 (5.3.3-3-3)  โดยการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้ม ไดด้าํเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม หอ้งสมดุสเีขยีว  

และมกีจิกรรมที+ดาํเนินตามโครงการดงันี  ปรบัปรงุภมูทิศัน์ภายในและภายนอก ลดการใช้
กระดาษ การใชโ้ปรแกรม IP Messenger for Win และกจิกรรมการประชาสมัพนัธ(์5.3.3-3.4)  

กจิกรรมปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตแิด่แมห่ลวง (5.3.3-3-5) และโครงการสบืสานประเพณีไทย

ใสใ่จสิ+งแวดลอ้ม วนัลอยกระทง (5.3.3-3-6) มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการตรงตาม

ตวัชี วดัความสาํเรจ็ของโครงการ หอ้งสมดุสเีขยีว (5.3.2-3-7) การประเมนิผลการดาํเนินงาน

โครงการตรงตามตวัชี วดัความสาํเรจ็ของโครงการ/กจิกรรมปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตแิด่แม่
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หลวง (5.3.2-3-8)  และประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการตรงตามตวัชี วดัความสาํเรจ็ของ
โครงการสบืสานประเพณีไทยใสใ่จสิ+งแวดลอ้ม วนัลอยกระทง (5.3.2-3-9) โดยผูบ้รหิาร และ

บุคลากรสาํนกัวทิยบรกิารฯ ทกุคนมสีว่นรว่ม  และตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) (5.3.3-3-10)   

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดก้าํหนดเป้าหมาย 

ตวับ่งชี+ที+ 5.3.3 : ระดบัความสาํเรจ็ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้มไวท้ี+
ระดบั 4  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ดาํเนินการไดร้ะดบั 4 ได ้3  คะแนน ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

(5.3.3-3-11)   
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

5.3.3-3-1  แผนปฏบิตักิาร สาํนกัวทิยบรกิารฯ ปี 2552 

5.3.3-3-2     เป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 

5.3.3-3-3     ตารางสรปุโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิตักิาร สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

                 ประจาํปีงบประมาณ  2552 

5.3.3-3-4     โครงการหอ้งสมดุสเีขยีว 

5.3.3-3-5     โครงการกจิกรรมปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรตแิด่แมห่ลวง 

5.3.3-3-6      โครงการสบืสานประเพณีไทยใสใ่จสิ+งแวดลอ้ม วนัลอยกระทง 
5.3.3-3-7  การประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการหอ้งสมดุสเีขยีว 

5.3.3-3-8  การประเมนิผลการดาํเนินงานทกุโครงการกจิกรรมปลกูตน้ไมเ้ฉลมิ 

                 พระเกยีรตแิด่แมห่ลวง 

5.3.3-3-9  การประเมนิผลการดาํเนินงานโครงการสบืสานประเพณีไทยใสใ่จสิ+งแวดลอ้ม 

                 วนัลอยกระทง 

5.3.3-3-10    รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ  

       พ.ศ.2552 (รอบ 12 เดอืน) 
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5.3.3-3-11   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  5.3.3 : ระดบัความสาํเรจ็ของการอนุรกัษ์ทรพัยากร  

                ธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้มในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตาราง 

                เป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ หน้าที+ 117 
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ตวับ่งชี�ที� 5.3.4  :  ระดบัความสาํเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรมเพื+อเสรมิสรา้งความ 

      เขม้แขง็ของชมุชนหรอืทอ้งถิ+นอยา่งยั +งยนื 

 

ชนิดตวับ่งชี� : กระบวนการ 

 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 

1. โครงการ / กจิกรรมเพื+อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนและ / หรอื ทอ้งถิ+น 

อยา่งยั +งยนืผา่นการอนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยัและดาํเนินการไดต้ามแผนไมน้่อยกวา่ 
รอ้ยละ 50 ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ตํ+ากวา่ รอ้ยละ 41 ของโครงการตาม

แผน 

2. ดาํเนินการไดค้รบถว้นตามแผน  รอ้ยละ  100 

3. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่ง รอ้ยละ 50-74   

ของโครงการตามแผน 

4. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่ง รอ้ยละ  75-99  

ของโครงการตามแผน 

5. ดาํเนินการไดบ้รรลุความสาํเรจ็ของโครงการ  ระหวา่ง รอ้ยละ 100 ของโครงการ 

ตามแผน 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มแีผนปฏบิตัสิาํนกัวทิยบรกิารฯ ปีงบประมาณ  2552  

(5.3.4-3-1) ซึ+งสอดคลอ้งกบัโครงการหรอืกจิกรรมเพื+อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

หรอืทอ้งถิ+นอยา่งยั +งยนื โดยดาํเนินงานตามปฏทินิการปฏบิตังิานสาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (5.3.4-3-2)  โครงการไดด้าํเนินการตาม

ปฏทินิฯ ดงันี   โครงการจดัทาํโครงการการพฒันาหอ้งสมดุวดัปจัฉิมทศัน์ (5.3.4-3.3) 

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื+อเสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ เรื+อง  
การบรหิารจดัการหอ้งสมดุยคุใหม ่(5.3.4-3-4) โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารภาคฤดรูอ้น  

(5.3.4-3-5) โครงการ การคน้ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัผูส้งูอาย ุ(บรกิารวชิาการสูช่มุชน)  
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(5.3.4-3-6) โครงการหอเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั : แหล่งเรยีนรู ้“ครขูอง

แผน่ดนิ” (5.3.4-3-7) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื+อง “เทคนิคกจิกรรมสรา้งสรรคส์ง่เสรมิ

การอ่านแบบพอเพยีง” (5.3.4-3-8) โครงการ การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  

เพื+อเพิ+มพนูความรูห้รอืสง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพี (5.3.4-3-9) สาํนกั 

วทิยบรกิารฯ ไดใ้หบ้รกิารผา่นเวบ็ไซต ์http://arcm.rmu.ac.th/home/  และเวบ็งานบรกิารยอ่ย 

เชน่ งานเครอืขา่ยพฒันาครฯู http://arcm.rmu.ac.th/be2010/ (5.3.4-3-10) ในสว่นของ 

เวบ็ไซตข์อ้มลูทอ้งถิ+น (5.3.4-3-11) สาํนกัวทิยบรกิารฯ ยงัใหบ้รกิารชมุชนในทอ้งถิ+น เรื+อง 
การนําชมนิทรรศการถาวรหอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ เชน่ โรงเรยีนอนุบาลมหาสารคาม 

(5.3.4-3-12) การรบันกัศกึษาสาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์จากสถาบนั

อื+น ๆ  ดงัหนงัสอื เรื+อง ขอความอนุเคราะหใ์นการรบันกัศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

จาก มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก และนกัศกึษาโปรแกรมวชิา

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม (5.3.4-3-13)  

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายที+มอียู่ใน
ตวับ่งชี ที+ 5.3.4 ระดบัความสําเรจ็ของโครงการหรอืกิจกรรมเพื+อเสรมิสรา้งความของชุมชน

หรอืทอ้งถิ+นอยา่งยั +งยนื ไวท้ี+ระดบั 4 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5 ตามเกณฑ ์ 

จงึบรรลุเป้าหมาย  (5.3.4-3-14) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

5.3.4-3-1  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

5.3.4-3-2  ปฏทินิการปฏบิตังิานสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศประจาํปี 

                 งบประมาณ พ.ศ.2552 

5.3.4-3-3     โครงการพฒันาหอ้งสมดุวดัปจัฉิมทศัน์ 

5.3.4-3-4     โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื+อเสรมิสรา้งสมรรนะการบรหิารสาํนกั 

  วทิยบรกิารฯ เรื+อง การบรหิารจดัการหอ้งสมดุยคุใหม ่
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5.3.4-3-5      โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารภาคฤดรูอ้น 

5.3.4-3-6     โครงการ การคน้ขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตสาํหรบัผูส้งูอาย ุ(บรกิารวชิาการสูช่มุชน) 

5.3.4-3-7  โครงการหอเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั : แหล่งเรยีนรู ้ 

  “ครขูองแผน่ดนิ” 

5.3.4-3-8  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื+อง “เทคนิคกจิกรรมสรา้งสรรคส์ง่เสรมิการ 

      อ่านแบบพอเพยีง” 

5.3.4-3-9  โครงการ การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา เพื+อเพิ+มพนูความรูห้รอื 

      สง่เสรมิวทิยฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชพี 

5.3.4-3-10 เวบ็ไซต ์งานเครอืขา่ยพฒันาครฯู http://arcm.rmu.ac.th/be2010/ 

5.3.4-3-11 เวบ็ Local Database http://arcm.rmu.ac.th/home/index.php?option= 

  com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=5 

5.3.4-3-12 หนงัสอื เรื+อง ขออนุญาตเยี+ยมชมหอเฉลมิพระเกยีรตฯิ จากโรงเรยีนอนุบาล 

      มหาสารคาม 

5.3.4-3-13 หนงัสอื เรื+อง ขอความอนุเคราะหใ์นการรบันกัศกึษาเขา้ฝึกประสบการณ์  

     วชิาชพีจาก มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม และโปรแกรมวชิา  

                คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

5.3.4-3-14   เป้าหมายตวับ่งชี ที+ 5.3.4 : ระดบัความสาํเรจ็ของโครงการหรอืกจิกรรมเพื+อ 

                 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนหรอืทอ้งถิ+นอยา่งยั +งยนืในรายงาน 

                 การประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553  

                 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 117 
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ตวับ่งชี�ที�  5.4  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูร้บับริการ   
 

ชนิดตวับ่งชี�  :  ผลผลติ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ 

ของผูร้บับรกิารเทา่กบั 65-74 

รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ 

ของผูร้บับรกิารเทา่กบั 75-84 

รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจ 

ของผูร้บับรกิารเทา่กบัหรอื 

มากกวา่ 85 
 

 

ผลการดาํเนินงาน  
 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดด้าํเนินโครงการ/กจิกรรมตามปฏทินิการปฏบิตังิานสาํนกั 

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552  (5.4-3-1) มรีายงาน

การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) 

(5.4-3-2)  และจดัทาํแบบสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารฯ โดยรวม  (5.4-3-3) ไดม้ ี

การลดขั  นตอนของการปฏบิตังิานกระบวนการเตรยีมทรพัยากรสารสนเทศเพื+อใหบ้รกิาร 
(5.4-3-4) ไดนํ้าระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิเพื+อลดขั  นตอนการยมื-คนื และการยมืต่อ (5.4-3-5)  

มชีอ่งทางการใหบ้รกิารและการเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้รกิารแสดงความคดิเหน็ ผา่นระบบ E-mail 

และ บรกิารตอบคาํถามออนไลน์ ผา่นระบบ MSN (5.4-3-6) และบรกิารสายตรงถงึ

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารฯ (5.4-3-7) นอกจากนั  นยงัจดัทาํโครงการเสวนาทางวชิาการ 
“ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารที+มต่ีอสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม” (5.4-3-8) โครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูบทความวารสารฯ : 

Article Select (5.4-3-9) มกีารประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร ของสาํนกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศ (5.4-3-10) และผลการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการประเมนิโดยรวมอยูท่ี+ระดบัดมีาก คดิเป็น
รอ้ยละ  95.5 (5.4-3-11)  มปีระชมุผูบ้รกิาร/อาจารย/์บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ครั  งที+ 2/2552 วนัที+ 22 ตุลาคม 2552 (5.4-3-12)   
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การบรรลเุป้าหมาย   

 บรรลุเป้าหมาย เพราะในปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ กาํหนดเป้าหมาย 

ตวับ่งชี ที+  5.4  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร ไวท้ี+รอ้ยละ  87 สาํนกั 

วทิยบรกิารฯ ดาํเนินการไดร้อ้ยละ 95.5  ได ้3 คะแนน  (5.4-3-13)   

 

การประเมินตนเอง 

 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

5.4-3-1  ปฏทินิการปฏบิตังิานสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจาํปี 

             งบประมาณ พ.ศ.2552   

5.4-3-2  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) 

5.4-3-3  แบบสาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร  สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

5.4-3-4  การลดขั  นตอนการปฏบิตังิานกระบวนการเตรยีมทรพัยากรสารสนเทศ  

  เพื+อใหบ้รกิาร 
5.4-3-5  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิเพื+อลดขั  นตอนการยมื-คนื และการยมืต่อ 

5.4-3-6  บรกิารตอบถามออนไลน์ผา่นระบบ MSN 

5.4-3-7  บรกิารสายตรงถงึผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.4-3-8  โครงการการเสวนาทางวชิาการ “ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารที+มต่ีอสาํนกั 

  วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม” 

5.4-3-9   โครงการสง่เสรมิการใชบ้รกิารฐานขอ้มลูบทความวารสารฯ : Article Select                                                                  

5.4-3-10  แบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.4-3-11  ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.4-3-12  รายงานการประชมุผูบ้รหิาร/อาจารย/์บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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5.4-3-13     เป้าหมายตวับ่งชี ที+  5.4 : รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร ใน 

                รายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ 

                ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 117 
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ตวับ่งชี�ที�  5.4.1 : ระดบัความสาํเรจ็ในการให้บริการวิชาการตามพนัธกิจของ  

     สาํนักวิทยบริการฯ 
 

ชนิดตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 

 

 1. มกีารดาํเนินการบรกิารวชิาการตามพนัธกจิ ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

 2. มกีารเปิดโอกาสใหผู้ร้บับรกิารมสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการของสาํนกั 

วทิยบรกิารฯ 

 3. มกีจิกรรมบรกิารวชิาการที+ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารฯ    

 4.  มกีารบรกิารวชิาการที+หลากหลายตามพนัธกจิ ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

 5.  มกีารประเมนิผลการบรกิารวชิาการ ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

