


คํานํา 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปน
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีขึ้น เพ่ือใชเปนเครื่องมือของสํานัก ในการ
ตรวจสอบประเมินตนเอง และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 รายงานการประเมินตนเองของสํานักฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการการประกัน
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 องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 การจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงอยางดี ดวยความรวมมือของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก จึงขอขอบคุณไว ณ ที่น้ี 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้วยเหตุที่ตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จําเป็นต้องมีแหล่ง
สารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัยและมีคุณภาพ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการแก่สังคม 

ในปีการศึกษา 2554  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานัก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบสภาพที่แท้จริงของสํานัก  อันจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมินโดยบูรณาการแนวทาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้  

ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสํานักฯ พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันก่อนนําไปใช้ในปีการศึกษา 
2555  โดยมีการร่วมพิจารณาในการประชุมบุคลากรและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกันผ่านทาง 
เว็บไซด์ คู่มือแนะนําสํานัก จดหมายข่าว แผนยุทธศาสตร์ รายงานประจําปี และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ให้สอดคล้อง ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจหลักของสํานักฯ และ      
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
สํานักฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ และนํา     

ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรของตนต่อไป ทั้งนี้ สํานักฯ มีทรัพยากรสารสนเทศและ
สภาพแวดล้อมที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
สํานักฯ มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และระเบียบการให้บริการทางวิชาการ     

ทั้งยังมีคณะกรรมการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของสํานักที่ชัดเจน โดยสํานักฯ ได้ดําเนิน
โครงการทางด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

สํานักฯ ได้ดําเนินการสํารวจ และรายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยสามารถสรุป
ความพึงพอใจในภาพรวมจากผู้ใช้บริการ  พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากและมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 78.60 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
สํานักฯ มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่ เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารดําเนินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นํา อันจะเห็นได้จาก
การที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน เช่น กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี และ  
แผนยุทธศาสตร์ มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  

สํานักฯ มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ ที่มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ชัดเจน   
เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน
และจัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2554  และดําเนินการตามแผนจัดการความรู้  และได้
เผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้อย่างสม่ําเสมอ เช่น จัดโครงการ / สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการความรู้ มีการดําเนินงานตามแผน การจัดการความรู้ เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร ฯลฯ และมี
ระบบในการให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกคน ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมี
การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการดําเนินงาน  

สํานักฯ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ สนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพที่สูงขึ้น เช่น ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ    
ในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดี        
ให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ
โปร่งใส  

สํานักฯ เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินในปีที่ผ่านมาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์สํานัก จดหมายข่าว
สํานัก ตู้รับความคิดเห็น ฯลฯ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผย และสรุปผล
จากระบบรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ สํานักฯ มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ร่วมกันประชุมเพื่อ
กําหนดแนวทางจัดโครงการที่มีผลต่อประชาชนและผู้ใช้บริการส่วนรวมและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสํานัก 

สํานักฯ กําหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง และแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่รับผิดชอบที่ชัดเจน คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง โดยประเมินผลความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 

สํานักฯ มีการกําหนดแผนงานการประเมินผลภายใน ได้แก่  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานัก    
ที่ประกอบด้วย (แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานัก / แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานัก
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย) และกําหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สํานักฯ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ และนําไปสู่การปฏิบัติ 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
สํานักฯ แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาความต้องการ และวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและ

ภายนอกสํานักฯ  ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงาน มีแนวทาง 
แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยสํานักมีการ
ประชุมบุคลากรเพื่อแจ้งข้อมูลทางการเงิน และร่วมกันวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ของสํานักฯ มีระบบการดําเนินงานด้านการเงินที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน มีการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการตามไตรมาส แก่ผู้บริหารของสํานักฯ และมหาวิทยาลัยทราบอย่างสม่ําเสมอ  
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องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ โดยมีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และนําเสนอผล
จากการดําเนินการในรูปแบบ รายงานประจําปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  เพื่อพิจารณาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 

สํานักฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร และร่วมพัฒนาการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับผิดชอบ ทําหน้าที่กํากับ ดูแลระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อกําหนดแผนการดําเนินการ    
การติดตามผล จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และมี
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันทุกหน่วยงาน ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online system และระบบ 
MIS  

สํานักฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักฯ อย่าง
ต่อเนื่องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่ประสานงานกับสํานักฯ ใน
ด้านการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักฯ และนําผลการประเมินตนเองและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางผลการประเมิน 

องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ระดับคะแนน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
2554 2555 

2552 
(คณะกรรม 

การ) 

2552 
(ประเมิน
ตนเอง) 

2553 
(คณะกรรม 

การ) 

2553 
(ประเมิน
ตนเอง) 

2554 
(ประเมิน
ตนเอง) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 7  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ไม่ได้ประเมิน ร้อยละ 86.67 
ร้อยละ 
86.67 

ไม่ได้ประเมิน 

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับ 5 ระดับ 6 

ไม่ได้ประเมิน 
ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 6  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับ 4 ระดับ 5 ไม่ได้ประเมิน ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

ไม่ได้ประเมิน 

ร้อยละ 166.67 ร้อยละ 100 

ไม่ได้ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 

ร้อยละ 33.33 
ร้อยละ 
33.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละ 75.6 ร้อยละ 84.5 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับ 6 ระดับ 7 ไม่ได้ประเมิน ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 6  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ไม่ได้ประเมิน ระดับ 4 ระดับ 4 ไม่ได้ประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 
ไม่ได้ประเมิน 

ระดับ 4 ระดับ 4 

ไม่ได้ประเมิน  ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 ระดับ 4 ระดับ 4 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 6  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ไม่ได้ประเมิน ระดับ 5 ระดับ 5 ไม่ได้ประเมิน 
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ 7  

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ไม่ได้ประเมิน ระดับ 5 ระดับ 5 ไม่ได้ประเมิน 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการประเมินตนเอง 2554 

 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 5 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 
5 

5 ดีมาก 
5 

องค์ประกอบที่ 5 
4 

4.5 ดีมาก 
5 

องค์ประกอบที่ 7 

5 

5 ดีมาก 5 

5 

องค์ประกอบที่ 8 5 5 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 4 4 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.75 ดีมาก 
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สรุปภาพรวมผลการประเมินตนเอง 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง 
 สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการและกิจกรรมทางด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ทั้งยังมีความพร้อมทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวก และ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จําเป็นต่อความต้องการ 
        ด้านการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับ บริการ สํานักฯ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่างๆ และมีคณะกรรมการสํานักฯ รับผิดชอบในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ       
เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการให้บริการของสํานักฯ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีแนวทางการพัฒนาโครงการและกิจกรรมทางด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายการให้บริการ โดยให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้ามา
มีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น 

จุดอ่อน 
 สํานักฯ ไม่สามารถดําเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้ในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักฯ  และ
ระบบการบริหารจัดการของสํานักฯ ยังขาดกระบวนการและเครือข่ายการติดตามตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
สํานักฯ  
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
 สํานักฯ ดําเนินการวิเคราะห์แต่ละตัวบ่งชี้ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง และมีการจัดประชุม/สัมมนา/ร่วมกันกับที่ปรึกษาที่มาจากบุคคลภายนอกสํานักฯ อย่างน้อย   
ปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบความ ก้าวหน้า และผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานของสํานักฯ 
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สวนที่ 1: ขอมูลเบื้องตน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที่ต้ัง  321  ถนนนารายณ์มหาราช  ตําบลทะเลชุบศร   

