


 

 

  

 การติดตามการดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวดุสิต รอบ 9 เดือน (1 มิถุนายน 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554) 

ดําเนินการระหวา่งวนัท่ี 24 – 25 มีนาคม 2554 ณ ห้อง Conference room 2 อาคารวิทยบริการ ชัน้ 4 โดย

คณะกรรมการประเมินคณุภาพ รายนามดงันี ้

 1. นายวิชชา ฉิมพลี   ประธานคณะกรรมการ 

 2. นายกาญจนศกัดิ ์จารุปาน  กรรมการ 

 3. นางสาวสิรวลัย์ เรืองชว่ย ตู้ประกาย กรรมการ 

 4. นางสาวรณิดา บวัแย้ม  กรรมการ 

 5. นางสาวศศภิา นพการ   กรรมการและเลขานกุาร 

 6. นางสาวมลธิรา โพธ์ิน้อย  ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 คณะกรรมการฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผู้บริหารและบคุลากรของสํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report) 

หลักฐานซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด และการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน รวมถึงการ

ประสานงาน อํานวยความสะดวกในด้านตา่งๆ และความเป็นกนัเอง จงึขอขอบคณุผู้ เก่ียวข้องทกุท่านมาไว้ 

ณ โอกาสนี ้

 คณะกรรมการฯ หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นําผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี

การศกึษา 2553 รอบ 9 เดือน ฉบบันีไ้ปใช้ในการรักษาจดุเดน่ และพฒันาจดุท่ีควรปรับปรุงในการรายงาน

การประเมินตนเองรอบ 12 เดือน และนําไปสู่การพฒันาผลงานในทกุพนัธกิจ วิสยัทศัน์ และเป้าหมายของ

หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัย รวมทัง้ประชาชนและ

ประเทศชาตติอ่ไป 
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 วนัท่ี 24 – 25 มีนาคม 2554 คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2553 ได้เข้าดําเนินการติดตามการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน ทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้จําแนก

เป็นตัวบ่งชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 

องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 5 องค์ประกอบท่ี 7 องค์ประกอบท่ี 8 องค์ประกอบท่ี 9 ทัง้หมด 9 ตวับง่ชี ้

องค์ประกอบท่ี 11 โครงการพระราชดําริ 1 ตวับง่ชี ้และองค์ประกอบท่ี 14 อตัลกัษณ์ของสํานกัฯ 2 ตวับง่ชี ้

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ผลการประเมินคณุภาพภายใน พบว่าสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาใน รอบ 9 เดือน อยู่ในระดบัดี ผลคะแนนเฉล่ีย 6 องค์ประกอบเท่ากบั 3.89 (ไม่

รวมองค์ประกอบท่ี 11 และองค์ประกอบท่ี 14) จากจํานวนตวับ่งชีท้ัง้หมด 12 ตวับ่งชี  ้จากการตรวจ

ประเมินมีตวับง่ท่ีบรรลเุป้าหมาย 6 ตวับง่ชี ้ไม่บรรลเุป้าหมาย 6 ตวับง่ชี ้ผลการประเมินในภาพรวมของแต่

ละองค์ประกอบ สรุปได้ดงันี ้

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนการดาํเนินงาน 

 ได้รับคะแนนการประเมินเฉล่ีย 2.00 การดําเนินงานต้องปรับปรุง องค์ประกอบนีมี้ 1 ตวับ่งชี ้คือ 

ตวับง่ชี ้1.1 กระบวนการพฒันาแผน ซึ่งมีผลการประเมินไม่บรรลุเป้าหมาย เน่ืองจาก สํานกัวิทยบริการฯ 

ได้จดัทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 – 2554 และแผน IT ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 แตย่งัไมมี่แผนกลยทุธ์ท่ีกําหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ไว้อยา่งชดัเจน 

 

 องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

 ได้รับคะแนนการประเมินเฉล่ีย 5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก องค์ประกอบนีมี้ 2 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

ตวับ่งชี ้2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนุน และ 2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา 

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึง่มีผลการประเมินบรรลเุป้าหมายทัง้ 2 ตวับง่ชี ้เน่ืองจาก สํานกัวิทยบริการ

ฯ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีเห็นเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน และมีห้องสมุด 

สภาพแวดล้อม ในการเรียนรู้เช่น ห้องปฏิบตัิการ ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ รับบริการ 

 

บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 
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 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 ได้รับคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.00 การดําเนินงานระดบัดี องค์ประกอบนีมี้ 1 ตวับง่ชี ้คือ ตวับง่ชี ้