 6.  ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มผีลงานระดบั 6 ตามเกณฑม์าตรฐาน คอื 

  1.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ไดด้าํเนินการตามแผนพฒันาระยะ  5  ปี   

(2550-2554)  สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทั  งกลยทุธแ์ละนโยบายและ 
แผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ  (5.4.1-3-1) ในการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศตามพนัธกจิ 

ของ สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

   2. นอกจากนี ไดเ้ปิดโอกาส ใหผู้ใ้ชบ้รกิารมสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการ  

ผา่นทางกระดาษขา่ว การสนทนาโปรแกรม MSN  E-mail โทรศพัท ์แบบฟอรม์ 

การคดัเลอืกทรพัยากรสารสนเทศ  (5.4.1-3-2)    

  3.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดจ้ดักจิกรรมอบรมการสง่เสรมิการใชบ้รกิาร  

(Information Literacy) (5.4.1-3-3) ตามหลกัสตูรที+จดัขึ นเพื+อใหน้กัศกึษาใหม ่หรอื 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถคน้ควา้สารสนเทศในสาํนกัฯ ไดต้รงตามความตอ้งการ และ 

จดัทาํสื+อต่าง ๆ ในการแนะนําการใชบ้รกิารทางวชิาการ เชน่ แผน่พบั คูม่อืการใชบ้รกิาร  
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และคูม่อืการใชบ้รกิารสาํหรบับณัฑติศกึษา  (5.4.1-3.4)   

  4.  มบีรกิารที+หลากหลายผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกัฯ ที+ http://arcm.rmu.ac.th ได้แก่  

e-book (5.4.1-3-5) Online Database(5.4.1-3-6)  ฐานขอ้มลู 2e-Book ที+สาํนกัวทิยบรกิารฯ  
จดัซื อ  (5.4.1-3-7)e-Journal  (5.4.1-3-8)  e-Lerning  (5.4.1-3-9)  ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ์ 

ThaiLIS  (5.4.1-3-10)  นอกจากนี ยงัมตีารางแสดงผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

(5.4.1-3-11)   

  5.  มกีารประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

(5.4.1-3-12)  และไดนํ้าผลการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร มาปรบัปรงุและพฒันา 

งานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ+งขึ น  

  6.  ซึ+งผลการประเมนิฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก คดิเป็นรอ้ยละ 87.96  

(5.4.1-3-13) 

  

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะในปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ตวับ่งชี ที+  5.4.1 

ระดบัความสาํเรจ็ในการใหบ้รกิารวชิาการตามพนัธกจิของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ไวท้ี+ระดบั 6 

ได ้ 3  คะแนน  (5.4.1-3-14) 

 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3  บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

5.4.1-3-1  แผนพฒันาระยะ  5 ปี (2550-2554)  

5.4.1-3-2     บรกิารตอบคาํถามทาง MSN 13 ธ.ค. 2552 

5.4.1-3-3  เอกสารอบรมบรกิารสง่เสรมิการใชบ้รกิาร 

5.4.1-3-4  แผน่พบั คูม่อืการใชบ้รกิาร และคูม่อืการใชบ้รกิารสาํหรบับณัฑติศกึษา  

   ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

5.4.1-3-5  บรกิารออนไลน์  E-Book 

5.4.1-3-6  บรกิาร  Online Database 
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5.4.1-3-7  บรกิารฐานขอ้มลู 2e-Book ที+สาํนกัวทิยบรกิารฯ จดัซื อ 

5.4.1-3-8  เวบ็ไซตง์านวารสารฯ ที+ใหบ้รกิาร E-Journal 

5.4.1-3-9  e-Lerning   

5.4.1-3-10 ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธ ์ThaiLIS   

5.4.1-3-11 ตารางแสดงผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

5.4.1-3-12 แบบประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

5.4.1-3-13 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.4.1-3-14   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  5.4.1 : ระดบัความสาํเรจ็ในการใหบ้รกิารวชิาการตาม 

                พนัธกจิของสาํนกัวทิยบรกิารฯในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตาราง 

                      เป้าหมายรายตวับ่งชี�  ตั�งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวิทยบรกิารฯ   หน้าที+ 117 
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ตวับ่งชี�ที�  5.4.2  :  จาํนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  (มรม.) 
 

ชนิดตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

1. มแีผนปฏบิตักิารเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 

2. มกีารดาํเนินการตามเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 

3. มกีารประเมนิแผนปฏบิตักิารกจิกรรมความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 

4. มกีารนําผลการดาํเนินงานมาปรบัปรงุ การดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในปีการศกึษานั  น 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑ ์2 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 2-3 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 ในปีงบประมาณ 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มผีลงานระดบั 4 ตามเกณฑม์าตรฐาน  

คอื 

    1.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ มแีผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10  

(พ.ศ. 2550 - 2554) และมแีผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะที+ 10 

(2550-2554) (5.4.2-3.1) ที+มกีลยทุธด์า้นการพฒันาเครอืขา่ยพฒันาครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา การจดัทาํแหล่งเรยีนรูข้องครแูละบุคลากรทางการศกึษานอกจากนั  นสาํนกัวทิยบรกิารฯ 
ยงัมนีโยบายและแผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (5.4.2-3-2)  

 2.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดด้าํเนินโครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ ปี 2552  

(5.4.2-3-3)  โครงการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ยทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุในเครอืขา่ย

หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  จงัหวดัมหาสารคาม (MALINET) (5.4.2-3-4)ดาํเนนิโครงการ

ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เป็นเครอืขา่ยความรว่มมอืพฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา 

(5.4.2-3-5) ดาํเนินโครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในจงัหวดั

มหาสารคาม (Mahasarakham Library Network : MALINET) (5.4.2-3-6) จดัใหม้ขี ั  นตอน 
แบบฟอรม์การยมืระหวา่งหอ้งสมดุของโครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุฯ MALINET 
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(5.4.2-3-7) มรีายการยมืทรพัยากรสารสนเทศระหวา่งหอ้งสมดุ (5.4.2-3-8) นอกจากนั  นยงัได้
เขา้รว่มโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารกลุ่มผูใ้ชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิVTLS (ประเทศไทย) 

เรื+อง ยทุธศาสตรก์ารบรหิารงานหอ้งสมดุกบัความทา้ทายยคุการเปลี+ยนแปลง (5.4.2-3-9) 

 3.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดด้าํเนินงานความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ และม ี

การประเมนิโครงการ  โดยการจดัประชมุรว่มกบักลุ่มความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุดว้ยกนั

เพื+อประเมนิการดาํเนินงานของโครงการ ตามรายละเอยีด รายงานการประชมุความรว่มมอื

ระหวา่งหอ้งสมดุในจงัหวดัมหาสารคาม ครั  งที+ 1/2552 วนัพฤหสับดทีี+ 10 กนัยายน 2552 

(5.4.2-3-10) 

 4. สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดนํ้าผลการประเมนิตามโครงการความรว่มมอืระหวา่ง

หอ้งสมดุ ในรายงานประชมุกลุ่มความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ มาปรบัปรงุเพื+อใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบรกิารภายในสาํนกั

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั  งที+ 2/2552 วนัที+ 14 ตุลาคม 2552 (5.4.2-3-11)  

และตามรายละเอยีด รายงานการประชมุความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาใน

จงัหวดัมหาสารคาม (5.4.2-3-12)  

      

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายของ “ตวับ่งชี ที+ 5.4.2  

จาํนวนกจิกรรมความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ ” ไวท้ี+ระดบั  4  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการ

ไดท้ี+ระดบั 4  ได ้3 คะแนน จงึบรรลุเป้าหมาย (5.4.2-3-13)    

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

5.4.2-3-1  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 

5.4.2-3-2  นโยบายและแผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสเทศ 

5.4.2-3-3  โครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ ปี 2552 สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5.4.2-3-4     โครงการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ยทรพัยากรสารสนเทศหอ้งสมดุในเครอืขา่ย 

                 หอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  จงัหวดัมหาสารคาม (MALINET) 

5.4.2-3-5  เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยความรว่มมอืพฒันาหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา (ThaiLis) 

5.4.2-3-6  โครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในจงัหวดั 

  มหาสารคาม (Mahasarakham Library Network : MALINET) 

5.4.2-3-7  แบบฟอรม์การยมืระหวา่งหอ้งสมดุ ขั  นตอนการยมื และรายการยมืระหวา่ง 
  หอ้งสมดุ 

5.4.2-3-8     รายการยมืทรพัยากรสารสนเทศระหวา่งหอ้งสมดุ 

5.4.2-3-9  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารกลุ่มผูใ้ชร้ะบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิVTLS  

  (ประเทศไทย) 

5.4.2-3-10  รายงานการประชมุความร่วมมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในจงัหวดั 

  มหาสารคาม ครั  งที+ 1/2552  วนัพฤหสับดทีี+ 10 กนัยายน 2552                                                              

5.4.2-3-11 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรกิารภายในสาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ ครั  งที+ 2/2552 วนัที+ 14 ตุลาคม 2552  

5.4.2-3-12  รายงานการประชมุความร่วมมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาในจงัหวดั 

  มหาสารคาม  ครั  งที+ 1/2553 วนัศกุรท์ี+  22 มกราคม 2553      

5.4.2-3-13   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  5.4.2  :  จาํนวนกจิกรรมความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุใน 

                รายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ 

                ปี 2551-2553  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 117 
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องคป์ระกอบที�  7 : การบริหารและการจดัการ 
 

ตวับ่งชี�ที�  7.1  : คณะกรรมการบริหารของสาํนักวิทยบริการฯ ใช้หลกัธรรมาภิบาล           

ในการบริหารจดัการ  และสามารถผลกัดนัสถาบนัให้แข่งขนัได้               

ในระดบัสากล 
 

ชนิดตวับ่งชี� : กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  : ระดบั 
 

 1.  คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ มบีทบาทสาํคญัในการกาํหนด

ทศิทางยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของหน่วยงาน  

 2.  คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารตดิตามผลการดาํเนินงาน

ตามภารกจิหลกัของหน่วยงานมากกวา่ปีละ 2 ครั  ง  
 3.  มกีารประชมุกรรมการคณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ อยา่งตํ+า 
รอ้ยละ 80 ของแผน  ในการประชมุแต่ละครั  งมกีรรมการเขา้รว่มโดยเฉลี+ยไมน้่อยกวา่  
รอ้ยละ 80  โดยมกีารสง่เอกสารใหค้ณะกรรมการอย่างน้อย 7 วนัก่อนการประชมุ 

 4.  คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ จดัใหม้กีารประเมนิผลงานของ

ผูบ้รหิารสงูสดุตามหลกัเกณฑท์ี+ตกลงกนัไวล่้วงหน้า   
 5.  คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินงานโดยใชห้ลกั         

ธรรมาภบิาลและสง่เสรมิการบรหิารงาน  โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาลทั +วทั  งองคก์ร   
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 4 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารมผีลงานผา่นระดบั 5 ระดบั ตามเกณฑ์

มาตรฐานกล่าวคอื 

 1. สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารแต่งตั  งคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ (7.1-3-1) และมี

การประชมุคณะกรรมการบรหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ เพื+อกาํหนดทศิทาง ยทุธศาสตร ์และ

นโยบายของสาํนกัวทิยบรกิาร (7.1-3-2) 
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 2. มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารภายในและคณะกรรมการบรหิารประจาํสาํนกั

วทิยบรกิารฯ (7.1-3-3)เพื+อการตดิตามผลการดาํเนินงานตามภารกจิหลกัของหน่วยงาน  

 3.  มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารภายในและคณะกรรมการบรหิารประจาํสาํนกั

วทิยบรกิารฯ ซึ+งคดิเป็น 100% ตามแผน  และในการประชมุแต่ละครั  งมกีรรมการเขา้รว่มโดย
เฉลี+ย คดิเป็นรอ้ยละ 85.71 โดยมกีารสง่รายงานการประชมุครั  งที+ผา่นมาใหค้ณะกรรมการ 7 

วนัก่อนการประชมุผา่นระบบตดิต่อสื+อสารภายในองคก์ร  โปรแกรม IPMsg (7.1-3-4) 

 4.  สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารประเมนิผูบ้รหิาร (7.1-3-5) ตามมตทิี+ประชมุ
คณะกรรมการบรหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

 5.  คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินงานโดยใชห้ลกั         

ธรรมาภบิาลและสง่เสรมิการบรหิารงาน  โดยจะเหน็ไดจ้ากผลการประเมนิผูบ้รหิาร ดา้น

คณุลกัษณะของผูบ้รหิาร (7.1-3-6) และการใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารงานโดย

การแต่งตั  งคณะกรรมการดาํเนินการกจิกรรม/โครงการต่างๆ ในสาํนกัฯ (7.1-3-7) 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะตวับ่งชี ที+  7.1 คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการบรหิารจดัการ  และสามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ขง่ขนัได ้               

ในระดบัสากล สาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมายไวเ้ทา่กบั  5 ขอ้  การดาํเนินงานของ

สาํนกัวทิยบรกิารฯ ได ้5 ขอ้ จงึบรรลุเป้าหมาย  (7.1-3-8) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

7.1-3-1  บนัทกึขอ้ความแต่งตั  งคณะกรรมการบรหิารสาํนกัฯ 

7.1-3-2 รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารภายในสาํนกัวทิยบรกิารฯ ครั  งที+ 2/2552  

 และรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารภายในสาํนกัวทิยบรกิารฯ ครั  งที+  
 1/2553  

7.1-3-3   รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารประจาํสาํนกัวทิยบรกิารฯ ครั  งที+ 1/2553   