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000 
 
                               
 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ 
เพราะขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดําเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรือ
อาจารย์ใหญ่  
 พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้หลัง
อาคาร 2 จัดเป็นห้องสมุด  
 พ.ศ. 2500 อาจารย์พร ทองพูนศักด์ิ ผู้อํานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาต้ังที่ช้ันล่างของอาคาร 2 ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ  
 พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ช้ัน 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2515 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อํานวยการ ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยายห้องเรียนเป็น 5 ห้อง ได้มี
การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมาณ 2,400,000 บาท  ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 บาท และ
วิทยาลัยครูเทพสตรีจ่ายสมทบ 100,000 บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 24 กันยายน 2517  และเปิดใช้เมื่อวันที่  
11 ธันวาคม 2517   
 พ.ศ. 2540  อาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างหอสมุดขึ้นมา เป็น
อาคารสูง 8 ช้ัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542  ปี 

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการปรับโครงสร้าง
สํานักวิทยบริการ เป็น “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ประวัติการนําเทคโนโลยีสารนิเทศเข้ามาใช้ในสํานักวิทยบริการฯ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจากห้องสมุดธรรมดา 
(Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้ 
 สิงหาคม พ.ศ.2538  ได้เริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสําหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม
ระบบการจัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module), โปรแกรมสําหรับ
สืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรมสําหรับงานบริการยืม-
คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และโสตทัศนวัสดุ โดยมี
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 4 เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จํานวน
เงิน 1,354,550 บาท) 

ประวตัิความเป็นมา 

รายละเอียดเก่ียวกับสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 กันยายน พ.ศ.2539  ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเป็น 16 User 
License (งบประมาณ 395,100 บาท) 
 ตุลาคม พ.ศ.2539  ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงานสร้าง
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม และให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จํานวน 4 เครื่อง 
 มิถุนายน พ.ศ.2540  เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ตุลาคม พ.ศ.2540  เปลี่ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกข่ายประจํา ฝ่าย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริการ CD-Rom 
stands alone 3 เครื่อง 
 พ.ศ.2541  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ 
และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทําฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม เพื่อใช้ใน
มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และได้วางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อรองรับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ดําเนินงานและบริการ 
 พ.ศ.2542  ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความจําเป็น
ต่อการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอ่ืนๆ 
 ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Horizon 
 สร้างเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th  
 พ.ศ.2543  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet เพิ่มขึ้นเป็น 30 
เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม 
 ติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยายบริการ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย 
 เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (Web PAC) ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท) 
 เมษายน พ.ศ.2545  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพ่ิมเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CD-
ROM Network 
 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น 
Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอ่ืนๆ ได้พร้อมกันโดยเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล Z 39.5 
 กันยายน พ.ศ.2548  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 7 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง ใช้บริการ CD-Multimedia 
จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับผู้ปฏิบัติงานจัดทําเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ 
 มิถุนายน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับบริการยืม-คืน 
ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง ผู้บริหาร 2 เครื่อง สําหรับเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เป็น 
http://library.tru.ac.th  
 กันยายน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง สําหรับบริการห้อง AV2 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 12 เครื่อง ใช้สําหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง/ บริการ
ยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบค้นข้อมูล (ช้ัน 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งานฐานข้อมูลหนังสือ 6 เครื่อง 
 พฤษภาคม พ.ศ.2550  ติดต้ังกล้องวงจรปิดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย 
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 พฤศจิกายน พ.ศ.2550  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดซื้อเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ธันวาคม พ.ศ.2550  จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน/ คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37  นิ้ว 
จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ชุดโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจากบริษัท
บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จํากัด 
 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มกราคม พ.ศ.2551  จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จํานวน 10 ช้ิน สําหรับบริการโสตทัศน์ศึกษา 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีนาคม พ.ศ.2551  ติดต้ังกล้องวงจรปิด จํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย 

พ.ศ. 2552   จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ  

พ.ศ. 2553   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สําหรับดําเนินงานส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet 

พ.ศ. 2554  จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสําหรับการสืบค้นสารสนเทศ และจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet 

ผู้บริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายนามต่อไปนี้ 
2497 - 2501  อาจารย์ออมทรัพย์ คําอาจ 

 2501 - 2502  อาจารย์สุนทรี  ศาสตร์สาระ 
 2502 - 2503  อาจารย์สวาท  ฤทธิเกิด 
 2503 - 2505  อาจารย์สมัย  เสยยงคะ 
 2505 - 2522  ผศ.วัลลภ  สวัสดิวัลลภ 
 2522 - 2533  อาจารย์มนต์ฤดี  วัชระประทีป 
 2533 - 2536  อาจารย์ชมภู   โชติจริยะ 
 2536 - 2537  อาจารย์บุญเรือน  จันทศรีคํา 
 2537 - 2539  อาจารย์รชตกมล  ยันต์ทอง 
 2539 - 2542  อาจารย์ชมภู   โชติจริยะ  
 2542 - 2546  อาจารย์บุญเรือน  จันทศรีคํา 
 2546 - ปัจจุบัน  ผศ.ดวงใจ  อมิตรพ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

 

12

 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ  
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่ตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จําเป็นต้องมีแหล่งสารสนเทศที่
สมบูรณ์ ทันสมัยและมีคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงมุ่งมั่นที่
จะให้บริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่
สังคม โดยพัฒนาคุณภาพห้องสมุดให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารที่ทันสมัย เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งความรู้ในระบบดิจิตอล (Digital) 
และเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) ในขณะเดียวกัน สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนางานสารสนเทศท้องถิ่น   
ให้เป็นแหล่งความรู้ของท้องถิ่น การสงวนรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งได้พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงานและสามารถให้บริการทางวิชาการได้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

ปรัชญา       แสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
  
วิสัยทัศน์      

 เปน็ห้องสมุดมีชีวิต   ส่งเสริมความคิดด้วยสารสนเทศหลากหลาย 
สนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัย   มุ่งมั่นก้าวไกล พร้อมให้บริการสังคม 

 
พันธกิจ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการพัฒนา เผยแพร่ และให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อตอบสนองนโยบาย  ปรัชญา  พันธกิจของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  ในขอบข่ายของงานที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 

1. จัดหา วิเคราะห์  จัดเก็บ  สารนิเทศที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ  เช่น วัสดุตีพิมพ์  สื่อโสตทัศนวัสดุ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 

 2. เผยแพร่ เพิ่มคุณค่า และให้บริการสารนิเทศเพื่อสนับสนุนบริการวิชาการ ด้านการสอน การศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย แก่อาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคลากรในท้องถิ่น 

3.  ให้คําแนะนําปรึกษาในการจัดต้ังห้องสมุดแก่โรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
4.  เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
5. ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และกําหนดกลยุทธ์ที่จะนําเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในด้านการดําเนินงานการให้บริการ และความรว่มมือระหว่างเครือข่าย 

วัตถุประสงค์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บสารสนเทศที่ทันสมัย 
 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและบริการทางวิชาการอย่างไร้พรมแดน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บทบาทหน้าที่ 

ปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค ์
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 3.  เป็นแหล่งเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4.  เป็นศูนย์กลางรวบรวมสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5.  เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  
 
 
 

1.  การบริหารงาน   
      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ความในข้อ 5 กล่าวว่า       
ให้แบ่งส่วนราชการ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นสํานักงานผู้อํานวยการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ เป็น
สํานักงานผู้อํานวยการ ประกอบด้วยงาน 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการฯ มีการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ เป็น
ที่ปรึกษา   

 คณะกรรมการอํานวยการ 
1.  รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย์         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2.  อาจารย์ตระกล     จันทรสุนทร        รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
3.  ผศ.ศรินทิพย์   ภู่สําลี        รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4.  ผศ.ดร.สุรชัย         เทียนขาว        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5.  อาจารย์ศราวุธ  เสียงแจ่ม        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6.  ผศ.นิคม  สยังกูล         รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
7.  ผศ.สุเทพ  อ่อนไสว         คณบดีคณะครุศาสตร์ 
8.  ผศ.วันดี  เภาคํา         คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ ฯ 
9.  ผศ.ดร.สุธาสินี  ศิริโภคาภิรมย์         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
10. ผศ.ฐาปกรณ์    แก้วเงิน            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
10. ผศ.อุไร           เงินงอก         คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. ผศ.สกล   นันทศรีวิวัฒน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.  อาจารย์ภูธร       ภูมะธน         ข้าราชการบํานาญ 
2.  ผศ.วิบูลย์  จันทร์แย้ม        ภาควิชาศิลปกรรม 
3.  นายรุจน์  ดุลยากร         ผู้จัดการโรงเรียนบรรจงรัตน์ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1.  ผศ.ดวงใจ  อมิตรพ่าย        ผู้อํานวยการ    
2.  ผศ.กิรณา   เกี๋ยสกุล            รองผู้อํานวยการ 
3.  อาจารย์สุรยุทธ ทองคํา   รองผู้อํานวยการ 

ข้อมูลปัจจบุนั 
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4.  นางศศิภา  เกตุเจริญ  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
5.  นางสาวอณุภา ทานะรมณ์  หัวหน้าส่วนงานธุรการ 
6.  นางสาวชวนชม สมนึก   หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ 
7.  นางสาวบุษกร เขียวมั่น   หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ 
8.  นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์  หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
1. ผศ.ดวงใจ       อมิตรพ่าย            ประธาน 
2. ผศ.กิรณา  เกี๋ยสกุล      รองประธาน 
3. อาจารย์สุรยทุธ ทองคํา              รองประธาน  
5. เจ้าหน้าที่ของสํานักฯ    กรรมการ 
6. นางศศิภา       เกตุเจริญ              กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอณุภา    ทานะรมณ์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างสาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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   อาจารย์     จํานวน    3 คน 

  ลูกจ้างประจํา    จํานวน   1 คน 
   เจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง)   จํานวน            21 คน 

 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

 

หน่วยงาน ข้าราชการ ก.พ. ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม 

สํานักงานผู้อํานวยการ - - 1 1 
งานธุรการ - - 1 1 
งานเทคนิคสารสนเทศ - 1 7 8 
งานบริการสารสนเทศ - - 8 8 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 4 4 

รวม - 1 21 22 
 

 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวชวนชม   สมนึก นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
2 นางอัญชลี   เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
3 นางศศิภา   เกตุเจริญ นักวิชาการบรรณารักษ ์ คบ. (บรรณารกัษศาสตร์) 
4 นางสาวสร้อยนภา  ศรีอัมพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คบ. (ภาษาไทย) 
5 นางสาวอณุภา   ทานะรมณ ์ เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
6 นางศุภลักษณ์   กระต่ายจันทร์ เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
7 นางมาลัย   สุนทรรัตน ์ นักวิชาการธุรการ คบ. (สังคมศึกษา) 
8 นางสาวบุษกร   เขียวมั่น นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
9 นายธงชัย  ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
10 นางสาวรําเพย   บุตร์ดาเลิศ นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
11 นางฉอ้อน   เงียบสุภาพ เจ้าหน้าที่ มศ.3 
12 นางธนัญญา   สุขอุดม เจ้าหน้าที่ ปวช. (บัญชี) 
13 นางนุชจรี   สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ ปวช. (บัญชี) 
14 นางสาวสงวน   ช่ืนชมกลิ่น เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (การบรหิารทรัพยากรมนุษย์) 
15 นายวสันติ   สุวรรณธรรม เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา (ต่อ) 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
16 นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
17 นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
18 นางสาวสุรีรัตน์ ปานงาม เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
19 นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการสื่อโสต ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
20 นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (บัญชี) 
21 นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่ บธบ. (บัญชี) 
22 นางสาวอุษา กองแก้ว ลูกจ้างประจํา ม.6 
 
                                                
                                         
                

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดําเนินงานและบริการ ดังนี้ 
 

อาคารเก่า (2 ชั้น) 
ชั้นที่ 1 ส่วนบริการ 
 1. บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการทําบัตรสมาชิก บริการยืม – 
คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
 2. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 
 3. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC 
 4. พ้ืนที่จัดแสดงหนังสือใหม่ 
 5. บริเวณโถงสําหรับจัดนิทรรศการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อาคารสถานที่ 

บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
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ชั้นที่ 2 บริการสื่อโสตทศันวัสด ุ
 1. บริการ VDO / VCD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี 
 2. บริการทั้งเฉพาะบุคคล และเป็นกลุ่ม 
 3. บริการมินิเธียร์เตอร์ 
 4. บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการสื่อโสตทัศนวัสดุและบริการมินิเธียร์เตอร์ 

บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ บริการทําบัตรสมาชิก  
และบริการยืม – คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
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อาคารใหม่ (8 ชั้น) 
ชั้นที่ 1 ส่วนสาํนักงาน 
 1. บริการพื้นทีส่ําหรับค้นคว้าแบบกลุ่ม 
 2. สํานักงานผูอํ้านวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ  
 4. บริการมุมกาแฟ 
 5. บริการรับถา่ยเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1. บริการ CD – ROM Multimedia และ CD – ROM Network  
 2. บริการฐานข้อมูลกฎหมาย และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
 3. บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
 4. บริการรายชื่อเว็บไซต์ครอบคลุมสาขาต่างๆ 
 5. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 6. บริการบันทึกข้อมูลจากการสืบค้นลงแผ่นดิสก์ และสําเนาเอกสารจาก CD-ROM และ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตทางเครื่องพิมพ์ 
 7. บริการห้องฝึกอบรม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณโถงชั้นที่ 1 อาคาร 8 

ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ชั้นที่ 3 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ห้องกฎหมาย 
 1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 000 100 200 
 2. ห้องหนังสือกฎหมาย 
 3. บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา 
 4. บริการกฤตภาควารสาร 
 5. บริการวารสารเย็บเล่ม และวารสารล่วงเวลา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
 1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 300 400 
 2. ห้องปฏิรูปการศึกษา 
 3. บริการห้องอ่านทั่วไป และบริการห้องอ่านเป็นกลุ่ม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิรูปการศึกษา  