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม ซึ่งมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย  โดย

สํานักวิทยบริการฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับ 3 หน่วยงาน คือ สํานักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน บริษัท Microsoft Office Certificate ประเทศไทย จํากดั และศนูย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ

 

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 ได้รับคะแนนการประเมินเฉล่ีย 3.33 การดําเนินงานระดบัพอใช้ องค์ประกอบนีมี้ 3 ตวับง่ชี ้ได้แก่ 

7.1 ภาวะผู้ นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนั 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ และ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ซึ่งมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวบ่งชี ้คือ 7.4 

ส่วนตวับ่งชีท่ี้ไม่บรรลุเป้า คือ 7.1 และ 7.3 โดยสํานกัวิทยบริการฯ ควรจดัทําระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตดัสินใจ ตามพนัธกิจของสถาบนั ให้ครอบคลมุทกุพนัธกิจ 

 

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงนิและงบประมาณ 

 ได้รับคะแนนการประเมินเฉล่ีย 5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก องค์ประกอบนีมี้ 1 ตวับง่ชี ้คือ ตวั

บง่ชี ้8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ซึง่มีผลการประเมินบรรลเุป้าหมาย โดยสํานกัวิทยบริการ

ฯ มีระบบติดตามแผนงานและงบประมาณของสํานกัเองเพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีข้อมลูสนบัสนนุผู้บริหารได้ใช้ในการบริหารและตดัสินใจ 

 

 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ได้รับคะแนนการประเมินเฉล่ีย 4.00 การดําเนินงานระดบัดี องค์ประกอบนีมี้ 1 ตวับง่ชี ้คือ ตวับง่ชี ้

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย โดยสํานกั

วิทยบริการฯ มีระบบการประกนัคณุภาพท่ีดี ซึง่ใช้เป็นแนวปฏิบตัท่ีิดี 

 

 องค์ประกอบท่ี 11 โครงการพระราชดาํริ 

 องค์ประกอบนีมี้ตวับง่ชี ้1 ตวับง่ชี ้คือ 11.5 ระดบัความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ (ระดบัความสําเร็จของโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ ตามโครงการ

เครือขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาใช้ส่ือ eDLRU สําหรับการศกึษาปฐมวยั) ซึ่งมีผลการประเมินบรรลุ

เป้าหมาย โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
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1. ควรจะแต่งตัง้คณะกรรมเพ่ือดําเนินโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ ตามโครงการ

เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาใช้ส่ือ eDLRU สําหรับเด็กปฐมวัย และแสดงคําสั่งแต่งตัง้เป็น

หลกัฐาน 

2. หลักฐานท่ีใช้ประกอบการประเมินโครงการควรมีทัง้ส รุปผลการประเมิน และ

แบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมิน 

3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต เป็นการประชมุในระดบัฝ่าย

เท่านัน้ ยงัไม่ได้นําเสนอแนวทางการปรับปรุงในการประชุมของสํานกัฯ ซึ่งแนวทางการปรับปรุงดงักล่าว

ควรมีการรับทราบทกุฝ่ายเพ่ือประโยชน์สงูสดุของการดําเนินโครงการในอนาคต 

4. ควรเสนอหนงัสือเชิญไปรับรางวลั เพราะมีรายละเอียดของรางวลัชดัเจนกว่าใบประกาศ

เกียรตคิณุ 

 

  องค์ประกอบท่ี 14 อัตลักษณ์ของสาํนักฯ 

 องค์ประกอบนีมี้ตัวบ่งชี ้2 ตวับ่งชี ้ได้แก่ 14.1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือข่ายท่ีให้บริการ และ 14.2  การพฒันาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลการประเมินไม่บรรลุ

เป้าหมาย โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 1. ควรมีรายละเอียด เก่ียวกบัช่วงเวลา การดําเนินการตามแผน   คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ดแูลและกํากบั ในแผนการบํารุงรักษา 

 2. แผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ควรมีรายละเอียด เก่ียวกับ

ระบบการดําเนินการตามแผน 

 3. ควรมีความเช่ือมโยงระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ กบัการประเมินผลการใช้บริการทกุ 

ๆ กิจกรรม 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ ได้วางกรอบการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  

ของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัแผนภาพ 

 

กรอบการตรวจประเมิน 





 6 

 

 

  

1. ผลการประเมินรายตวับง่ชีต้ามองค์ประกอบคณุภาพ 

 

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ์ 

SAR คณะกรรมการฯ 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

 (= บรรลุ ) 

( = ไม่บรรลุ ) 