7.1-3-4 ตวัอยา่งโปรแกรม IPMsg ที+ใชใ้นการตดิต่อสื+อสารภายในองคก์ร    
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7.1-3-5 แบบประเมนิ ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ/หวัหน้ากลุ่มงาน 

7.1-3-6 ผลการประเมนิ ผูอ้าํนวยการ/รองผูอ้าํนวยการ/หวัหน้ากลุ่มงาน 

7.1-3-7 ตวัอยา่งบนัทกึขอ้ความแต่งตั  งคณะกรรมการดาํเนินการกจิกรรม / โครงการต่างๆ 

 ในสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

7.1-3-8   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.1 : คณะกรรมการบรหิารของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ใชห้ลกั 

            ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ขง่ขนัได ้ 

            ในระดบัสากลในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี   
            ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 117 
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ตวับ่งชี�ที�  7.2  :  ภาวะผูนํ้าของผูบ้ริหารทุกระดบัในสาํนักวิทยบริการฯ 
 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน   :  ระดบั 

 1. มกีระบวนการสรรหาผูบ้รหิารที+เป็นระบบโปรง่ใส  ตรวจสอบได ้  

 2. ผูบ้รหิารดาํเนินการบรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาล และใชศ้กัยภาพภาวะผูนํ้า             

ที+มอียูโ่ดยคาํนึงถงึประโยชน์ของมหาวทิยาลยัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี   
 3. มกีระบวนการประเมนิศกัยภาพและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารที+ชดัเจนและ
เป็นที+ยอมรบัในสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

 4. มกีารจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิารตามผลการประเมนิ

และดาํเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น    
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินงานเกี+ยวกบัภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารทกุระดบับรรลุ

ตามเกณฑค์รบตามเกณฑ ์ ระดบั 4   ดงันี  
 1. มกีระบวนการสรรหาผูบ้รหิารที+เป็นระบบสามารถตรวจสอบได ้กล่าวคอื  

      -  มกีารแต่งตั  งคณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 (7.2-3-1)และ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วา่

ดว้ยการสรรหาผูอ้าํนวยการ หวัหน้าสว่นราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยงานที+เรยีกชื+ออยา่งอื+นที+มี
ฐานะเทยีบเทา่คณะ พ.ศ. 2551 (7.2-3-2)  

   -  มกีารประกาศรายชื+อผูท้ี+ไดร้บัการเสนอชื+อผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการ  สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (7.2-3-3) และแบบประมวลประวตัิ

และผลงานผูส้มควรดาํรงตําแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (7.2-3-4) 

  -  มกีารประกาศโดยคาํสั +งแต่งตั  งผูอ้าํนวยการสถาบนัและผูอ้าํนวยการสาํนกัฯ  

(7.2-3-5) 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2552                                                                  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

Self  Assessment  Report  2009                                                                                     Academic  Resources  Center 

 

 

67 

 2. มผีลการประเมนิผูบ้รหิารที+แสดงใหเ้หน็ถงึบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลและ

ใชศ้กัยภาพภาวะผูนํ้าที+มอียู ่ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของสถาบนัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี   

(7.2-3-6) 

 3. มกีระบวนการประเมนิศกัยภาพและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารที+ชดัเจนและ
เป็นที+ยอมรบัในหน่วยงาน (7.2-3-7) 

 4. มกีารจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้รหิาร (7.2-3-8) 
 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ในตวับ่งชี ที+ 7.2 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารทกุระดบัในสาํนกั 

วทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมายไวท้ี+ระดบั 4  การดาํเนินงานของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ไดร้ะดบั 4  (7.2-3-9) 
 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐาน 
 

7.2-3-1   คาํสั +งสภามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ที+ 015/2552 เรื+อง แต่งตั  ง 
 คณะกรรมการสรรหาผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.2-3-2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วา่ดว้ยการสรรหาผูอ้าํนวยการ  

 หวัหน้าสว่นราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยงานที+เรยีกชื+ออยา่งอื+นที+มฐีานะเทยีบเทา่ 
 คณะ พ.ศ. 2551 

7.2-3-3   ประกาศคณะกรรมการผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 เรื+อง รายชื+อผูท้ี+ไดร้บัการเสนอชื+อผูส้มควรดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ  สาํนกั 

 วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.2-3-4 แบบประมวลประวตัแิละผลงานผูส้มควรดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกั 

  วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

7.2-3-5  คาํสั +งสภามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามที+ 004/2548  เรื+อง  แต่งตั  ง 
            ผูอ้าํนวยการสถาบนัและผูอ้าํนวยการสาํนกั 

7.2-3-6   สรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานผูบ้รหิาร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

 สารสนเทศ  ประจาํปี  2552 
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7.2-3-7   แบบประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงู และสรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร   

7.2-3-8   นโยบายและแผนพฒันาผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากร  สาํนกัวทิยบรกิารและ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ ประจาํปีงบประมาณ 2552 

7.2-3-9   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.2 :  ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารทกุระดบัในสาํนกัวทิยบรกิารฯใน 

            รายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ 

            ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.3  :  มีการพฒันาหน่วยงานสู่องคก์รการเรียนรู้ (สกอ.7.3) 
 

ชนิดของตวับ่งชี� : กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน   :  ระดบั 
 

 1. มกีารทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู ้เพื+อมุง่สูอ่งคก์รการเรยีนรูแ้ละ
ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หป้ระชาคมของสาํนกัวทิยบรกิารฯ รบัทราบ   

 2. มกีารดาํเนินงานตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 

 3. มกีารดาํเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

รอ้ยละ 100 

 4. มกีารตดิตามประเมนิผล ความสาํเรจ็ของการจดัการความรู ้ 

 5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู ้        

ใหเ้ป็นสว่นหนึ+งของกระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้    
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

 มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม 

 เกณฑ ์เทา่กบั 3 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินการบรรลุ

ตามเกณฑค์รบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน  

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้มกีารดาํเนินงาน

ตามแผนปฏบิตักิาร ได ้5 ขอ้ ดงันี  
  1. มกีารประชมุคณะกรรมการจดัการความรูแ้ละบุคลากร (7.3-3-1)  

เพื+อทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู ้ตามแผนกลยทุธส์าํนกัวทิยบรกิารฯ (7.3-3-2)  

เพื+อมุง่สูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ มกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หป้ระชาคมสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

รบัทราบ ตามเวบ็ไซตแ์ละประกาศสาํนกัวทิยบรกิารฯ เรื+องนโยบายการจดัการความรูฯ้  
(7.3-3-3)  

  2. มกีารดาํเนินงานตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความสาํเรจ็ตาม

เป้าหมายรอ้ยละ 100 ตามปฏทินิกจิกรรมการจดัการความรูส้าํนกัวทิยบรกิารฯ ปีการศกึษา 

2552 (7.3-3-4) 

  3. มกีารดาํเนินการตามแผนจดัการความรูแ้ละประสบความสาํเรจ็ตาม 
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เป้าหมาย รอ้ยละ 100 (7.3-3-5) 

  4. มกีารตดิตามประเมนิผล ความสาํเรจ็ของการจดัการความรู ้(7.3-3-6) 

  5. มกีารนําผลการประเมนิไปปรบัใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรูใ้ห้

เป็นสว่นหนึ+งของกระบวนงานปกตแิละปรบัปรงุแผนการจดัการความรู ้(7.3-3-7) 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะตวับ่งชี ที+  7.3 มกีารพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรู ้ 
การดาํเนินการดา้นการพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรู ้สาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนด

เป้าหมายไว ้ระดบั 5 สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5  (7.3-3-8) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

7.3-3-1 รายงานการประชมุการจดัการความรูส้ํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

  ครั �งที� 5/2552   

7.3-3-2 แผนการจดัการความรูป้ระจาํปีการศกึษา  2551-2552  สาํนกัวทิยบรกิารและ 

 เทคโนโลยสีารสนเทศ แผนกลยทุธส์าํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ปี 2550-2554 กลยทุธท์ี� 2 

  7.3-3-3    ตวัอยา่งเวบ็ KM Corner และประกาศสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 เรื+อง “นโยบายการจดัการความรูใ้นสาํนกัวทิยบรกิารฯ (KM)”  

 7.3-3-4    ปฏทินิกจิกรรมการจดัการความรู ้ประจาํปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารและ 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 7.3-3-5    ภาพกจิกรรม KM และรายงานการประชุมการจดัการความรู ้ประจาํปีการศกึษา  

  2552 

 7.3-3-6    แบบประเมนิองคก์รการเรยีนรู ้และสรปุผลแบบประเมนิองคก์รการเรยีนรู ้

 7.3-3-7    รายงานการประชมุคณะกรรมการจดัการความรู ้ครั  งที+ 2/2553 เรื+อง “การทบทวน 

  และจดัทาํแผนการจดัการความรู ้ปีการศกึษา 2553”  
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง 2552                                                                  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

Self  Assessment  Report  2009                                                                                     Academic  Resources  Center 

 

 

71 

7.3-3-8 เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.3  :  มกีารพฒันาหน่วยงานสูอ่งคก์รการเรยีนรูใ้นรายงาน 

            การประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 

            สาํนกัวทิยบรกิารฯ   หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.4 :  มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื+อพฒันาและธาํรงรกัษาไวใ้ห้
บุคลากรมคีณุภาพและประสทิธภิาพ 

 

ชนิดของตวับง่ชี� :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
 

 1. มกีารจดัทาํแผนและนโยบายในการคดัสรรบุคลากรที+มคีณุภาพ มคีวามรกั
องคก์ร มุง่มั +นตั  งใจปฏบิตัหิน้าที+ตามภาระงานที+กาํหนด   

 2. มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคล และสง่เสรมิสมรรถนะ 

ในการปฏบิตังิาน  เชน่ การสรรหา  การจดัวางคนลงตาํแหน่ง การกาํหนดเสน้ทางเดนิ 

ของตาํแหน่ง การสนบัสนุนเขา้รว่มประชมุฝึกอบรมและเสนอผลงานทางวชิาการการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน การสรา้งขวญัและกาํลงัใจ การลงโทษ รวมทั  งการพฒันา 
บุคลากร 

 3. มรีะบบสวสัดกิารและการเสรมิสรา้งสขุภาพที+ด ีการสรา้งบรรยากาศที+ด ี

ใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่งประสทิธภิาพ   

 4. มรีะบบตรวจสอบการทาํงานของบุคลากร อยา่งสมํ+าเสมอ และการสง่เสรมิ
บุคลากรใหม้ศีกัยภาพที+สงูขึ นใหม้โีอกาสกา้วหน้าในอาชพีอยา่งรวดเรว็ตามสายงาน   

 5. มกีารตดิตามประเมนิผล การปฏบิตังิานของบุคลากรอยา่งสมํ+าเสมอ              
อยา่งน้อยปีละ 2 ครั  ง   
 6. มกีารนําผลการประเมนิบุคลากรภายในหน่วยงานเสนอผูบ้รหิารใหร้บัทราบผล

การปฏบิตังิานและเพิ+มศกัยภาพและประสทิธภิาพในการทาํงานอยา่งต่อเนื+อง 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑเ์ทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑเ์ทา่กบัหรอื

มากกวา่ 5 ขอ้แรก 
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ผลการดาํเนินงาน  
 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื+อพฒันาและธาํรง
รกัษาไว ้ใหบุ้คลากรมคีณุภาพและประสทิธภิาพไดร้ะดบั  6 ดงันี  
 1. สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มกีารจดัทาํแผนและนโยบายในการคดัสรรบุคลากรที+มี
คณุภาพ ตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550-2554)  

(7.3-3.1) มกีารกาํหนดตาํแหน่งงานและโครงการจดัจา้งลกูจา้งชั +วคราว (7.4-3-2) ม ี

การกาํหนดหน้าที+รบัผดิชอบของแต่ละบุคคลและมกีารปรบัเปลี+ยนตําแหน่งงานเพื+อ 

ความเหมาะสม (7.4-3-3)  มกีารคดัสรรบุคลากร (7.4-3-4) ที+มคีณุภาพ มคีวามรกัองคก์ร  
ภาระงานที+กาํหนด  

 2. มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคล มกีารสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ

บุคลากรทกุระดบั ใหม้โีอกาสไปอบรม  สมัมนา  พฒันาตนเอง ทั  งภายในและนอกประเทศ 
ตามโครงการพฒันาบุคลากร (7.4-3-5) ซึ+งจากผลการประเมนิความพงึพอใจในการพฒันา
บุคลากรอยูใ่นระดบั มาก (7.4-3-6)  

 3. มรีะบบสวสัดกิารใหแ้ก่บุคลากรไดแ้ก่ รา้นสวสัดกิาร (7.4-3-7) มเีสื อฟอรม์
เดยีวกนัสาํหรบัสวมใสป่ฏบิตังิานของบุคลากร (7.4-3-8) เพื+อสรา้งบรรยากาศที+ดใีหบุ้คลากร
ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

 4. มรีะบบตรวจสอบการทาํงานของบุคคลากร อยา่งสมํ+าเสมอโดยใหบุ้คลากร

ตั  งเป้าหมายในการปฏบิตังิาน (7.4-3-9) และมกีารจดัทาํสมรรถนะของบุคลากร 

(Competency) และภาระของบุคลากร  (Job Description) เพื+อใหบุ้คลากรทราบถงึภาระงาน
ของตนเองและทราบถงึศกัยภาพที+ใชใ้นการปฏบิตังิาน (7.4-3-10) เป็นการสง่เสรมิบุคลากรให้

มศีกัยภาพที+สงูขึ นเพื+อใหใ้หม้โีอกาสกา้วหน้าในอาชพีอยา่งรวดเรว็ตามสายงาน   

 5. มกีารตดิตามประเมนิผล การปฏบิตังิานของบุคลากรอยา่งสมํ+าเสมอตาม

แบบฟอรม์การประเมนิบุคลากรและแบบประเมนิลกูจา้งชั +วคราว สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  อยา่งน้อยปีละ 2 ครั  ง (7.4-3-11)   