บริเวณชั้น 3 บริการหนังสือกฎหมาย และ “มุมคุณธรรม” 
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ชั้นที่ 5 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
 1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 500 600 
 2. บริการห้องอ่านทั่วไป และบริการห้องอ่านเป็นกลุ่ม 
 3. ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นที่ 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
 1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 700 800 900 
 2. หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (รภ.) 
 3. บริการห้องค้นคว้าสําหรับอาจารย์ ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องเดี่ยว 
 4. บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริการที่นั่งอ่านหนังสือภายในชั้น 6  
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ชั้นที่ 7 บริการหนังสืออ้างองิ วิทยานพินธ ์งานวิจัย 
 1. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
 2. บริการหนังสืออ้างอิง 
 3. บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
 4. สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
 5. ห้องประชุม 
 6. บริการสําเนาเอกสารจากหนังสือด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชั้นที่ 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น 
 1. บริการข้อมลูท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี  
สิงห์บุรี และสระบุรี 
 2. ห้องจดหมายเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย  

บริการข้อมูลท้องถิ่น และห้องจดหมายเหตุ  
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        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน จากงบประมาณ
ดังต่อไปนี้ 
 1. งบประมาณแผ่นดิน  
 2. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บํารุงการศึกษา (บกศ.)   
 3. เงินนอกงบประมาณ ประเภท กศ.บป.   
 4. เงินนอกงบประมาณ ประเภท บัณฑิตศึกษา   
 
ตารางที่  3  แสดงปีงบประมาณ 2554 (1ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
 

งบประมาณ รวม       

1. แผ่นดิน 2,054,000 2,054,000 

2. บกศ. 1,876,900 1,876,900 

3. กศ.บป. 855,800 855,800 

4. บัณฑิตศึกษา 60,000 60,000 

รวม 4,846,700 4,846,700 

 

แผนภูมิที่ 1 ปงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)

แผนดิน บกศ. กศ.บป. บัณฑิต

 
 
 ทั้งนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 38 โครงการ  และได้นํามาบูรณาการเพื่อให้เกิด
คุณค่าแก่สํานักฯ ในด้านต่างๆ คือ ด้านการบริหาร พัฒนาบุคลากร พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  สารสนเทศ
ท้องถิ่น  จัดทําบรรณานุกรมและดรรชนีช่วยค้น บริการวิชาการแก่ชุมชน  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ
ข่ายงานห้องสมุด ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  การวิจัย การส่งเสริมการใช้สํานักฯ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการเหล่านี้ได้รับการประเมินสัมฤทธ์ิผลเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ 
 

งบประมาณ 
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สวนที่ 2: ผลการประเมินตนเอง 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สวนที่ 2: ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 
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ผลการดําเนนิงานและผลการประเมนิคุณภาพ 
เทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายในรอบปี 2554 
(1 มิถุนายน พ.ศ.2554 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) 

 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1, 2, 5, 7, 8, และ 9 เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ในรอบปี พ.ศ. 
2554 ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 จําแนกตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
กลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้ทราบทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการ และสังคมโดยรวม 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) ZTQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8.  หลักการอุดมศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. : 1.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร/

หลักฐาน มี ไม่มี 
1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายสถาบัน โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

 

 สวท.1-1.1-01 
สวท.1-1.1-02 

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   สวท.1-1.1-03 
3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 

พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 สวท.1-1.1-04 

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
 สวท.1-1.1-05 

 

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ   สวท.1-1.1-06 
6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

 
 สวท.1-1.1-07 

 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

 
 สวท.1-1.1-08 

 

8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  

 สวท.1-1.1-09 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ  อมิตรพ่าย เบอร์โทรภายใน: 101  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวสุกัญญา  บุญทวี  เบอร์โทรภายใน:  205 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 

ผลการดําเนนิการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะ สํานัก / สถาบัน ได้มีการดําเนินการด้านกระบวนการพัฒนาแผน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 8 ข้อ  ดังนี้ 

1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน (สวท.1-1.1-
01, สวท.1-1.1-02)  

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน (สวท.1-1.1-03) 

3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ (สวท.1-1.1-04) 

4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี 
และ  ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (สวท.1-1.1-05) 

5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4   
พันธกิจ (สวท.1-1.1-06) 

6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร (สวท.1-1.1-07) 

7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน     
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน (สวท.1-1.1-08) 

8.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี (สวท.1-1.1-09) 

จุดแข็ง 
 1.  สํานักฯ มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2.  สํานักฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  นําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีมาวิเคราะห์ และปรับปรุงให้เหมาะสมในการดําเนินงาน
ตามสภาพการณ์ต่อไป 
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รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.1-1.1-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้อ 1 
สวท.1-1.1-02 เอกสารหมายเลข 2 แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ ข้อ 1 
สวท.1-1.1-03 เอกสารหมายเลข 29 รายงานการประชุม ข้อ 2 
สวท.1-1.1-04 เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ข้อ 3 
สวท.1-1.1-05 เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ข้อ 4 
สวท.1-1.1-06  ตารางแสดงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 
ข้อ 5 

สวท.1-1.1-07 เอกสารหมายเลข 13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554 รอบ 6 เดือนแรก ข้อ 6 
สวท.1-1.1-08 เอกสารหมายเลข 15 ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปีการศกึษา 2553 ข้อ 7 
สวท.1-1.1-09 เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ข้อ 8 
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สวนที่ 2: ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอน  เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่
อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ (ค) 
สื่อการสอนและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน (จ) อุปกรณ์การศึกษา (ฉ ) 
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร  ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
6.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 

 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) ZTQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8.  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 9.  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวบ่งชี้ จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 

 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 2.2  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 2.7  ระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน (สกอ. : 2.4) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

 

 สวท.2-2.4-01 
 

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด  

 สวท.2-2.4-02 
 

3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 สวท.2-2.4-03 

สวท.2-2.4-04 

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 สวท.2-2.4-05 

 

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

 สวท.2-2.4-06 
 

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 สวท.2-2.4-07 

7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 สวท.2-2.4-08 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
5 ข้อ ดําเนนิงาน 7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย เบอร์โทรภายใน: 101 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางศศิภา เกตุเจริญ เบอร์โทรภายใน: 102 

การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะ สํานัก / สถาบัน ได้มีการดําเนินการด้านระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 7 ข้อ  ดังนี้ 

1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สวท.2-2.4-
01)  

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด (สวท.2-2.4-02) 

3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ 
และกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สวท.2-2.4-03, 
สวท.2-2.4-04) 

4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (สวท.2-2.4-05) 

5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแล ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ (สวท.2-2.4-06) 

6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สวท.2-2.4-07) 

7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุง
การบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สวท.2-2.4-08)  

จุดแข็ง 
 สํ านั กฯ  มี คณาจารย์  และบุ คลากรสายสนับสนุ นที่ มี ค ว าม เข้ มแข็ ง ในการปฏิ บั ติ ง าน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อความก้าวหน้าของสํานัก 
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รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.2-2.4-01 เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ 2554 ข้อ 1 
สวท.2-2.4-02 เอกสารหมายเลข 42 โครงการพัฒนาบุคลากร ข้อ 2 
สวท.2-2.4-03 แฟ้ม Hot News Hot News ฉ.131 ปี 2554 16 พ.ย.54 เรือ่ง มอบเงิน

ช่วยเหลือให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
ประสบภัยน้ําท่วม 

ข้อ 3 

สวท.2-2.4-04 แฟ้ม Hot News Hot News ฉ.150 ปี 2554 15 พ.ค.54 เรือ่งปรับเงินเดือน
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 5% 