ตัวหาร 
(% หรือ

สัดส่วน) 

ตวับง่ชีท่ี้ 1.1  7 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน 3 ข้อ / 2 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 2.4  7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ / 5 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 2.5  7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ / 5 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 5.2  4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 4 ข้อ / 4 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 7.1  7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ / 3 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 7.3  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 2 ข้อ / 2 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 7.4  3 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 6 ข้อ / 5 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 8.1  7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 7 ข้อ / 5 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 9.1  8 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน 7 ข้อ / 4 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 11.5  4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 6 ข้อ / 5 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 14.1  4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 2 ข้อ / 2 คะแนน  

ตวับง่ชีท่ี้ 14.2  5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 3 ข้อ / 3 คะแนน  

คะแนนเฉล่ีย 4.67 3.89  

 

   

 

 

 

 

ผลการประเมนิ 
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2. ผลปรุเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการ

ดําเนินงาน 

- 2.00 - 2.00 ปรับปรุง 

2. การผลิตบณัฑิต 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม - 4.00 - 4.00 ดี 

7. การบริหารและการจดัการ - 3.33 - 3.33 พอใช้ 

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉล่ียรวม 5.00 3.75 - 3.89 ดี 

ผลประเมิน ดีมาก ดี - ดี  

 

3. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1. คณุภาพบณัฑิต - - - - - 

มาตรฐานท่ี 2. การบริหารจดัการ 

   มาตรฐาน 2 ก ธรรมาภิบาลการบริหาร 

- 3.71 - 3.71 ดี 

   มาตรฐาน 2 ข พนัธกิจการบริหาร 5.00 4.00 - 4.50 ดี 

มาตรฐานท่ี 3. การสร้างและพฒันาสงัคม - - - - - 

เฉล่ียรวม 5.00 3.75 - 3.89 ดี 

ผลประเมิน ดีมาก ดี - ดี  

 

หมายเหตผุลการประเมิน 

    0.00 - 1.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

    1.51 - 2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

    2.51 - 3.50   การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

    3.51 - 4.50   การดําเนินงานระดบัดี  

    4.51 - 5.00   การดําเนินงานระดบัดีมาก       
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4. ผลการประเมินตามมมุมองด้านการบริหารจดัการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. ด้านนกัศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย - 4.00 - 4.00 ดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 3.50 - 3.71 ดี 

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม - - - - ดี 

เฉล่ียรวม 5.00 3.75 - 3.89 ดี 

ผลประเมิน ดีมาก ดี - ดี  

 

5. ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดั

การศกึษา 

     

   (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

   (2) ด้านวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 3.20 - 3.20 พอใช้ 

เฉล่ียรวมมาตรฐานท่ี 1 5.00 3.71 - 3.88 ดี 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบนัอดุมศกึษา 

     

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - - - - - 

   (2) ด้านการวิจยั - - - - - 

   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 4.00 - 4.00 ดี 

   (4) ด้านการทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม - - - - - 

เฉล่ียรวมมาตรฐานท่ี 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

เฉล่ียรวม 5.00 3.75 - 3.89 ดี 

ผลประเมิน ดีมาก ดี - ดี  
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6. สรุปจดุเดน่และข้อเสนอแนะ 

 

องค์ประกอบ จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

1. ปรัชญา ปณิธาน 

วตัถปุระสงค์ และแผนการ

ดําเนินงาน 

- 1. ควรกําหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ไว้ใน

แผนกลยทุธ์หรือแผน IT 

2. ควรนําแผนกลยทุธ์ชีแ้จงทําความเข้าใจให้กบั

หวัหน้าสว่นงานทกุส่วนให้ทราบถึงวิสยัทศัน์ กล

ยทุธ์ 

3. ควรจดัทําแผนท่ีกลยทุธ์ (strategic map) ท่ี

เช่ือมโยงแผนกลยทุธ์กบัแผนปฏิบตัริาชการ 

4. ควรนําข้อเสนอแนะ ของสภามหาวิทยาลยั มา

ปรับปรุงในการจดัทําแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. การผลิตบณัฑิต 1. มีระบบการพฒันา

คณาจารย์และบคุลากร

สายสนบัสนนุ ท่ีเห็น

เป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 

2. มีห้องสมดุ 

สภาพแวดล้อม ในการ

เรียนรู้เชน่ 

ห้องปฏิบตักิาร ส่ือการ

เรียนรู้ตา่งๆ ท่ี

ตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของผู้ รับบริการ 

1. กรอบอตัรากําลงัและบคุลากรท่ีได้รับรางวลั

ตา่งๆ 

2. แผนท่ีจดุเช่ือมตอ่ wifi รอบมหาวิทยาลยั 

5. การบริการทางวิชาการ

แก่สงัคม 

- 1. ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการสํารวจความต้องการ

ของชมุชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หนว่ยงานวิชาชีพ 

2. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในอนาคต 
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องค์ประกอบ จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 