 6. มกีารนําผลการประเมนิบุคลากรภายในหน่วยงานเสนอผูบ้รหิารใหร้บัทราบ

เป้าหมายการปฏบิตังิาน ผลการปฏบิตังิานและสถติกิารทาํงาน (7.4-3-12) เพื+อเพิ+มศกัยภาพ
และประสทิธภิาพในการทาํงานอยา่งต่อเนื+อง  
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การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะตวับ่งชี ที+  7.4 มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

เพื+อพฒันาและธาํรงรกัษาไวใ้หบุ้คลากรมคีณุภาพและประสทิธภิาพ  สาํนกัวทิยบรกิารฯ   

กาํหนดเป้าหมายไวท้ี+ระดบั  6 และมกีารดาํเนินงานไดร้ะดบั 6  (7.4-3-13) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

7.4-3-1  แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศ 

7.4-3-2   การกาํหนดตาํแหน่งงานในสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   โครงการจดัจา้งลกูจา้งชั +วคราว 

7.4-3-3   หน้าที+รบัผดิชอบ รองผูอ้าํนวยการ  หวัหน้าสาํนกังานฯ สาํนกัวทิยบรกิารและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ คาํสั +งสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ที+ 0214/2552 เรื+อง การปรบัเปลี+ยนตาํแหน่งงาน 

7.4-3-4  บนัทกึขอ้ความเรื+อง ขอใหม้หาวทิยาลยัเปิดสอบ ตาํแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์               
7.4-3-5  โครงการพฒันาบุคลากร 

7.4-3-6  สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจในการพฒันาบุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและ 

    เทคโนโลยสีารสนเทศ   

7.4-3-7   คาํสั +งสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ที+ 0153/2553  เรื+อง แต่งตั  ง 
คณะกรรมการรา้นจาํหน่ายอาหารวา่งสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารฯ ใบสมคัรหุน้รา้นสวสัดกิาร

ของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศรายงานการประชมุคณะกรรมการรา้น

จาํหน่ายอาหารวา่งสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารฯ 

7.4-3-8  สวสัดกิาร เสื อใสป่ฏบิตังิานของบุคลากรประจาํสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

7.4-3-9  คูม่อืเป้าหมายการปฏบิตังิานของบุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ 

7.4-3-10 สมรรถนะการปฏบิตังิานของบุคลากร (Job Competency Job Description)  

    สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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7.4-3-11   แบบประเมนิบุคลากรและแบบประเมนิลกูจา้งชั +วคราว สงักดัมหาวทิยาลยั 

     ราชภฏัมหาสารคาม 

7.4-3-12   บนัทกึขอ้ความเสนอผูบ้รหิารเรื+อง เป้าหมายการปฏบิตังิานของบุคลากร   
7.4-3-13   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.4 : มรีะบบกลไกในการบรหิารทรพัยากรบุคคลเพื+อพฒันา 
              และธาํรงรกัษาไวใ้หบุ้คลากรมคีณุภาพและประสทิธภิาพในรายงานการประเมนิ  

              ตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553  

              สาํนกัวทิยบรกิารฯ หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.4.2 :  รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที+ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใน
วชิาชพีทั  งในและต่างประเทศ  (สมศ. 5.11) 

 

ชนิดของตวับ่งชี� :  ปจัจยันําเขา้ 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ 1-34 บรรลุเป้าหมายรอ้ยละ 35-49 บรรลุเป้าหมายเทา่กบัหรอื

มากกวา่  50 

 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มแีผนปฏบิตักิารพฒันาบุคลากรสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจาํปีงบประมาณ 2552 (7.4.2-3-1) มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารใน

การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาทกัษะและวชิาชพี ทั  งในประเทศและต่างประเทศ ตาม

รายงานสรปุการไปราชการของบุคลากรในสาํนกัวทิยบรกิารฯ (7.4.2-3-2) มบุีคลากรในสาํนกั

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 23 คน ที+ไดร้บัการฝึกอบรม สมัมนา พฒันา
ศกัยภาพ จากจาํนวนบุคลากรทั  งหมด 23 คน ซึ+งคดิเป็นรอ้ยละ 100  
 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะตวับ่งชี ที+  7.4.2  รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที+ไดร้บั 

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพีทั  งในและต่างประเทศ สาํนกัวทิยบรกิารฯ กาํหนด 

เป้าหมายไวร้อ้ยละ  75 การดาํเนินงานของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินการไดร้อ้ยละ  100  

(7.4.2-3-3) 
 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมิน การบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 
 

7.4.2-3-1    แผนปฏบิตักิารพฒันาบุคลากรสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      ประจาํปีงบประมาณ 2552 

7.4.2-3-2   สรปุการไปราชการ อาจารย/์บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารฯ ประจาํปีงบประมาณ  

      2552       

7.4.2-3-3   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.4.2 : รอ้ยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที+ไดร้บัการพฒันา 
              ความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพีทั  งในและต่างประเทศ ในรายงานการประเมนิ 

              ตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553  

              สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.5 :  ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื+อการบรหิารการเรยีนการสอนและการวจิยั 

              (สกอ. 7.5)                                
 

ชนิดของตวับ่งชี�  :  ปจัจยันําเขา้ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 
 

 1. มนีโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูเพื+อการตดัสนิใจ   

 2. มรีะบบฐานขอ้มลูเพื+อการตดัสนิใจ  

 3. มกีารประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  

 4. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู  

 5. มกีารนําผลการประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู

และการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู มาปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู   

 6. มกีารเชื+อมโยงระบบฐานขอ้มลูของหน่วยงานผา่นระบบเครอืขา่ยของ
มหาวทิยาลยั ตามรปูแบบมาตรฐานที+กาํหนด 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑไ์มค่รบ 2 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑเ์ทา่กบั 2 ขอ้แรก 

มผีลการดาํเนินงานบรรลุ

ตามเกณฑเ์ทา่กบัหรอื

มากกวา่  3  ขอ้แรก 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินการเกี+ยวกบัศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื+อการ
บรหิารการเรยีนการสอนและการวจิยัได ้ 5  ระดบั  ดงันี  
 1. สาํนกัวทิยบรกิารไดม้นีโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูเพื+อการบรหิาร

จดัการ (MIS) (7.5-3-1) และแผนกลยทุธ ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ วา่ดว้ยการรวบรวมและจดัการ

สารสนเทศใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้(7.5-3-2)  

 2. มฐีานขอ้มลูระบบบรหิารและการจดัการสารสนเทศ สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

เพื+อการตดัสนิใจ (7.5-3-3) 

 3. มกีารประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  

(7.5-3-4)  
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 4. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู (7.5-3-5) 

 5. มกีารนําผลการประเมนิประสทิธภิาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู 

และการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู มาปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู  (7.5-3-6) 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 ไมบ่รรลุเป้าหมาย เพราะตวับ่งชี ที+ 7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื+อการ 
การบรหิารการเรยีนการสอนและการวจิยั  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ตั  งเป้าหมายไวร้ะดบั 6  

ดาํเนินการได ้5 ขอ้ (7.5-3-7) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

3 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

7.5-3-1  นโยบายการจดัทาํระบบฐานขอ้มลูเพื+อการบรหิารจดัการ สาํนกัวทิยบรกิารและ 

   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.5-3-2  แผนกลยทุธ ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ ขอ้ 3 การรวบรวมและจดัการสารสนเทศให ้

   ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

7.5-3-3  ฐานขอ้มลูระบบบรหิารและการจดัการสารสนเทศ สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

7.5-3-4  แบบประเมนิประสทิธภิาพ  ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลูและความพงึพอใจ 

   ของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 

7.5-3-5   ผลการประเมนิประสทิธภิาพ  ความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลูและความ 

    พงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 

7.5-3-6  การวเิคราะหร์ะบบและการปรบัปรงุระบบฐานขอ้มลู 

7.5-3-7   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.5 : ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มลูเพื+อการบรหิารการเรยีน 

            การสอนและการวจิยัในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายราย 

            ตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.6 :  ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา              

มีส่วนร่วมในการพฒันาหน่วยงาน (สกอ.7.6)    
 

ชนิดของตวับง่ชี�    :  ผลผลติ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั    
 

 1. มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งโปรง่ใส ผา่นชอ่งทางต่างๆ  

เชน่ เอกสาร สิ+งพมิพ ์เวบ็ไซต ์นิทรรศการ   
 2. มรีะบบการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผา่นชอ่งทางที+เปิดเผยและ 
เป็นที+รบัรูก้นัโดยทั +วถงึอยา่งน้อย 3 ชอ่งทาง  

 3. มกีารนําความคดิเหน็ของประชาชนไปประกอบการบรหิารงาน โดยมเีจา้หน้าที+
รบัผดิชอบและมกีารดาํเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม   

 4. มทีี+ปรกึษาที+มาจากภาคประชาชน ทั  งที+เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ และ          
มกีารดาํเนินกจิกรรมรว่มกนัอยา่งต่อเนื+องและชดัเจน เชน่ จดัประชมุรว่มกนัอยา่งน้อย          

ปีละ 2 ครั  ง 
 5. มกีระบวนการหรอืกลไกการตดิตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน   
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

ผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

ผลการดาํเนนิงานบรรลุตาม

เกณฑ ์ครบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา

หน่วยงาน  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ดาํเนินงานได ้4 ขอ้ ดงันี      
  1. มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนผา่นชอ่งทางต่างๆ โดยมกีาร

ประชาสมัพนัธผ์า่นแผน่พบั  คูม่อืการใชบ้รกิาร (7.6-2-1)  เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบรกิารฯ  

(7.6-2-2) และมกีารประชาสมัพนัธผ์า่นรายการวทิยทุี+สถานีวทิยมุหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม RMU Radio FM 92.50 MHz ในชว่งรอบรั  วราชภฏัทกุวนัองัคาร เวลา 07.30 – 

08.00 น. ดาํเนินรายการโดยนางสาวมลทะวรรณ ธรรมจนัทา และนางอรวรรณ  ศริธิรรมจกัร 
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  2. มรีะบบการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนผา่นชอ่งทางที+เปิดเผยและ 
เป็นที+รบัรูก้นัโดยทั +วกนั 5 ชอ่งทาง คอื รบัฟงัความคดิเหน็  ทางโทรศพัท ์โทรสาร เวบ็บอรด์ 

โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN และทางเวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบรกิารฯ (7.6-2-3)    

  3. มกีารเสวนาทางวชิาการเรื+อง “ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารที+มต่ีอสาํนกั
วทิยบรกิารฯ” (7.6-2-4)  ซึ+งเป็นการนําความคดิเหน็ของประชาชนไปประกอบการบรหิารงาน  

โดยมเีจา้หน้าที+รบัผดิชอบและมกีารดาํเนินงานอยา่งเป็นรปูธรรม  

  4. มทีี+ปรกึษาที+มาจากภาคประชาชนรว่มเป็นคณะกรรมการบรหิารประจาํสาํนกั

วทิยบรกิารฯ และมกีารนําขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้รกิารทั  งผูใ้ชบ้รกิารภายในมหาวทิยาลยัและ

ประชาชนทั +วไปมาพฒันาสาํนกัฯ  ทั  งนี มกีารประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละ 2 ครั  ง  
(7.6-2-5) 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 ไมบ่รรลุเป้าหมาย เพราะตวับ่งชี ที+  7.6 ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาหน่วยงาน สาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมาย

ไวท้ี+ระดบั 5 มกีารดาํเนินการไดร้ะดบั 4 จงึไมบ่รรลุเป้าหมาย (7.6-2-6) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

2  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

7.6-2-1   แผน่พบั และคูม่อืการใชบ้รกิาร 

7.6-2-2   เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.6-2-3   บรกิารตอบคาํถามออนไลน์ผา่นโปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN และ 

  ตวัอยา่งกระดานขา่วสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.6-2-4   สรปุผลการเสวนาทางวชิาการเรื+อง “ความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารที+มต่ีอ 

  สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

  มหาสารคาม” 

7.6-2-5   คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการประจาํสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ  และรายงานการประชมุคณะกรรมการประจาํสาํนกัฯ 
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7.6-2-6    เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.6 : ระดบัความสาํเรจ็ในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้ 

             มามสีว่นรว่มในการพฒันาหน่วยงานในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตาราง 

             เป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.8  :  มีการนําระบบบริหารความเสี�ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร 

    การศึกษา 
 

ชนิดของตวับ่งชี�  :  กระบวนการ   
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการแต่งตั  งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี+ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที+ร ับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงานโดยผูบ้รหิารตอ้งมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายหรอืแนวทางใน 

การบรหิารความเสี+ยง 
 2.  มกีารวเิคราะห ์และระบุปจัจยัเสี+ยงที+สง่ผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายหรอืความ
ล้มเหลวหรอืลดโอกาสที+จะบรรลุเป้าหมายในการบรหิารงาน และจดัลําดบัความสาํคญัของ

ปจัจยัเสี+ยง 
 3  มีการจดัทําแผนบริหารความเสี+ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบตัิการในการสร้างความรู้  ความเขา้ใจให้กบับุคลากรทุกระดบัในด้านการบรหิาร

ความเสี+ยงและการดาํเนินการแกไ้ขลดหรอืป้องกนัความเสี+ยงที+จะเกดิขึ นอยา่งเป็นรปูธรรม 

 4.  มกีารดาํเนินการตามแผนบรหิารความเสี+ยง 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี+ยงตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแผนบรหิารความเสี+ยงโดยได้รบัความเหน็ชอบจาก
ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน 

 

เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑไ์มค่รบ 3 ขอ้แรก 

ผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑ ์เทา่กบั 3-4 ขอ้แรก 

ผลการดาํเนินงานบรรลุตาม

เกณฑ ์ครบทกุขอ้ 
 

ผลการดาํเนินงาน 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินการเกี+ยวกบัการนําระบบบรหิารความเสี+ยงมาใชใ้น
กระบวนการบรหิารการศกึษา ไดจ้าํนวน  3  ระดบั  ดงันี  
  1.  มกีารแต่งตั  งคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง โดยประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู
และตวัแทนที+รบัผดิชอบพนัธกจิหลกัของสาํนกัฯ รว่มเป็นคณะกรรมการ (7.8-2-1) โดย

ผูบ้รหิารมบีทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและแนวทางในการบรหิารความเสี+ยงตาม 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงครั  งที+ 1/2552และครั  งที+ 2/2552 (7.8-2-2) 

  2.  มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงเพื+อวเิคราะห ์และระบุปจัจยัเสี+ยงที+
สง่ผลกระทบหรอืสรา้งความเสยีหายหรอืความลม้เหลวหรอืลดโอกาสที+จะบรรลุเป้าหมายใน
การบรหิารงาน และจดัลาํดบัความสาํคญัของปจัจยัเสี+ยง (7.8-2-2) 

  3.  มกีารจดัทาํแผนบรหิารความเสี+ยง ทั  งในระดบัสาํนกัวทิยบรกิารฯ (7.8-2-3) และ

ระดบัฝา่ยงาน (7.8-2-4) เพื+อเป็นการกาํหนดมาตรการและแผนปฏบิตักิารในการสรา้งความรู ้ 
ความเขา้ใจในดา้นการบรหิารความเสี+ยง ใหก้บับุคลากรในแต่ละฝา่ยงาน  

  4.  มกีารดาํเนินการตามแผนบรหิารความเสี+ยง (7.8-2-5) 

       

การบรรลเุป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะตัวบ่งชี ที+ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี+ยงมาใช้ใน
กระบวนการบรหิารการศกึษา  สาํนกัวทิยบรกิารฯ ตั  งเป้าหมายไวใ้นระดบั 5 ดาํเนินการ 

ไดร้ะดบั 3  (7.8-2-6) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

2 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

7.8-2-1   คาํสั +งสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ที+ 126/2552  เรื+อง แต่งตั  ง 
   คณะกรรมการบรหิารความเสี+ยงสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

7.8-2-2  รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี+ยง สาํนกัวทิยบรกิารและ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

7.8-2-3  แผนการบรหิารความเสี+ยง สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

7.8-2-4  แผนการบรหิารความเสี+ยง ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัวทิยบรกิารและ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  

7.8-2-5   การดาํเนินการตามแผนบรหิารความเสี+ยง 
7.8-2-6   เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.8 : มกีารนําระบบบรหิารความเสี+ยงมาใชใ้นกระบวนการ 
            บรหิารการศกึษาในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายราย 

            ตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 118 
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ตวับ่งชี�ที�  7.9 : ระดบัความสาํเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชี และเป้าหมายของระดบัองคก์ร  
        สูร่ะดบับุคคล 
 

ชนิดของตวับ่งชี�  :  ผลผลติ 

 

เกณฑม์าตรฐาน :  ระดบั 

1. มกีารกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมนิผลภายในสาํนกั 

2. มแีผนงานการประเมนิผลภายในสาํนกั 

3. มกีารกาํหนดตวับ่งชี และเป้าหมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรข์องสาํนกั 

4. มกีารจดัทาํ Strategy  Map  ของหน่วยงานในระดบัสาํนกัฯ  โดยกาํหนด 

เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็ยทุธศาสตรท์ี+เกี+ยวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ชื+อมโยง 
กบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตรข์องสาํนกั 

5. มกีารยนืยนัวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรข์องสาํนกั 

6. มรีะบบในการตดิตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี และเป้าหมายตามคาํรบัรอง 
ของผูบ้รหิารระดบัต่าง ๆ 

7. มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับ่งชี และเป้าหมายตามคาํรบัรอง 
8. มกีารนําผลการประเมนิผลการดาํเนินงานของผูบ้รหิาร ไปเชื+อมโยงกบัระบบ 

การสรา้งแรงจงูใจ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุตามเกณฑไ์มค่รบ 

5  ขอ้แรก 

บรรลุตามเกณฑไ์มค่รบ 

5-7 ขอ้แรก 

บรรลุตามเกณฑ ์

ครบทกุขอ้ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 ระดบัความสาํเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชี และเป้าหมายของระดบัองคก์รสูร่ะดบับุคคล

ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินการ ดงันี  
 1. จากการรว่มรบัฟงัรายงานผลการประเมนิตนเองจากคณะกรรมการภายใน  

(7.9-2-1) สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ประชมุบุคลากรเพื+อกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการ
ประเมนิผลภายในสาํนกั  รวมทั  งเผยแพรร่ะบบประกนัคณุภาพของสาํนกัวทิยบรกิารฯ เพื+อให้
บุคลากรทกุคนมสีว่นรว่มและสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

(7.9-2-2) 
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  2. มกีารจดัทาํแผนการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาและแผนการ

ประเมนิผลภายในสาํนกั (7.9-2-3) 

 3. มกีารประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ (7.9-2-4) เพื+อกาํหนดตวับ่งชี และ
เป้าหมายตามพนัธกจิและยทุธศาสตรข์องสาํนกั 

 4. มกีารจดัทาํแผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 สาํนกั 

วทิยบรกิารฯ (7.9-2-5) โดยกาํหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็ยทุธศาสตรท์ี+เกี+ยวขอ้งกบั
หน่วยงานใหเ้ชื+อมโยงกบัเป้าประสงคแ์ละประเดน็ยทุธศาสตรข์องสาํนกั 

  5. มกีารยนืยนัวสิยัทศัน์และประเดน็ยุทธศาสตรข์องสาํนกั  โดยการเผยแพร ่

ประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางการสื+อสารต่าง ๆ  และการจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง  

(7.9-2-6) 

  6. มกีารจดัทําแผนพฒันาคุณภาพ (7.9-2-7) และจดัทาํรายงานการตดิตามผล

การดาํเนินงานตามตวับ่งชี และเป้าหมายโดยตามคาํรบัรองของผูบ้รหิารระดบัต่าง ๆ  เพื+อเป็น
แนวทางในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพในปีการศกึษาต่อไป 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 ไมบ่รรลุเป้าหมาย  เพราะระดบัความสาํเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชี และเป้าหมาย
ของระดบัองคก์รสูร่ะดบับุคคลของ สาํนกัวทิยบรกิารฯ มเีป้าหมายอยูใ่นระดบั 8 ดาํเนินการได้

ในระดบั 6 (7.9-2-8) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

2  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

7.9-2-1   รายงานผลการตรวจรบัการประเมนิตนเองจากคณะกรรมการภายใน  

7.9-2-2   รายงานการประชมุผูบ้รหิาร/ อาจารย/์ บุคลากร สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศ ระบบประกนัคณุภาพของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.9-2-3   แผนการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มหาวทิยาลยั 

  ราชภฏัมหาสารคาม ปีการศกึษา 2552 

7.9-2-4  รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ เรื+อง “ตวับ่งชี และเป้าหมาย 

    รายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553” 
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7.9-2-5  แผนการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี

       สารสนเทศ 

7.9-2-6  การเผยแพรป่รชัญา พนัธกจิ วสิยัทศัน์ และประเดน็ยทุธศาสตร ์ผา่นเวบ็ไซตส์าํนกั 

   วทิยบรกิารและคูม่อืการประเมนิตนเอง  

7.9-2-7   การประชมุแผนพฒันาคุณภาพ  Improvement Plan  สาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปี

งบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดอืน) 

7.9-2-8 เป้าหมายตวับ่งชี ที+  7.9 : ระดบัความสาํเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชี และเป้าหมาย 

            ของระดบัองคก์รสูร่ะดบับุคคลในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตาราง 

            เป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 118 
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องคป์ระกอบที�  8   การเงินและงบประมาณ     
 

ตวัชี�วดัที� 8.1  :   มรีะบบและกลไกการจดัสรร  การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายการตรวจสอบการเงนิ

และงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

ชนิดของตวับ่งชี�  : กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดบั 
 

 1. มแีผนกลยทุธท์างการเงนิที+สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องสถาบนัใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 2. มแีนวทางการหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิแผนการจดัสรร และการวางแผน 

การใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 3. มกีารจดัทาํระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิที+ผูบ้รหิารสามารถนําไปใชใ้น          
การตดัสนิใจและวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ 

 4. มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ  อยา่งน้อยปีละ  2  ครั  ง 
 5.  มกีารนําขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายและวเิคราะหส์ถานะ

ทางการเงนิและความมั +นคงขององคก์ารอยา่งต่อเนื+อง 
 6.  มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทาํหน้าที+ตรวจ  ตดิตามการใชเ้งนิ
ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ี+สาํนกัวทิยบรกิารฯ กาํหนด 

 7.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และนํา

ขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุตามเกณฑไ์มค่รบ 

5  ขอ้แรก 

บรรลุตามเกณฑไ์มค่รบ 

5-6 ขอ้แรก 

บรรลุตามเกณฑ ์

ครบทกุขอ้ 

 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 ในปีงบประมาณ 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มผีลงานผา่นระดบั 7 ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. คอื 

      1.  มแีผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550 – 

2554) ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ (8.1-3-1) ที+สอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั 
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มหาสารคาม ฉบบัที+ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  (8.1-3-2) 

     2.  มแีนวทางการจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ  แผนการจดัสรร และ 

การวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยจดัทาํคาํขอตั  ง
งบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2552 มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  (8.1-3-3) 

 3. มกีารจดัทาํระบบฐานขอ้มลูทางการเงนิที+ผูบ้รหิารสามารถนําไปใชใ้น 

การตดัสนิใจและวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิ โดยมรีะบบบรหิารจดัการสารสนเทศ สาํนกั 

วทิยบรกิารฯ (MIS) (8.1-3-5)  รายการงบประมาณจาก Module  Acquisition (8.1-3-6) 

  4. มกีารจดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ โดยมกีารรายงาน 

การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2552  รอบ 6 เดอืน  

(8.1-3-7) และรอบ 12 เดอืน (8.1-3-8) 

  5.  มกีารนําขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายและวเิคราะห์

สถานะทางการเงนิและความมั +นคงขององคก์รอยา่งต่อเนื+อง  โดยคดิวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายต่อหวั

ของนกัศกึษา  (8.1-3-9) 

  6.  มหีน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทาํหน้าที+ตรวจ  ตดิตามการใช้
เงนิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท์ี+สาํนกัวทิยบรกิารฯ กาํหนด โดยคาํสั +งแต่งตั  ง
คณะกรรมการตรวจสอบบญัชสีาํนกัวทิยบรกิารฯ (8.1-3-10)  มรีายงานการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม (8.1-3-11) 

  7.  ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และนํา

ขอ้มลูจากรายงานทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจ โดยมกีารนําขอ้เสนอแนะ

จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในไปปรบัปรงุการดาํเนินงานใหด้ยีิ+งขึ น (8.1-3-12) 

  

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมายของ “ตวับ่งชี ที+   
8.1  มรีะบบและกลไกการจดัสรร  การวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายการตรวจสอบการเงนิและ

งบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ ” ไวท้ี+ระดบั 7 ตามมาตรฐานของ สกอ.  (8.1-3-13) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

  3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

 

8.1-3-1 แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550 -2554) สาํนกั 

            วทิยบรกิารฯ  

8.1-3-2   แผนพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

8.1-3-3 คาํขอตั  งงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2552 มหาวทิยาลยั 

 ราชภฏัมหาสารคาม 

8.1-3-4 แผนปฏบิตักิารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจาํปีงบประมาณ 2552 

8.1-3-5 ระบบบรหิารและจดัการสารสนเทศสาํนกัวทิยบรกิารฯ (MIS) 

8.1-3-6 รายการงบประมาณจาก Module  Acquisition 

8.1-3-7 รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

  รอบ 6 เดอืน 

8.1-3-8 รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2552  

  รอบ 12 เดอืน 

8.1-3-9  การวเิคราะหค์า่ใชจ่้ายต่อหวัของนกัศกึษา 

8.1-3-10  คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการตรวจสอบบญัชสีาํนกัวทิยบรกิารฯ 

8.1-3-11  รายงานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

   มหาสารคาม  

8.1-3-12  รายงานผลการขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในไปปรบัปรงุการ 

   ดาํเนินงาน 

8.1-3-13   รายงานการประชมุผูบ้รหิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

8.1-3-14   รายงานการใชง้บประมาณรายไตรมาส  ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

8.1-3-15   เป้าหมายตวัชี วดัที+ 8.1 : มรีะบบและกลไกการจดัสรร  การวเิคราะหค์า่ใชจ่้าย 

              การตรวจสอบการเงนิและงบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพในรายงานการประเมนิ 

              ตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกั 

              วทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 119 
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ตวัชี�วดัที�  8.2  :  มีการใช้ทรพัยากรภายในและนอกหน่วยงานร่วมกนั (สกอ.8.1) 
 

ชนิดตวับ่งชี� :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 
 

 1. มคีณะกรรมการวเิคราะหค์วามตอ้งการการใชท้รพัยากรของสาํนกั 

วทิยบรกิารฯ 

 2. มผีลการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการใชท้รพัยากรของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 3.  มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนั กบัฝา่ยต่าง ๆ  ในสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 4.  มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื+นนอกสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 5.  มผีลการประหยดังบประมาณที+เกดิจากการใชท้รพัยากรรว่มกนักบั 