ข้อ 3 

สวท.2-2.4-05 เอกสารหมายเลข 30 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีการศึกษา 2554 ข้อ 4 
สวท.2-2.4-06 เอกสารหมายเลข 36 คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ข้อ 5 
สวท.2-2.4-07 เอกสารหมายเลข 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักฯ 53 ข้อ 6 
สวท.2-2.4-08 เอกสารหมายเลข 15 ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปีการศกึษา 2553 ข้อ 7 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ (สกอ. : 2.5) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้

ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
 

 สวท.2-2.5-01 

2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา 

 

 สวท.2-2.5-02 
สวท.2-2.5-03 

3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 

 สวท.2-2.5-04 
 

4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
และสนามกีฬา 

 

 สวท.2-2.5-05 
สวท.2-2.5-06 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 สวท.2-2.5-07 
สวท.2-2.5-08 
สวท.2-2.5-09 
สวท.2-2.5-10 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 สวท.2-2.5-11 

7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 

 สวท.2-2.5-12 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ ดําเนนิงาน7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ   อมิตรพ่าย  เบอร์โทรภายใน: 101 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  1. นางศศิภา   เกตุเจริญ  เบอร์โทรภายใน: 103 
   2. นางสาวชวนชม  สมนึก   เบอร์โทรภายใน: 103 
   3. นางอัญชลี   เขื่อนขันธ์  เบอร์โทรภายใน: 203 
   4. นางสาวบุษกร  เขียวมั่น  เบอร์โทรภายใน: 301 
   5. นางสาวอณุภา  ทานะรมณ์  เบอร์โทรภายใน: 102 

การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะ สํานัก / สถาบัน ได้มีการดําเนินการ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 7 ข้อ  ดังนี้ 

1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการ หรือจัดบริการ เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ (สวท.2-2.5-01)  

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี (สวท.2-2.5-02, สวท.2-2.5-03) 

3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมในด้านการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (สวท.2-2.5-04) 

    3.1 งานเทคนิคสารสนเทศ 
                     3.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

          3.1.2  งานวิเคราะห์และให้หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  
    3.2  งานบริการ 
          3.2.1  งานบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า  
          3.2.2  งานบริการสารสนเทศ  
 3.2.3 บริการต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ และจองด้วยตนเอง โดยผ่านระบบออนไลน์ 
 3.2.4 บริการข้อมูลผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การตรวจสอบข้อมูล และประวัติของตนเอง

ในเรื่องการยืม การค้างส่งหนังสือ ค่าปรับ เป็นต้น 
    3.3  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.3.1  งานฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon E-Library 
 3.3.2  งานฐานข้อมูลออนไลน์ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.3.3  การให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ เช่น งาน

ในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การให้บริการสืบค้นผ่านระบบ OPAC หรือการ
จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2-2.5-05, สวท.2-2.5-06) 

5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ในเรื่องระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร (สวท.2-2.5-07, 
สวท.2-2.5-08, สวท.2-2.5-09, สวท.2-2.5-10) 

6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2-2.5-11) 
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7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําผลการประเมนิคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพฒันาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ (สวท.2-2.5-12)  

จุดแข็ง 
 สํานักฯ มีสถานที่ และอุปกรณ์ เอื้อต่อการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

จุดอ่อน 
 - 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
  แบ่งหน้าที่ให้บุคลากรให้เป็นสัดส่วน เพื่อการดูแล และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง 
 
รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.2-2.5-01 เอกสารหมายเลข 31 สถิติต่างๆ ของสํานักฯ (การเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษา) 

ข้อ 1 

สวท.2-2.5-02 เอกสารหมายเลข 28 โครงการไลบราลี่ทัวร์ (ภาพกิจกรรม) ข้อ 2 
สวท.2-2.5-03 เว็บไซต์ของสํานักฯ http://library.tru.ac.th/  ข้อ 2 
สวท.2-2.5-04  ใบจองการเข้าใช้ห้องฝึกอบรม และการจองเข้าใช้ห้อง 

AV2 
ข้อ 3 

สวท.2-2.5-05 เอกสารหมายเลข 39 ป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

ข้อ 4 

สวท.2-2.5-06 เว็บไซต์ของสํานักฯ http://library.tru.ac.th/  ข้อ 4 
สวท.2-2.5-07 เอกสารหมายเลข 39 มีอุปกรณ์ (ถังดับเพลิง) ป้องกันอัคคีภัยประจําอยู่ทุกช้ัน ข้อ 5 
สวท.2-2.5-08 เอกสารหมายเลข 39 มีบันไดหนีไฟ เผื่อเกิดเหตุในกรณีฉุกเฉิน ข้อ 5 
สวท.2-2.5-09 เอกสารหมายเลข 39 กล้องวงจรปิด  ข้อ 5 
สวท.2-2.5-10 เอกสารหมายเลข 28 การซ้อมดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ (ภาพกิจกรรม) ข้อ 5 
สวท.2-2.5-11 เอกสารหมายเลข 32 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผลการประเมิน) ข้อ 6 
สวท.2-2.5-12 เอกสารหมายเลข 32 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ) 
ข้อ 7 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
หลักการ 

การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด และในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม     
ให้ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือ
เพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการ 
เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
เครือข่ายกับองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการ
วิชาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ     

การอุดมศึกษา  
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. : 5.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด  
 สวท.5-5.1-01 

สวท.5.5.1-02 
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน    
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย   สวท.5-5.1-03 
4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 สวท.5-5.1-04 

 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 สวท.5-5.1-05 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ ดําเนินการ 4 ข้อ 4 บรรล ุ

 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย เบอร์โทรภายใน: 101  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสาวเพ็ญพิชชา  สิทธิวรยศ เบอร์โทรภายใน: 107 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (สวท.5-5.1-01, สวท.5.5.1-02) 
 2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
(สวท.5-5.1-03) 
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 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย (สวท.5-5.1-04) 
 4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (สวท.5-5.1-05) 

จุดแข็ง 
 1.  มีนโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างชัดเจน 

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางาน ประกอบด้วยคณาจารย์ และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
3 .   มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ 

2.  สร้างเครือข่ายโดยการนําอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น 

จุดอ่อน 
 1.  ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
 1.  สร้างความตระหนักในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพราะการบริการทางวิชาการเป็นส่วน
หนึ่งของภารกิจของสํานักวิทยบริการฯ 
 
รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.5-5.1-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ข้อ 1 
สวท.5.5.1-02  คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อ 1 
สวท.5-5.1-03 เอกสารหมายเลข 27 โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสําหรับคร ู ข้อ 2 
สวท.5-5.1-04 เอกสารหมายเลข 27 โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสําหรับคร ู

(SPSS) 
ข้อ 3 

สวท.5-5.1-05 เอกสารหมายเลข 27 โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสําหรับคร ู
(SPSS ข้อเสนอแนะ) 

ข้อ 4 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. : 5.2) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

 

 สวท.5-5.2-01 
 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

 สวท.5.5.2-02 
สวท.5-5.2-03 
สวท.5-5.2-04 

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม  

 สวท.5-5.2-05 
 

4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ  

 สวท.5-5.2-06 

5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 สวท.5-5.2-07 
สวท.5-5.2-08 
สวท. 5-5.2-09 
สวท. 5-5.2-10 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย เบอร์โทรภายใน: 101 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล : นางสาวชวนชม สมนึก  เบอร์โทรภายใน: 103 
   นายธงชัย ไสวงาม  เบอร์โทรภายใน: 203 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการดําเนินการด้านกระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน (สวท.5-5.2-01) 
 2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (สวท.5-5.2-02, 
สวท.5.5.2-03, สวท.5.5.2-04) 
 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (สวท.5-5.2-05) 
 4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ (สวท.5.5.2-06) 
 5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน (สวท.5-5.2-07, สวท. 5-5.2-08, 
สวท. 5-5.2-09, สวท. 5-5.2-10) 

จุดแข็ง 
 1. สํานักฯ มีแผนปฏิบัติการประจําปีที่ดี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ควรสํารวจความต้องการในด้านการให้บริการ เพื่อนําไปปรับใช้กับแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

จุดอ่อน 
 - 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
 ควรมีการดําเนินการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.5-5.2-01 เอกสารหมายเลข 32 รายงานความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ข้อเสนอแนะ) 

ข้อ 1 

สวท.5.5.2-02 เอกสารหมายเลข 26 โครงการราชภัฏเทพสตรีเพื่อชุมชน ข้อ 2 
สวท.5-5.2-03 เอกสารหมายเลข 27 โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสําหรับคร ู ข้อ 2 
สวท.5-5.2-04 หมายเลข 35 โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรมเอกสาร ข้อ 2 
สวท.5-5.2-05 เอกสารหมายเลข 32 รายงานความต้องการและความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ 

(SPSS) 
ข้อ 3 

สวท.5-5.2-06 เอกสารหมายเลข 32 รายงานความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ข้อเสนอแนะ) 

ข้อ 4 

สวท.5-5.2-07  วิทยบริการสาร ข้อ 5 
สวท.5-5.2-08 เว็บไซต์ของสํานักฯ http://library.tru.ac.th/  ข้อ 5 
สวท.5-5.2-09 เอกสารหมายเลข 38 คู่มือแนะนําการเข้าใช้บริการของสํานักฯ ข้อ 5 
สวท.5-5.2-10 เอกสารหมายเลข 28 ภาพกิจกรรม (การจัดนิทรรศการ) ข้อ 5 
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สวนที่ 2: ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลการทํางานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่สถาบันอุดมศึกษาจะทําหน้าที่บริหาร
จัดการให้มีคุณภาพได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ    

การอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 5.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 6.  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 
 7.  เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMAQA) 
 8.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้
จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2551 
 9.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ 
 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้
 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบนัและผู้บรหิารทุกระดับของสถาบนั (สกอ.: 7.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 สภาสถาบันปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  
 สวท.7-7.1-01 

สวท.7-7.1-02 
2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินการ และสามารถถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

 

 สวท.7-7.1-03 
สวท.7-7.1-04 
 

3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 

 สวท.7-7.1-06 
 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

 สวท.7-7.1-07 
สวท.7-7.1-08 

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  

 สวท.7-7.1-09 
สวท.7-7.1-10 

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 สวท.7-7.1-11 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 สวท.7-7.1-12 

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย เบอร์โทรภายใน: 101 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวรําเพย บุตร์ดาเลิศ เบอร์โทรภายใน: 701 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)  
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ ดําเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

51

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบันโดย
สามารถดําเนินการได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 7 ข้อ ดังนี้ 
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า (สวท.7-7.1-01, สวท.7-7.1-02) 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ      
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
(สวท.7-7.1-03, สวท.7-7.1-04, สวท.7-7.1-05) 
 3.  ผู้บริหาร กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผน และผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน (สวท.7-7.1-06) 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม (สวท.7-7.1-07, สวท.7-7.1-08) 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ (สวท.7-7.1-09, สวท.7-7.1-10) 
 6.  ผู้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สวท.
7-7.1-11) 
 7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม (สวท.7-7.1-12) 

จุดแข็ง 
 1. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

2. เจ้าหน้าที่ บุคลากร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / หลักฐาน รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.7-7.1-01 เอกสารหมายเลข 37 พ.ร.บ.มหาวิยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อ 1 
สวท.7-7.1-02 เอกสารหมายเลข 36 คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ข้อ 1 
สวท.7-7.1-03 เอกสารหมายเลข 1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อ 2 
สวท.7-7.1-04 เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ ข้อ 2 
สวท.7-7.1-05 เว็บไซต์ของสํานักฯ http://library.tru.ac.th/  ข้อ 2 
สวท.7-7.1-06 เอกสารหมายเลข 29 รายงานการประชุม ข้อ 3 
สวท.7-7.1-07  คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อ 4 
สวท.7-7.1-08  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ (ทุกโครงการ/กิจกรรม) ข้อ 4 
สวท.7-7.1-09 เอกสารหมายเลข 24 การจัดการความรู้ ข้อ 5 
สวท.7-7.1-10 เอกสารหมายเลข 25 โครงการศึกษาดูงาน ข้อ 5 
สวท.7-7.1-11 เอกสารหมายเลข 36 คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ข้อ 6 
สวท.7-7.1-12 เอกสารหมายเลข 15 ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อ 7 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. : 7.2) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 

 สวท.7-7.2-01 
 

2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  

 สวท.7-7.2-02 
  

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีกําหนด  

 

 สวท.7-7.2-03 
สวท.7-7.2-04 
 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 

 สวท.7-7.2-05 
สวท.7-7.2-06 
 

5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรอืปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 สวท.7-7.2-07 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ ดําเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดวงใจ อมิตรพ่าย เบอร์โทรภายใน: 101 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ เบอร์โทรภายใน: 203 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกระบวนการพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวม 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัย (สวท.7-7.2-01) 
 2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ 
และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 (สวท.7-7.2-
02) 
 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (สวท.7-7.2-03, สวท.7-7.2-04) 
 4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) (สวท.7-7.2-05, สวท.7-7.2-06) 
 5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบัน หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร explicit knowledge) และจากความรู้ ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (สวท.7-7.2-07) 

จุดแข็ง 
 1. สํานักฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. สํานักฯ มีการจัดทําแผนยทุธ์ศาสตร์ที่ชัดเจน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 
 
รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.7-7.2-01 เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ (หน้าที่ 10 -13) ข้อ 1 
สวท.7-7.2-02  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ ข้อ 2 
สวท.7-7.2-03 เอกสารหมายเลข 25 โครงการศึกษาดูงาน ข้อ 3 
สวท.7-7.2-04 เอกสารหมายเลข 24 การจัดการความรู้ ข้อ 3 
สวท.7-7.2-05  คู่มือการปฏิบัติงาน ข้อ 4 
สวท.7-7.2-06 เว็บไซต์ของสํานักฯ http://library.tru.ac.th/  ข้อ 4 
สวท.7-7.2-07 เอกสารหมายเลข 29 รายงานการประชุม ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. : 7.4) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร/

หลักฐาน มี ไม่มี 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

 
 สวท.7-7.4-01 

สวท.7-7.4-02 
 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร  การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 

 สวท.7-7.4-03 
 
 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 
 สวท.7-7.4-04 

 
4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ

ตามแผน 
 

 สวท.7-7.4-05 
 

5 มีการติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 สวท.7-7.4-06 
สวท.7-7.4-07 
สวท.7-7.4-08 