หน่วยงานอื+น 
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ดาํเนินการไมค่รบ 3 ขอ้แรก ดาํเนินการเทา่กบั 3 ขอ้แรก เทา่กบัหรอืมากกวา่ 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดาํเนินงาน 
 

 ในปีงบประมาณ 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินงานบรรลุตามเกณฑ ์ 

5 ขอ้  ดงันี  
  1. มคีณะกรรมการวเิคราะหค์วามตอ้งการการใชท้รพัยากรของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

โดยมคีาํส ั +งแต่งตั  งคณะกรรมการสาํรวจความตอ้งการใชท้รพัยากรประจาํสาํนกัฯ (8.2-3-1)  

และคาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการโครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา 
จงัหวดัมหาสารคาม (MALINET) (8.2-3-2) 

  2. มผีลการวเิคราะหค์วามตอ้งการในการใชท้รพัยากรของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

โดยมกีารประชมุคณะกรรมการ  และรายงานผลการประชมุเกี+ยวกบัการจดัหาทรพัยากร
ประจาํสาํนกั (8.2-3-3)  และรายงานการประชมุความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนั 

อุดมศกึษา  จงัหวดัมหาสารคาม (MALINET)  (8.2-3-4) 

  3.  มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัฝา่ยต่างๆ ภายในสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

(8.2-3-5)  รายงานการประชมุความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  จงัหวดั

มหาสารคาม (MALINET) (8.2-3-4) 
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  4.  มแีผนการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื+นนอกสาํนกัวทิยบรกิารฯ  
โดยมแีผนปฏบิตักิารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจาํปีงบประมาณ 2552 ที+แสดงถงึ 
โครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ (8.2-3-6) โครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ 

สถาบนัอุดมศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม (MALINET)  (8.2-3-7) และเอกสารพธิลีงนาม 

ความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม (MALINET)  

(8.2-3-8) รายงานความรว่มมอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

(8.2-3-9) และมโีครงการความรว่มมอืกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  (8.2-3-10) 

 5.  มผีลการประหยดังบประมาณที+เกดิจากการใชท้รพัยากรรว่มกนักบัหน่วยงานอื+น 
โดยมรีายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 2552 (8.2-3-11)  

รายงานการใชท้รพัยากรสารสนเทศของสาํนกัวทิยบรกิารฯ (8.2-3-12) และรายงานการใช้

วสัดุของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  (8.2-3-13) 
 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมายของตวับ่งชี ที+ 8.2 

การใชท้รพัยากรภายในและนอกหน่วยงานรว่มกนั” ไวท้ี+ระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

(8.2-3-14) 
 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

3   บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 
 

8.2-3-1 คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการวเิคราะหแ์ละสาํรวจความตอ้งการใชท้รพัยากรประจาํ 

 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

8.2-3-2 คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการโครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา  
 จงัหวดัมหาสารคาม (MALINET) 

8.2-3-3 รายงานผลการประชมุเกี+ยวกบัการจดัหาทรพัยากรประจาํสาํนกัฯ 

8.2-3-4 รายงานการประชมุความร่วมมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา จงัหวดั 

  มหาสารคาม (MALINET) 

8.2-3-5  แผนการใชท้รพัยากรรว่มกนัระหวา่งฝา่ยต่างๆ  ภายในสาํนกัวทิยบรกิารฯ 
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8.2-3-6  แผนปฏบิตักิารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจาํปีงบประมาณ 2552 

8.2-3-7 โครงการความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาจงัหวดัมหาสารคาม  

 (MALINET) 

8.2-3-8 เอกสารพธิลีงนามความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษาจงัหวดั 

 มหาสารคาม (MALINET) 

8.2-3-9  ความรว่มมอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

8.2-3-10  โครงการความรว่มมอืกบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

8.2-3-11  รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิารประจาํปีงบประมาณ 2552 

8.2-3-12  รายงานการใชท้รพัยากรสารสนเทศของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

8.2-3-13  รายงานการใชว้สัดุของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

8.2-3-14  เป้าหมายตวัชี วดัที+  8.2  :  มกีารใชท้รพัยากรภายในและนอกหน่วยงานรว่มกนัใน 

             รายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ 

             ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ   หน้าที+ 121 
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องคป์ระกอบที�  9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

ตวับ่งชี�ที� 9.1  มรีะบบและกลไกในการประกนัคณุภาพภายในที+เป็นสว่นของกระบวนการ 

                       บรหิารการศกึษา  (สกอ.9.1) 
 

ชนิดตวับ่งชี�  :  กระบวนการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดบั 

1. มรีะบบกลไกการประกนัคณุภาพภายในที+เหมาสมกบัระดบัการพฒันาของ 
สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 2. มกีารกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเรื+องการประกนัคณุภาพจาก
คณะกรรมการระดบันโยบาย  และผูบ้รหิารสงูสดุของสาํนกัวทิยบรกิารฯ ภายใตก้ารมสีว่นรว่ม

จากภาคทีั  งภายใน และภายนอกสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 3.  มกีารกาํหนดมาตรฐานตวับ่งชี  และเกณฑค์ณุภาพที+สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน         
การอุดมศกึษาและมาตรฐานอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งและสอดคลอ้งกบัการประเมนิคณุภาพภายนอก   

 4. มกีารดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพที+ครบถว้น ทั  งการควบคมุคณุภาพ       
การตดิตามตรวจสอบ และประเมนิคณุภาพอยา่งต่อเนื+องเป็นประจาํ  (อยา่งน้อย 3 ปี            

นบัรวมปีที+มกีารตดิตาม)  

 5. มกีารนําผลการประกนัคณุภาพมาพฒันาปรบัปรงุการดาํเนินงาน  

 6. มรีะบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศที+สนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษาและใช้
รว่มกนั  ทั  งระดบับุคคล และทกุฝา่ยในสาํนกัฯ  

 7. มรีะบบสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่ง

หน่วยงาน ทั  งภายในและภายนอกสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มกีารดาํเนินการไมค่รบ 4 

ขอ้แรก 

มกีารดาํเนินการครบ 4 

ขอ้แรก 

มกีารดาํเนินการอยา่งน้อย 

5  ขอ้แรก 
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ผลการดาํเนินงาน  

 ในปีการศกึษา  2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  มผีลงานระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน  

สกอ. คอื 

1. มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (9.1-3-1) กบั 

การพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนพฒันา (9.1-3-2) แผนพฒันาการศกึษา  

ระดบัอุดมศกึษา  ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550-2554) (9.1-3-3) แผนปฏบิตักิารสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

2552  (9.1-3-4) และแผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัฯ  (9.1-3-5) 

 2. มกีารกาํหนดนโยบายและแผน  และใหค้วามสาํคญัเรื+อง นโยบายการประกนั

คณุภาพ (9.1-3-6)  แผนการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา (9.1-3-7) การดาํเนินงาน

ตามแผนการประกนัคณุภาพ  (9.1-3-8) มนีโยบายการประชาสมัพนัธ ์(9.1-3-9) แผน 

การดาํเนินงานการประชาสมัพนัธ ์(9.1-3-10)  นโยบายการจดัการความรู ้ (9.1-3-11) 

แผนการจดัการความรู ้ (9.1-3-12) โครงการประกนัคณุภาพ  (9.1-3-13) คาํสั +งแต่งตั  ง
คณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพ การจดัการความรู ้  (9.1-3-14)  รายงาน 

การประชมุ (9.1-3-15)  โดยมกีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน   

และสรปุผลการประเมนิอภปิรายผลการประชาสมัพนัธก์ารประกนัคณุภาพ (9.1-3-16)  

ใหห้น่วยงานภายในภายนอกไดร้บัทราบ มคีาํส ั +งแต่งตั  งคณะกรรมการการประเมนิการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายใน ปี 2552 (9.1-3-17) 

 3. มกีารกาํหนดฐานตวับ่งชี  (9.1-3-18) และเกณฑค์ณุภาพที+สอดคลอ้งกบัคูม่อื 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา และคูม่อืการประกนั

คณุภาพการศกึษาภายใน มหาวทิยาลยัฯ และมาตรฐานอื+น ๆ ที+เกี+ยวขอ้ง (9.1-3-19)   

 4.  มกีารดาํเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพ การตดิตามคณุภาพและระบบ 

การประเมนิคณุภาพการประกนัอยา่งต่อเนื+องเป็นประจาํทกุปี  มกีารวางแผน การปฏบิตั ิ

การตรวจสอบและการปรบัปรงุ  รายงานผลการประเมนิแต่ละตวับ่งชี  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ปี 2552 (9.1-3-20) รายงานการตรวจเยี+ยมและประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปี 

การศกึษา 2551 (9.1-3-21) ขอ้เสนอแนะจากรายงานการประเมนิผลภายนอกสถานศกึษา  

(สมศ.)  (9.1-3-22) เพื+อปรบัปรงุระบบการประกนัคุณภาพหน่วยงานโดยการวเิคราะห ์

องคป์ระกอบและตวับ่งชี ที+สอดคลอ้งกบัระบบการประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยั  
 5. สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ไดม้กีารนําผลการประกนัคณุภาพมาพฒันาปรบัปรงุ 

การดาํเนินงาน  โดยการจดัทาํ Improvement Plan (9.1-3-23) มกีารรายงานการประชมุ 

หวัหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน ใหร้บัทราบเกี+ยวกบัการจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพ 

(9.1-3-24) และนํามาจดัทาํแผนปฏบิตังิาน/ปฏทินิกจิกรรม ปีการศกึษา 2553  
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(9.1-3-25)  มกีารจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง ปีการศกึษา 2552 (SAR) (9.1-3-26)  

และนําเสนอไปยงัมหาวทิยาลยัเพื+อประชาสมัพนัธใ์หห้น่วยงานภายในและภายนอก   

ไดร้บัทราบนอกจากนี สาํนกัวทิยบรกิารฯ ยงัไดด้าํเนนิการจดักจิกรรมต่าง ๆ เกี+ยวกบัการ 
ประกนัคณุภาพ (9.1-3-27)   

 6. มรีะบบฐานขอ้มลูระบบการประกนัคณุภาพออนไลน์  (E-SAR) และมมุ KM  

Corner  (9.1-3-28)  และสารสนเทศที+สนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษา และใช ้

รว่มกนั ทั  งระดบับุคคล และทกุฝา่ยในสาํนกัฯ   

 7. มรีะบบสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่ง

หน่วยงานทั  งภายในและภายนอกสาํนกัวทิยบรกิารฯ เวบ็ไซต ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ 
http://arcm.rmu.ac.th และจดหมายขา่วสาํนกัวทิยบรกิารฯ  เพื+อเผยแพร ่ (9.1-3-29)   

 

การบรรลเุป้าหมาย 

  บรรลุเป้าหมาย  เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ  กาํหนดเป้าหมายของตวับ่งชี ที+ 9.1  

  มรีะบบและกลไกในการประกนัคณุภาพภายในที+เป็นสว่นของกระบวนการบรหิารการศกึษา  
ไวท้ี+ระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ.  (9.1-3-30)   

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 

9.1-3-1   ระบบการประกนัคณุภาพของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

9.1-3-2   นโยบายและแผนพฒันาสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

9.1-3-3   แผนพฒันาการศกึษาระดบัอุดมศกึษา  ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550-2554) 

9.1-3-4   แผนปฏบิตักิาร  สาํนกัวทิยบรกิารฯ  2552 

9.1-3-5   แผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัฯ   

9.1-3-6   นโยบายการประกนัคณุภาพของสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

9.1-3-7   แผนการดาํเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

9.1-3-8   การดาํเนินงานการประกนัคณุภาพ สาํนกัวทิยบรกิารฯ   

9.1-3-9   นโยบายการประชาสมัพนัธ ์ สาํนกัวทิยบรกิารฯ 
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9.1-3-10  แผนการดาํเนินงานการประชาสมัพนัธ์ 

9.1-3-11  นโยบายการจดัการความรูใ้นสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

9.1-3-12  แผนการจดัการความรู ้ ประจาํปีการศกึษา 2551-2252 

9.1-3-13  โครงการประกนัคณุภาพ    

9.1-3-14  คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการดาํเนินงาน 

9.1-3-15  รายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินงาน 

9.1-3-16  สรปุผลการประเมนิและอภปิรายผลการประชาสมัพนัธ ์ การประกนัคณุภาพ  

    สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

9.1-3-17  คาํสั +งแต่งตั  งคณะกรรมการการประเมนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  
    ปี 2552  

9.1-3-18  เป้าหมายรายตวับ่งชี   ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ 

9.1-3-19  คูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัอุดมศกึษา และคูม่อืการประกนัคณุภาพ 

    การศกึษาภายใน มหาวทิยาลยัฯ 

9.1-3-20  รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในแต่ละองคป์ระกอบ 

9.1-3-21  รายงานการตรวจเยี+ยมและประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 

    2551 

9.1-3-22  ขอ้เสนอแนะจากรายงานการประเมนิผลภายนอกสถานศกึษา (สมศ.) 