6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 
 สวท.7-7.4-09 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ ดําเนินการ 6 ขอ้ 5 คะแนน  บรรล ุ
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  อาจารย์สุรยุทธ  ทองคํา  เบอร์โทรภายใน: 102 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  1. นางสาวสุรีรัตน์   ปานงาม  เบอร์โทรภายใน: 601 
   2. นางชุลีรัตน์   จันทร์สว่าง เบอร์โทรภายใน: 108 
   3. นางศศิภา    เกตุเจริญ เบอร์โทรภายใน: 103 
   4. นางสาวสร้อยนภา   ศรีอัมพร เบอร์โทรภายใน: 103 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีระบบบริหารความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. รวม 6 ขอ้ ดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางาน (สวท.7-7.4-01, สวท.7-7.4-02) 
 2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน (สวท.7-7.4-03) 
 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง 
และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 (สวท.7-7.4-04) 
 4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง และดําเนินการตามแผน (สวท.7-7.4-05) 
 5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (สวท.7-7.4-06, สวท.7-7.4-07, สวท.7-7.4-08) 
 6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (สวท.7-7.4-09) 
 
จุดแข็ง 
 สํานักฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ส่งเสริม และจัดการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ในหลายๆ ด้าน 
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รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / หลักฐาน รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.7-7.4-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความสี่ยง ข้อ 1 
สวท.7-7.4-02 เอกสารหมายเลข 2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาฯ ข้อ 1 
สวท.7-7.4-03 เอกสารหมายเลข 20 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามฯ ข้อ 2 
สวท.7-7.4-04 เอกสารหมายเลข 21 คู่มือการควบคุมภายใน และการบริหารฯ ข้อ 3 
สวท.7-7.4-05 เอกสารหมายเลข 19 แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ข้อ 4 
สวท.7-7.4-06 เอกสารหมายเลข 20 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามฯ ข้อ 5 
สวท.7-7.4-07 เอกสารหมายเลข 22 การบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ข้อ 5 
สวท.7-7.4-08 เอกสารหมายเลข 23 รายงานการควบคุมภายในของสํานักฯ ข้อ 5 
สวท.7-7.4-09 เอกสารหมายเลข 29 รายงานการประชุม ข้อ 6 
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สวนที่ 2: ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
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 องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษา โดยปกติแหล่งเงินทุนของ
สถาบันการศึกษาได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ เช่น ค่าเล่าเรียน
ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาจะต้อง
ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวน
นักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันอุดมศึกษาใช้สําหรับการผลิตบัณฑิต  ต่อหัว จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมด
ของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหักงบดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วใน
การเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถานศึกษาที่เน้นถึงความโปร่งใส่ ความถูกต้อง  
ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1.  แผนพัฒนาการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาประจําปี 
 3.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 5.  มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
 6.  รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

ตัวบ่งชี้ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ (สกอ. : 8.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

มี ไม่มี 
1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
 สวท.8-8.1-01

สวท.8-8.1-02 
2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ

วางแผนการใช้เงนิอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 สวท.8-8.1-03 

สวท.8-8.1-04 

3 มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 
 สวท.8-8.1-05 

 
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภา

สถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 

 สวท.8-8.1-06 
สวท.8-8.1-07 

5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง  

 สวท.8-8.1-08 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด 

 
 สวท.8-8.1-09 

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
 สวท.8-8.1-10 

สวท.8-8.1-11 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ ดําเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  บรรล ุ

 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  อาจารย์สุรยุทธ ทองคํา  เบอร์โทรภายใน: 201 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ เบอร์โทรภายใน: 102 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีการดําเนินการด้านกระบวนการบริการทาง
วิชาการการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. รวม 7 ข้อ ดังนี้ 
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 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์
ของสถาบัน (สวท.8-8.1-01, สวท.8-8.1-02) 
 2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (สวท.8-8.1-03, สวท.8-8.1-
04) 
 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละพันธกิจ และการพัฒนาสถาบัน และบุคลากร (สวท.8-8.1-05) 
 4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สวท.8-8.1-06, สวท.8-8.1-07) 
 5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง (สวท.8-8.1-08) 
 6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่
ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (สวท.8-8.1-09) 
 7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้บริหารระดับสูงติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (สวท.8-8.1-10, สวท.8-
8.1-11) 

จุดแข็ง 
 1. มีบุคลากรรับผิดชอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการจัดทําสมุดตัดยอดงบประมาณอย่าง
เป็นขั้นตอน  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และเชี่ยวชาญการใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน 
ในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อพัฒนางานด้านการเงินและงบประมาณต่อไป 

2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําปีทุกๆเดือน ให้ผู้บริหารทราบ  

จุดอ่อน 
 การเก็บรักษาเอกสารไม่เป็นระเบียบ 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 
 ควรมีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการค้นหา 
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รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.8-8.1-01 เอกสารหมายเลข 5 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน ข้อ 1 
สวท.8-8.1-02 เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาตรส์ํานักฯ 2554 (หน้า 16 - 18) ข้อ 1 
สวท.8-8.1-03 เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจําปี 2554 ข้อ 2 
สวท.8-8.1-04 เอกสารหมายเลข 5 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน ข้อ 2 
สวท.8-8.1-05 เอกสารหมายเลข 7 รายงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 ข้อ 3 
สวท.8-8.1-06 เอกสารหมายเลข 7 รายงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 ข้อ 4 
สวท.8-8.1-07 เอกสารหมายเลข 6 สมุดควบคุมการตัดยอด ปีงบประมาณ 2554 ข้อ 4 
สวท.8-8.1-08 เอกสารหมายเลข 43 สรุปผลการเงินปีงบประมาณ 2554 ข้อ 5 
สวท.8-8.1-09 เอกสารหมายเลข 7 รายงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 ข้อ 6 
สวท.8-8.1-10 เอกสารหมายเลข 7 รายงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 ข้อ 7 
สวท.8-8.1-11 เอกสารหมายเลข 43 สรุปผลการเงินปีงบประมาณ 2554 ข้อ 7 
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สวนที่ 2: ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
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องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
หลักการ 
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง   
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 3.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
 4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework 
for Higher Education) ZTQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8.  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนนิงานของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

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

64

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

ผลการดําเนนิการ 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร/

หลักฐาน มี ไม่มี 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 
 สวท.9-9.1-01 

สวท.9-9.1-02 
สวท.9-9.1-03 

2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  

 สวท.9-9.1-04 
สวท.9-9.1-05 
สวท.9-9.1-06 

3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 

 สวท.9-9.1-07 
สวท.9-9.1-08 
สวท.9-9.1-09 
สวท.9-9.1-10 

4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเปน็รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 

 สวท.9-9.1-11 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี ้

 
 สวท.9-9.1-12 

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

 
 สวท.9-9.1-13 

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

 
 สวท.9-9.1-14 

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 
 สวท.9-9.1-15 

9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ ดําเนินการ 8 ขอ้ 4 คะแนน  บรรล ุ
 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.กิรณา  เกี๋ยสกุล  เบอร์โทรภายใน: 102 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล :  1. นางสาวบุษกร   เขียวมั่น  เบอร์โทรภายใน: 301 
   2. นางสิริมาตย์    จันทร์ขาว เบอร์โทรภายใน: 402  