9.1-3-23  Improvement Plan 

9.1-3-24  รายงานการประชมุคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพ 

9.1-3-25  แผนปฏบิตักิาร / ปฏทินิกจิกรรม ปีการศกึษา 2553 

9.1-3-26  รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

9.1-3-27  ประมวลภาพกจิกรรม สาํนกัวทิยบรกิารฯ  ม.ิย.52-พ.ค.53 

9.1-3-28  ระบบฐานขอ้มลูระบบการประกนัคณุภาพออนไลน์  (E-SAR) และมมุ KM Corner 

9.1-3-29  เวบ็ไซต ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ  http://arcm.rmu.ac.th และจดหมายขา่วสาํนกั 

     วทิยบรกิารฯ  เพื+อเผยแพร ่  
9.1-3-30  เป้าหมายตวับ่งชี ที+ 9.1  มรีะบบและกลไกในการประกนัคณุภาพภายในที+เป็น 

             สว่นของกระบวนการบรหิารการศกึษาในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 

             ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ หน้าที+ 119 
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ตวับ่งชี�ที� 9.3  ระดบัความสาํเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดตวับ่งชี� : ผลผลติ 
 

เกณฑม์าตรฐาน  : ระดบั 

 1. มกีารดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบั 

สาํนกัวทิยบรกิารฯ  และมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเนื+อง   
 2. มกีารปรบัปรงุระบบกลไกการประกนัคณุภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ

และพฒันาการของสาํนกัวทิยบรกิารฯ   

 3. มกีารรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในต่อหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง
และสาธารณชนภายในเวลาที+กาํหนด 

 4. มกีารนําผลการประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่ง

ต่อเนื+อง 
 5. มนีวตักรรมดา้นการประกนัคณุภาพที+หน่วยงานพฒันาขึ น  หรอืมกีารจดัทาํ        
แนวปฏบิตั ิที+ดเีพื+อการเป็นแหล่งอา้งองิใหก้บัสาํนกัวทิยบรกิารฯ  และหน่วยงานอื+น  
 

เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ดาํเนินงานบรรลุตามเกณฑ ์

ไมค่รบ 3 ขอ้แรก 

ดาํเนินงานบรรลุตามเกณฑ ์

เทา่กบั 3 ขอ้แรก 

ดาํเนินงานบรรลุตามเกณฑ์

เทา่กบัหรอืมากกวา่ 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดาํเนินงาน 

 ในปีการศกึษา 2552 สาํนกัวทิยบรกิารฯ มกีารดาํเนินงานอยูใ่นระดบั 5 ตามเกณฑ์

มาตรฐาน ของ สกอ. ดงันี  
 1. สาํนกัวทิยบรกิารฯ ไดก้ารดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาตาม 

ที+มหาวทิยาลยัฯกาํหนด  โดยมกีารดาํเนินงานระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ (9.3-3-1) 

และแผนการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเนื+อง (9.3-3-2) สรปุผลการ

ประเมนิและอภปิรายผลการประชาสมัพนัธก์ารประกนัคณุภาพ สาํนกัวทิยบรกิารฯ (9.3-3-3) 

 2. มกีารทบทวนและปรบัปรงุระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน โดย 

สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ และพฒันาการของสาํนกัวทิยบรกิารฯ โดยใชก้ารประชมุเพื+อกาํหนด 

ผูร้บัผดิชอบ (9.3-3-4)  และรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน) (9.3-3-5)  มาใชจ้ดัทาํแผนหรอืโครงการ 
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หรอืกจิกรรม รายงานผลการตรวจรบัการประเมนิจากคณะกรรมการภายใน ปีการศกึษา 

2551 (9.3-3-6) เพื+อนําผลการตรวจประเมนิ และคาํชี แนะจากคณะกรรมการแต่ละ 
องคป์ระกอบ มาพฒันาใหด้ขีึ น 

 3. มกีารรายงานผลการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในต่อหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง 
และสารธารณชน รายงานการประเมนิตนเอง 2552 (9.3-3-7) รายงานผลการตรวจเยี+ยม 

และประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 2551 (9.3-3-8) และรายงาน 

การประชมุสรปุผลการประเมนิตนเองจากคณะกรรมการภายใน (9.3-3-9) 

 4. มกีารนําผลการประเมนิผลไปใชใ้นการปรบัปรงุการดาํเนินงานของหน่วยงาน 

อยา่งต่อเนื+อง โดยบุคลากรทกุกลุ่มงานจดัทาํเป้าหมายการปฏบิตังิาน (9.3-3-10) และ

สมรรถนะในการปฏบิตังิานเพื+อพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร (9.3-3-11)  

แลว้นําเสนอผูบ้รหิารแต่ละกลุ่มงานและต่อผูท้ี+เกี+ยวขอ้งไดร้บัทราบ 

   5. มกีารเผยแพรร่ายงานการประเมนิตนเองในเวบ็ไซต ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ที+  http://arcm.rmu.ac.th (E-SAR) (9.3-3-12) 

 

การบรรลเุป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะสาํนกัวทิยบรกิารฯ กาํหนดเป้าหมายของตวับ่งชี ที+ 9.3 ระดบั

ความสาํเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  ไวท้ี+ระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐาน 

สกอ. (9.3-3-13) 

 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งชี� สกอ. การบรรลเุป้าหมาย 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 
 

9.3-3-1   ระบบกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

9.3-3-2   แผนการดาํเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา 

9.3-3-3   สรปุผลการประเมนิและอภปิรายผลการประชาสมัพนัธก์ารประกนัคุณภาพ สาํนกั 

    วทิยบรกิารฯ 

9.3-3-4   รายงานการประชมุที+กาํหนดผูร้บัผดิชอบแต่ละองคป์ระกอบ 

9.3-3-5   รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดอืน)  
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9.3-3-6   รายงานผลการตรวจรบัการประเมนิจากคณะกรรมการภายใน ปีการศกึษา 2551 

9.3-3-7   รายงานการประเมนิตนเอง 2552  

9.3-3-8   รายงานผลการตรวจเยี+ยมและประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 
    2551 

9.3-3-9   รายงานการประชมุสรปุผลการประเมนิตนเองจากคณะกรรมการภายใน 

9.3-3-10  คูม่อืเป้าหมายการปฏบิตังิานของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน 

9.3-3-11  คูม่อืสมรรถนะในการปฏบิตังิานของบุคลากร 

9.3-3-12  เวบ็ไซต ์สาํนกัวทิยบรกิารฯ http://arcm.rmu.ac.th  (E-SAR)  

9.3-3-13  เป้าหมายตวับ่งชี ที+ 9.3  ระดบัความสาํเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

             ในรายงานการประเมนิตนเอง สว่นที+ 3 ตารางเป้าหมายรายตวับ่งชี  ตั  งแต่ 

             ปี 2551-2553 สาํนกัวทิยบรกิารฯ  หน้าที+ 1 
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ส่วนที�  3   

สรปุผลการประเมินตนเอง 
 

ตาราง ส. 1 ผลการประเมินรายตวับ่งชี�ของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

ตวับง่ชี	คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน** บรรลุ

เป้าหมาย 

(/=บรรลุ,x=

ไมบ่รรลุ) 

 

 คะแนนประเมิน 
(เกณฑ ์สกอ.) ตวัตั 	ง ตวัหาร 

ผลลพัธ ์ 
(%หรอื

สดัสว่น) 

ตวับ่งชี	ที� 1.1 ระดบั 7 - - ระดบั 7 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 1.2  รอ้ยละ 96 19 23 รอ้ยละ 82.60 x 2 

เฉลี�ยคะแนน 

องคป์ระกอบที� 1 

     2.50 

       ตวับ่งชี	ที� 5.1 ระดบั 7 - - ระดบั 7 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 5.3.1 ระดบั 4 - - ระดบั 4 / 3  

ตวับ่งชี	ที� 5.3.2 ระดบั 4 - - ระดบั 5 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 5.3.3 ระดบั 4 - - ระดบั 4 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 5.3.4 ระดบั 4 - - ระดบั 5 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 5.4 รอ้ยละ 87 85.96 90 รอ้ยละ 95.5 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 5.4.1 ระดบั 6 - - ระดบั 6 / 3 

ตวับ่งชี	ที� 5.4.2 ระดบั 4 - - ระดบั 4 / 3 

เฉลี�ยคะแนน 

องคป์ระกอบที�  5 

     3.00 

ตวับ่งชี	ที�  7.1 5  ขอ้ - - 5  ขอ้ / 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.2 ระดบั 4 - - ระดบั 4 / 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.3 ระดบั 5 - - ระดบั 5 / 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.4 ระดบั 6 - - ระดบั 6 / 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.4.2 รอ้ยละ 75 23 23 100% / 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.5 ระดบั 6 - - ระดบั 5 x 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.6 ระดบั 6 - - ระดบั 5 x 3 

ตวับ่งชี	ที�  7.8 ระดบั 5 - - ระดบั 3 x 2 

ตวับ่งชี	ที�  7.9 ระดบั 8 - - ระดบั 6 x 3 

เฉลี�ยคะแนน 

        องคป์ระกอบที� 7  
     2.67 
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ตวับง่ชี	คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน** บรรลุ

เป้าหมาย 

(/=บรรลุ,x=

ไมบ่รรลุ) 

 

 คะแนนประเมิน 
(เกณฑ ์สกอ.) ตวัตั 	ง ตวัหาร 

ผลลพัธ ์ 
(%หรอื

สดัสว่น) 

ตวับ่งชี	ที�  8.1 ระดบั 7 - - ระดบั 7 / 3 

ตวับ่งชี	ที�  8.2 ระดบั 5 - - ระดบั 5 / 3 

เฉลี�ยคะแนน 

องคป์ระกอบที� 8 

     3.00 

ตวับ่งชี	ที�  9.1 ระดบั 7 - - ระดบั 7 / 3 

ตวับ่งชี	ที�  9.3 ระดบั 5 - - ระดบั 5 / 3 

เฉลี�ยคะแนน 

องคป์ระกอบที� 9 

     3.00 

เฉลี�ยคะแนนรวมทุกตวับง่ชี	 
ของทุกองคป์ระกอบ 

         บรรลุเป้า =   19  ตวับ่งชี	 
       ไม่บรรลุเป้า =   4  ตวับง่ชี	 

2.83 

 

 

ผลการประเมินตามช่วงคะแนน 

 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  1.50 การดําเนินการของสาํนกัฯ ยงัไมไ่ดคุ้ณภาพ 

1.501-2.00 การดําเนินการของสาํนกัฯ ไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้

2.01-2.50 การดําเนินการของสาํนกัฯ ไดคุ้ณภาพในระดบัด ี

2.51-3.00 การดําเนินการของสาํนกัฯ ไดคุ้ณภาพในระดบัดมีาก 
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ตารางบันทกึผลคะแนนประเมิน 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตารางบันทกึผลการประเมนิรายตวับ่งชี� 
 

ชื�อองค์ประกอบและตวับ่งชี� 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการ

ประเมนิ 
ตนเอง 

ผล 

การประเมนิ  ตวัตั�ง ตวัหาร ผลลพัธ์ ผลการดาํเนินงาน 

องค์ประกอบที� 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจน

กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนการดาํเนินงานและ

มีการกาํหนดตวับ่งชี� เพื�อวดัความสาํเร็จของการ
ดาํเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ระดบั 7 - - ระดบั 7 ระดบั 7 บรรลุ

เป้าหมาย 

3  

1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี�ของการ
ปฏิบตัิงานที�กาํหนด 

ร้อยละ  96 19 23 82.61 ร้อยละ 60 ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

2 

                                คะแนนเฉลี�ยองค์ประกอบที� 1 2.5 ดี 

องค์ประกอบที� 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม  

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการวชิาการแก่สงัคม

ตามเป้าหมายของสถาบนั 

ระดบั 7 - - ระดบั 7 ระดบั 7 บรรลุ

เป้าหมาย 

3  

5.3.1 ระดบัความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม  ที�
ตอบสนองต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดบั 4 - - ระดบั 4 ระดบั 5 บรรลุ

เป้าหมาย 

3 
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ชื�อองค์ประกอบและตวับ่งชี� 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการ

ประเมนิ 
ตนเอง 

ผล 

การประเมนิ 
 ตวัตั�ง ตวัหาร ผลลพัธ์ ผลการดาํเนินงาน 

5.3.2 ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื�อเพิ�มพนูความรู้หรือส่งเสริมวทิย
ฐานะใหไ้ดม้าตรฐานตามวชิาชีพ 

ระดบั 4 - - ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 3  

5.3.3 ระดบัความสาํเร็จของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

ระดบั 4 - - ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 3  

5.3.4 ระดบัความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม เพื�อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหรือทอ้งถิ�น
อยา่งย ั�งยนื 

ระดบั 4 - - ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 3 

5.4  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ร้อยละ 87 85.96 90 95.5 95.5 บรรลุเป้าหมาย 3 

5.4.1 ระดบัความสาํเร็จในการใหบ้ริการวชิาการตาม 

พนัธกิจของสาํนกัวทิยบริการฯ 

ระดบั 6 - - ระดบั 6 ระดบั 6 บรรลุเป้าหมาย 3 

5.4.2 จาํนวนกิจกรรมความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด ระดบั 4 - - ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 3 

                         คะแนนเฉลี�ยองคป์ระกอบที� 5 3.000 ดมีาก 
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ชื�อองค์ประกอบและตวับ่งชี� 
เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

ผลการ

ประเมนิ 
ตนเอง 

ผล 

การประเมนิ  ตวัตั�ง ตวัหาร ผลลพัธ์ ผลการดาํเนินงาน 

องคป์ระกอบที� 7  การบริหารและการจดัการ 

7.1 สภาสถาบนัใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการและสามารถผลกัดนัสถาบนัใหแ้ข่งขนัไดใ้น

ระดบัสากล 

5 ขอ้ - - 5 ขอ้ 5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 3  

7.2 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั ระดบั 4 - - ระดบั 4 ระดบั 4 บรรลุเป้าหมาย 3 

7.3 มีการพฒันาสถาบนัสู่องคก์ารเรียนรู้ ระดบั 5 - - ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 3 

7.4 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื�อ
พฒันาและธาํรงรักษาไวใ้หบุ้คลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ   

ระดบั 6 - - ระดบั 6 ระดบั 6 บรรลุเป้าหมาย 3 

7.4.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที�ไดร้ับการ
พฒันาความรู้และทกัษะในวชิาชีพทั�งในและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 75 23 23 100.00 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 3 

7.5 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื�อการบริหารการ
เรียนการสอน การเรียนการสอน การวจิยั   

ระดบั 6 - - ระดบั 5 ระดบั 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3  

7.6 ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คล

ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา

สถาบนัอุดมศึกษา 

ระดบั 5 - - ระดบั 4 ระดบั 4 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2  
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ชื�อองค์ประกอบและตวับ่งชี� เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ผลการ

ประเมนิ 
ตนเอง 

ผล 

การ

ประเมนิ 

 ตวัตั�ง ตวัหาร ผลลพัธ์ ผลการดาํเนินงาน 

7.8 มีการนาํระบบริหารความเสี�ยงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดบั 5 - - ระดบั 3 ระดบั 3 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2  

7.9 ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งชี�และเป้าหมายของ
ระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

ระดบั 8 - - ระดบั 6 ระดบั 6 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 

                            คะแนนเฉลี�ยองค์ประกอบที� 7 2.667 ดมีาก 

องคป์ระกอบที� 8  การเงินและงบประมาณ 

8.1 มีระบบกลไกการจดัสรร การวเิคราะห์ค่าใชจ้่าย การ

ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระดบั 7 - - ระดบั 7 ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 3  

8.2 มีการใชท้รัพยากรในและนอกสถาบนัร่วมกนั ระดบั 5 - - ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 3 

                           คะแนนเฉลี�ยองคป์ระกอบที�  8 3.000 ดมีาก 

องคป์ระกอบที� 9  ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 

9.1 มีระบบกลไกการประกนัคุณภาพภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดบั 7 - - ระดบั 7 ระดบั 7 บรรลุเป้าหมาย 3  

9.3 ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั 5 - - ระดบั 5 ระดบั 5 บรรลุเป้าหมาย 3 

                             คะแนนเฉลี�ยองค์ประกอบที�  9 3.000 ดมีาก 

คะแนนเฉลี�ยรวมทั�ง  5  องค์ประกอบ  จาํนวน  23  ตวับ่งชี� 2.833 ดมีาก 
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สรปุคะแนนรายองคป์ระกอบ 

  

องค์ประกอบ 
จํานวน 

ตัวบ่งชี	 
คะแนนที�ได้ 

ระดับการ

ประเมิน 

องคป์ระกอบที� 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผน

ดาํเนินการ 2 2.50 ดี 

องคป์ระกอบที� 2 การเรียนการสอน   

ไม่ขอรับการ

ประเมิน   

องคป์ระกอบที� 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา   

ไม่ขอรับการ

ประเมิน   

องคป์ระกอบที� 4 การวจิยั   

ไม่ขอรับการ

ประเมิน   

องคป์ระกอบที� 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 8 3.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที� 6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   

ไม่ขอรับการ

ประเมิน   

องคป์ระกอบที� 7 การบริหารและการจดัการ 9 2.67 ดีมาก 

องคป์ระกอบที� 8 การเงินและงบประมาณ 2 3.00 ดีมาก 

องคป์ระกอบที� 9 ระบบกลไกการประกนัคุณภาพ 2 3.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี�ยรวมทั	ง  5 องค์ประกอบจํานวน  23 ตัวบ่งชี	 23 2.83 ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

คาํสั �งแต่งตั �งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 

 
คาํสั �งแต่งตั �งคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคณุภาพ 
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ภาคผนวก  ข 

ประมวลภาพกิจกรรมสาํนักวิทยบริการฯ                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

         

                    

             

     

            

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการจดัการความรู ้(KM) 

 วนัที� 18  กุมภาพนัธ ์ 2552 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ดงูาน 

 หอเฉลมิพระเกยีรต ิ 80  พรรษา 

วนัที� 29 มถุินายน 2552 

Dr.Matthew Kuofie จากสหรฐัอเมรกิา 

เยี�ยมชมหอเฉลมิพระเกยีรตฯิ  

วนัที� 29 มถุินายน 2552 

ประชุมคณะกรรมการจดัการความรู ้(KM) 

สาํนกัวทิยบรกิารฯ วนัที�  4 สงิหาคม  2552 
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อาจารยแ์ละบุคลากรสาํนกัวทิยบรกิารฯ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ศกึษาดงูาน 

วนัที�  11  สงิหาคม  2552 

ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนศรสีมเดจ็ 

จ.กาฬสนิธุ ์ เยี�ยมชมหอเฉลมิพระเกยีรตฯิ
วนัที�  20  สงิหาคม  2552 

 

คณะกรรมการประเมนิการประกนัคุณภาพ 

การศกึษาภายใน ประเมนิสาํนกัฯ และเยี�ยมชม 

หอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ 

วนัที�   31  สงิหาคม  2552 

รบัการตรวจประเมนิการประกนัคุณภาพ 

การศกึษาภายใน  ปีการศกึษา 2551 

วนัที�  22  กรกฎาคม  2552 
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ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา 

อบรมบุคลากร  เรื�อง  การประชาสมัพนัธ ์

โดยอ.วมิลมาศ วนัที� 18 มกราคม 2553 

ประชุมความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา 

(MALINET) วนัที� 22 มกราคม 2553 
 

บ.บุ๊คโปรโมชั �น แนะนําการใชง้านโปรแกรมระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ 

วนัที� 14 มกราคม  2553 

เสวนาความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิารที�มต่ีอสาํนกัฯ 

 วนัที� 14 กุมภาพนัธ ์ 2553 

ประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักฯ 

 วนัที� 15 กุมภาพนัธ ์ 2553 
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    นกัศกึษาเวยีดนามเยี�ยมชม 

หอเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

วนัที�  12 คลุาคม 2552 
 

ครแูละนกัเรยีน โรงเรยีนอนุบาลจ.มหาสารคาม  เยี�ยมชมหอ้งสมดุ 

และหอเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษาฯ  วนัที� 4 ธนัวาคม  2552 
 

รบัการตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

วนัที�  22  กุมภาพนัธ ์ 2553 
 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร การใชโ้ปรแกรม  

Flip Album และ Desktop Author 

วนัที�  26-27  เมษายน  2553 
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โครงการพฒันาบุคลากร  ศกึษาดงูานประเทศเวยีดนาม 

วนัที�  15- 19  มนีาคม  2553 

โครงการอบรมผูบ้รหิารหอ้งสมดุ เรื�อง การบรหิารหอ้งสมุดยคุใหม ่

วนัที�  27-29  เมษายน  2553 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแด่แม่หลวง 

วนัที�  11 สงิหาคม 2552 
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เป้าหมาย 

เป้าหมายรายตวับ่งชี�  ตั �งแต่ปี 2551-2553 สาํนักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 
 

องคป์ระกอบ ตวับ่งชี	 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2551 2552 2553 

องคป์ระกอบที� 1  

ปรชัญา ปณธิาน 

วตัถุประสงคแ์ละ

แผนการดาํเนินงาน 

1.1 มกีารกําหนดปรชัญา 

หรอืปณธิาน ตลอดจน 

กระบวนการพฒันากลยุทธ ์

แผนการดาํเนินงานและมี

การกําหนดตวับ่งชี�เพื�อวดั
ความสาํเรจ็ของการดําเนิน 

งานตามแผนใหค้รบทุก

ภารกจิ (สกอ.1.1) 

ระดบั 7 ระดบั 7 ระดบั 7 ระดบั 

1.2 รอ้ยละของการบรรลุ 

เป้าหมายตามตวับ่งชี�  
ของการปฏบิตังิานที�กําหนด 
(สกอ. 1.2) 

รอ้ยละ 

95 

รอ้ยละ 

96 

รอ้ยละ 

97 

เพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 1 

องคป์ระกอบที� 5 

การบรกิารทาง

วชิาการแก่สงัคม 

5.1 มรีะบบและกลไกใน 

การบรกิารวชิาการแก่ชุมชน 

และสงัคมตามเป้าหมายของ

สาํนกัวทิยบรกิารฯ (สกอ.5.1) 

ระดบั  7 ระดบั 7 ระดบั 7 ระดบั 

5.3.1  ระดบัความสาํเรจ็ของ

โครงการหรอืกจิกรรม  

ที�ตอบสนองต่อปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง (มรม.) 

- ระดบั 4 ระดบั 5 
เพิ�มขึ�น 1 

ระดบั 

5.3.2  ระดบัความสาํเรจ็ของ

การพฒันาครแูละบุคลากร

ทางการศกึษา เพื�อเพิ�มพนู
ความรูห้รอืส่งเสรมิ 

วทิยฐานะ ใหไ้ดม้าตรฐาน

วชิาชพี (มรม.) 

- ระดบั 4 ระดบั 5 
เพิ�มขึ�น 1 

ระดบั 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งชี	 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
2551 2552 2553 

องคป์ระกอบที� 5 

การบรกิารทาง

วชิาการแก่สงัคม 

(ต่อ) 

5.3.3  ระดบัความสาํเรจ็ของ

การอนุรกัษ์ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 
(มรม.) 

- ระดบั 4 ระดบั 5 
เพิ�มขึ�น 1 

ระดบั 

5.3.4  ระดบัความสาํเรจ็ของ

โครงการหรอืกจิกรรมเพื�อ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ

ชุมชนหรอืทอ้งถิ�นอยา่ง
ยั �งยนื (มรม.) 

- ระดบั 4 ระดบั 5 
เพิ�มขึ�น 1 

ระดบั 

5.4  รอ้ยละของระดบัความ

พงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

(สกอ. 5.4) 

รอ้ยละ 

85 

รอ้ยละ  

87 

รอ้ยละ 

89 

เพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 2 

5.4.1  ระดบัความสาํเรจ็ใน

การใหบ้รกิารวชิาการตาม

พนัธกจิของสาํนกัวทิย

บรกิารฯ (มรม.) 

ระดบั 6 ระดบั 7 ระดบั 8 เพิ�มขึ�น 1 

ระดบั 

5.4.2  จาํนวนกจิกรรมความ

รว่มมอืระหว่างหอ้งสมดุ  

(มรม.) 

ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 

องคป์ระกอบที�  7 

การบรหิารและการ

จดัการ 

7.1 คณะกรรมการบรหิาร 

ของสาํนกัวทิยบรกิารฯ  

ใชห้ลกัธรรมาภบิาลใน 

การบรหิารจดัการ  

(สกอ. 7.1) 

5  ขอ้ 5  ขอ้ 5  ขอ้ ขอ้ 

7.2 ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิาร 

ทุกระดบัของสาํนกั 

วทิยบรกิารฯ (สกอ. 7.2) 

ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 

7.3 มกีารพฒันาสํานกัวทิย 

บรกิารฯ สู่องคก์ารเรยีนรู ้ 

(สกอ. 7.3) 

ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งชี� 
เป้าหมาย ปีการศึกษา 

หมายเหต ุ
2551 2552 2553 

องคป์ระกอบที� 7 

การบรหิารและการ

จดัการ (ต่อ) 

7.4  มรีะบบกลไกใน 

การบรหิารทรพัยากรบุคคล

เพื�อพฒันาและธํารงรกัษา
ไวใ้หบุ้คลากรคุณภาพและ

ประสทิธภิาพ (สกอ. 7.4) 

ระดบั  6 ระดบั 6 ระดบั 6 ระดบั 

 7.4.2  รอ้ยละของ

บุคลากรสายสนับสนุนที�
ไดร้บัการพฒันาความรู้

และทกัษะในวชิาชพีทั �งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

(สมศ. 5.11)  

รอ้ยละ  

70 

รอ้ยละ 

75 

รอ้ยละ 

80 

เพิ�มขึ�น

รอ้ยละ 5 

7.5  ศกัยภาพของระบบ

ฐานขอ้มูลเพือการบริหาร

การเรียนการสอนและ 

การวิจยั (สกอ.7.5) 

ระดบั 6 ระดบั 6 ระดบั 6 ระดบั 

7.6  ความสาํเรจ็ใน 

การเปิดโอกาสใหบุ้คลากร

ภายนอกเขา้มามส่ีวนรว่ม

ในการพฒันาสํานกัวทิย

บรกิารฯ (สกอ. 7.6) 

ระดบั  5 ระดบั  5 ระดบั  5 ระดบั 

7.8  มกีารนําระบบบรหิาร

ความเสี�ยงมาใชใ้น
กระบวนการบรหิาร

การศกึษา (สกอ.7.8) 

ระดบั  5 ระดบั  5 ระดบั  5 ระดบั 

7.9  ระดบัความสําเรจ็ของ

การถ่ายทอดตวับ่งชี�และ
เป้าหมายของระดบัองคก์ร

สู่ระดบับุคคล (สกอ.7.9) 

ระดบั  8 ระดบั  8 ระดบั  8 ระดบั 
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องคป์ระกอบ ตวับ่งชี� 
เป้าหมาย ปีการศึกษา หมาย

เหตุ 2551 2552 2553 

องคป์ระกอบที� 8  

การเงนิและ

งบประมาณ 

8.1  มรีะบบและกลไก 

การจดัสรร การวเิคราะห์

ค่าใชจ้่ายการตรวจสอบ

การเงนิและงบประมาณ

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(สกอ. 8.1) 

ระดบั  7 ระดบั  7 ระดบั  7 ระดบั 

8.2  มกีารใชท้รพัยากรใน

และนอกหน่วยงานรว่มกนั 

(สกอ. 8.2) 
ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 

องคป์ระกอบที� 9 

ระบบกลไกการ

ประกนัคุณภาพ 

9.1 มรีะบบและกลไกใน 

การประกนัคุณภาพ

ภายในที�เป็นส่วนหนึ�งของ
กระบวนการบรหิาร

การศกึษา (สกอ. 9.1) 

ระดบั  7 ระดบั  7 ระดบั  7 ระดบั 

9.3  ระดบัความสําเรจ็ของ

การประกนัคุณภาพ

ภายใน (สกอ. 9.3) 
ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดบั 