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   รวม 8 ข้อ ดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (สวท.9-9.1-01, สวท.9-9.1-02, สวท.9-9.1-03) 
 2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (สวท.9-9.1-
04, สวท.9-9.1-05, สวท.9-9.1-06) 
 3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
(สวท.9-9.1-07, สวท.9-9.1-08, สวท.9-9.1-09, สวท.9-9.1-10) 
 4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน (สวท.9-9.1-11) 
 5.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (สวท.9-
9.1-12) 
 6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ (สวท.9-9.1-13) 
 7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน (สวท.9-9.1-14) 
 8.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน (สวท.9-9.1-15) 

 



รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 
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จุดแข็ง 
 บุคลากรดําเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้มากๆ ขึ้น เช่น การจัดฝึกอบรม เป็นต้น 

รายการเอกสาร / หลักฐาน 
รหัสเอกสาร / 

หลักฐาน 
รายการเอกสาร / หลักฐาน เกณฑ์ 

สวท.9-9.1-01  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักฯ 

ข้อ 1 

สวท.9-9.1-02 เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ (หน้า 28 -30) ข้อ 1 
สวท.9-9.1-03 เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 ข้อ 1 
สวท.9-9.1-04 เอกสารหมายเลข 16 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 2 
สวท.9-9.1-05 เอกสารหมายเลข 17 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อ 2 
สวท.9-9.1-06 เอกสารหมายเลข 18 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ข้อ 2 
สวท.9-9.1-07  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ข้อ 3 
สวท.9-9.1-08 เอกสารหมายเลข 12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554 ข้อ 3 
สวท.9-9.1-09 เอกสารหมายเลข 17 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 
สวท.9-9.1-10 เอกสารหมายเลข 18 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ข้อ 3 
สวท.9-9.1-11 เอกสารหมายเลข 12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554 ข้อ 4 
สวท.9-9.1-12 เอกสารหมายเลข 15 ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ข้อ 5 
สวท.9-9.1-13 เว็บไซต์ของสํานักฯ http://Library.tru.ac.th ข้อ 6 
สวท.9-9.1-14  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ข้อ 7 
สวท.9-9.1-15 เอกสารหมายเลข 25 โครงการศึกษาดูงาน ข้อ 8 
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ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) ประจําปี 2554 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ลําดับ รายการ ข้อมูลปีการศึกษา 2554 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (ใช้ปีงบประมาณ) 

1. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 48 
2. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีบรรลุเป้าหมาย 41 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทุกหลักสูตร - 
4. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดให้บริการนักศึกษา 90 เครื่อง 
5. จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนใช้ Wi-Fi กับ

สถาบัน 
- 

6. ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

7. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

8. ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน 

9. ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
10. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ 3 คน 
11. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 3 โครงการ 
12. จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ - 
13. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 78.60 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
14. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 22 คน 
15. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 3 คน 
16. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 22 คน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ) 
17. รายรับท้ังหมดของสํานักวิทยบริการฯ 4,846,700 บาท 
18. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - 
19. ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของสํานักฯ โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน 3,937,500 บาท 
20. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และที่ดิน 909,200 บาท 
21. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริหารวิชาการและวิชาชีพ - 
22. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 
23. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 30,000 บาท 
24. ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ 1,059,715 บาท 
25. เงินเหลือจ่ายสุทธิ 77,908.30 บาท 
26. ทรัพย์สินถาวร 909,200 บาท 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
27. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ 5 ระดับ สกอ. ระดับ 5 (3 คะแนน) 



สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ตาราง ป.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

    = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับ 7   5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับ 5   5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับ 6   5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ 5.1 ระดับ 4   4 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระดับ 4   5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.5 คะแนน  

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ หรือระบุเป็นระดับ 

 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

    = บรรลุ 

x = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 

(เช่น เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 7.1 ระดับ 6   5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.2 ระดับ 5   5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 7.4 ระดับ 5   5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระดับ 6   5 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 5 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ตัวบ่งชี้ 9.1 ระดับ 7   4 คะแนน  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 4 คะแนน  

ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ หรือระบุเป็นระดับ 



ตารางสรปุองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเปา้หมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในด้านทีเ่ก่ียวกับการดําเนนิงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ องค์ประกอบ เป้าหมาย 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 7 ข้อ 

2. การผลิตบัณฑิต  

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 6 ข้อ 

5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 4 ข้อ 

7 การบริหารและการจัดการ  

7.1 ภาวะของผู้นําสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 6 ข้อ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 

8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสารอ้างอิง การประกันคณุภาพการศกึษา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

หมายเลขเอกสาร รายละเอียด 
เอกสารหมายเลข 1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2554-2558 
เอกสารหมายเลข 2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2555) 
เอกสารหมายเลข 3 แผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 4 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เอกสารหมายเลข 6 สมุดควบคุมการตัดยอด ปีงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 7 รายงานการใช้เงิน ปีงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 8 รายงานประจําปี 2553 
เอกสารหมายเลข 9 รายงานประจําปี 2554 
เอกสารหมายเลข 10 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2552 
เอกสารหมายเลข 11 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2553 
เอกสารหมายเลข 12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554 
เอกสารหมายเลข 13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2554 รอบ 6 เดือนแรก 
เอกสารหมายเลข 14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2553 
เอกสารหมายเลข 15 ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2553 
เอกสารหมายเลข 16 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2554 สํานักวิทยบริการฯ 
เอกสารหมายเลข 17 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2554 สํานักวิทยบริการฯ 
เอกสารหมายเลข 18 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) 
เอกสารหมายเลข 19 แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 20 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 2554 
เอกสารหมายเลข 21 คู่มือการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
เอกสารหมายเลข 22 การบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการฯ ปีงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 23 รายงานการควบคุมภายในของสํานักวิทยบริการฯ  ปีงบประมาณ 2554 
เอกสารหมายเลข 24 การจัดการความรู้ 2554 
เอกสารหมายเลข 25 โครงการศึกษาดูงาน 
เอกสารหมายเลข 26 โครงการราชภัฏเทพสตรีเพื่อชุมชน 
เอกสารหมายเลข 27 โครงการอบรมเสริมความรู้การเขียนผลงานสําหรับครู 
เอกสารหมายเลข 28 ภาพกิจกรรมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 29 รายงานการประชุม (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555) 
เอกสารหมายเลข 30 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีการศึกษา 2554 
เอกสารหมายเลข 31 สถิติต่างๆ ของสํานักฯ 
เอกสารหมายเลข 32 รายงานความพึงพอใจ ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักฯ 
เอกสารหมายเลข 33 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เอกสารหมายเลข 34 คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 



หมายเลขเอกสาร รายละเอียด 
เอกสารหมายเลข 35 โครงการเครือข่ายห้องสมุดคุณธรรม 
เอกสารหมายเลข 36 คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เอกสารหมายเลข 37 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
เอกสารหมายเลข 38 คู่มือแนะนําการใช้บริการสํานักวิทยบริการฯ 
เอกสารหมายเลข 39 อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 40 โครงการบริการค้นหาราชกิจจานุเบกษา 
เอกสารหมายเลข 41 ตารางแสดงการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

 
เอกสารอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.  รายชื่อวารสารของสํานักวิทยบริการ 
2.  สมุดเซ็นเยี่ยม 
3.  แฟ้ม HOT NEWS 
4.  จดหมายข่าววิทยบริการสาร 
5.  คู่มือการสืบค้น Horizon 
6.  คู่มือสืบค้นฐานข้อมูล 
 
 