7. การบริหารและการ

จดัการ 

1. มีบคุคลภายนอกร่วม

ประชมุติดตามผลการ

ดําเนินงานของสํานกั

อยา่งตอ่เน่ือง 

2. มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ บคุลากร

และอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั 

ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา

ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารและการ

ตดัสินใจ 

1. ควรแตง่ตัง้คณะกรรมการประจําสํานกัชดุใหม่

เพ่ือทดแทนคณะกรรมการท่ีหมดวาระโดยดว่น  

รวมทัง้จดัประชมุเพ่ือทบทวนนโยบายท่ีใช้ใน

ปัจจบุนั  ตดิตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน 

และประเมินผลการบริหารงานของสํา 

2. ควรจดัทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตดัสินใจ ตามพนัธกิจของสถาบนั ให้

ครอบคลมุทกุพนัธกิจ 

3. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ ให้ครอบคลมุทกุพนัธกิจ 

8. การเงินและงบประมาณ 1. มีระบบตดิตาม

แผนงานและ

งบประมาณของสํานกั

เองเพ่ือติดตามการใช้

จา่ยเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมี

ข้อมลูสนบัสนนุผู้บริหาร

ได้ใช้ในการบริหารและ

ตดัสินใจ 

1. ควรกําหนดตวัชีว้ดั เกณฑ์การประเมิน และคา่

เป้าหมาย ของแตล่ะปีไว้ในแผนกลยมุธ์ทางการเงิน 

2. ควรจดัทําคา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษา 

9. ระบบและกลไกการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายใน 

1. มีระบบการประกนั

คณุภาพท่ีดี ซึง่ใช้เป็น

แนวปฏิบตัท่ีิดี 

1. ประสานงานกบัฝ่ายประกนัคณุภาพเพ่ือควม

ชดัเจนเร่ืองการใช้ระบบ CHE QA 
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ภาคผนวกผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 

ข้อค้นพบ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการได้ ข้อ 4 5

และ 6 รวม 3 ข้อ ดงันี ้

 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 (พ .ศ .  2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

สาํนกัฯ ได้จดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 – 

2554 และแผนกลยทุธ์หรือแผน IT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แต่

ในแผนฯ ดังกล่าวไม่ได้กําหนดปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ และไม่พบ

คําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนแม่บท และแผนกลยทุธ์หรือแผน 

IT 

 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ ทุกหน่วยงาน

ภายใน 

สํานกัฯ ไม่ได้ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์หรือแผน IT ไปสูท่กุกลุ่มงานภายใน

สาํนกัฯ คือ ไมไ่ด้ชีแ้จงให้หวัหน้ากลุม่งานเข้าใจถึง วิสยัทศัน์ มีเพียงการ

ประชมุเพ่ือชีแ้จงแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้

คณะกรรมการบริหารสาํนกัรับทราบเทา่นัน้ 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี

ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

ทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานกัฯ ไม่ได้แปลงแผนกลยุทธ์หรือแผน IT ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ไปเป็นแผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือ 

ไม่ได้จดัทําแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategic map) ท่ีเช่ือมโยงระหว่างประเด็น

ยทุธศาสตร์ในแผนกลยทุธ์ กบั ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกล

ยทุธ์ของแผนปฏิบตัิราชการ 

 

4. มีตัวบ่งชีแ้ผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี  และค่า

ค่าเป้าหมาย  

                       : 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 8 ข้อ      

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 3 ข้อ   

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ :  5 คะแนน               

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาํปี 

สํานกัฯ ได้กําหนดตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์หรือแผน IT และกําหนดตวั

บ่งชีข้องแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัง้ได้

กําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตวัชีว้ดั พร้อมทัง้กําหนดผู้ รับผิดชอบใน

แตล่ะตวัชีว้ดั 

 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปีครบ 4 พันธกิจ 

สาํนกัฯ มีแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ (Gantt Chart) ได้

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 จํานวน 2 ครัง้ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 

นอกจากนีไ้ด้เสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ต่อสภา

มหาวิทยาลยั 

 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงามตามตังบ่งชีข้องแผนปฏิบัติ

การประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหาร

เพื่อพิจารณา 

สาํนกัฯ ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏิบตัิราชการ 

2 ครัง้ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน นอกจากนีไ้ด้เสนอรายงานผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตอ่สภามหาวิทยาลยั โดยบรรลทุัง้หมด 

13 ตวับง่ชี ้

 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตังบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา 

สาํนกัฯ ไมไ่ด้ประเมินผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนกลยทุธ์หรือ

แผน IT  

 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาํปี 

สํานกัฯ ไม่ได้นําข้อเสนอแนะจากท่ีสํานักฯ นําผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาพิจารณาในการ

จดัทําแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

 



14 

 

ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 

จุดเด่น 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ             
1. ในเกณ์ข้อ 1  

1.1. ควรอธิบายกระบวนการจดัทําแผนแม่บท และแผนกลยทุธ์หรือ

แผน IT 

1.2. ควรกําหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ และพันธกิจ ไว้ในแผนกลยุทธ์

หรือแผน IT 

1.3. ควรมีรายงานการประชุมของคณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์ 

ท่ีร่วมกนัจดัทําแผนกลยทุธ์หรือแผน IT และในการประชุมนีต้้อง

พิจารณาถึง ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ วิเคราะห์ 

SWOT กําหนดกลยทุธ์ซึง่ต้องครอบคลมุภารกิจของสาํนกัฯ 

2. ในเกณฑ์ข้อ 2 เมื่อแผนกลยทุธ์ได้รับการยอมรับของทกุฝ่าย  

2.1. ควรนําแผนกลยทุธ์นัน้มาเข้าท่ีประชุมเพ่ือชีแ้จงทําความเข้าใจ

ให้กบัหวัหน้าสว่นงานทกุสว่นให้ทราบถึงวิสยัทศัน์ กลยทุธ์  

2.2. ควรกําหนดส่วนงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์

อยา่งเป็นทางการ 

3. ในเกณฑ์ข้อ 3 ควรจดัทําแผนท่ีกลยุทธ์ (strategic map) เช่ือมโยง

แผนกลยทุธ์หรือแผน IT กบัแผนปฏิบตัิราชการ โดยเช่ือมโยงประเด็น

ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

และกลยทุธ์ของแผนปฏิบตัิราชการ 

4. ในเกณฑ์ข้อ 6 ควรรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือ

แผน IT พร้อมกบัแผนปฏิบตัิราชการ ตอ่สภามหาวิทยาลยั 

5. ในเกณฑ์ข้อ 7 ควรติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตวับ่งชี ้

ของแผนกลยทุธ์ 

6. ในเกณฑ์ข้อ 8 ควรนําข้อเสนอแนะ จากท่ีสํานักฯ นําเสนอผลการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ จากสภา

มหาวิทยาลัยมาทําแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และนํามา

พิจารณาในการจัดทําแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

ข้อค้นพบ  

 สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ ได้ ข้อ 1 -7 

รวม 7 ข้อ ดงันี ้

 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทัง้ด้านวิชาการ 

เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สํานักฯ ได้จัดทํา กรอบอัตรากําลงัของบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี แล้วนํามาจดัทําเป็นแผนพฒันาบคุลากรของสํานกัวิทยบริการ

ฯ ประจําปี มีการสาํรวจความต้องการในการฝึกอบรม และมีการประเมิน

ความสามารถหาช่องว่างสมรรถนะเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนพัฒนา

บคุลากร 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาํหนด 

สํานกัฯ ได้จัดทําการแผนบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการสรรหาและ

คัด เลือกบุคลากรตามระเ บียบของมหาวิทยาลัยมีการกําหนด

คณุสมบตัิเฉพาะตําแหนง่ของบคุลากร มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานมี

การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงานท่ีชัดเจนและมีการการพฒันา

บคุลากรเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาํลังใจให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักฯ มีการจัดสถานท่ีทํางานสถานท่ีให้บริการท่ีมีสภาพแวดล้อม

สะอาด นา่ใช้บริการ มีการจดักิจกรรมท่ีทําให้เกิดการพฒันาร่วมกนั เช่น 

โครงการพฒันาความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานท่ีส่งเสริมการทํางาน

เป็นทีมส่งเสริมให้บุคลากรเข้า รับการตรวจสุขภาพประจําปีของ

มหาวิทยาลยั 

 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนํา

ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเ รียน รู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าเป้าหมาย  

                       : 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ    

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน  

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

สํานักฯ มีระบบการติดตามกิจกรรมหรือโครงการตามแผนพัฒนา

บคุลากร โดยมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วิธีการติดตาม ตวัชีว้ดั

ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม  (14) ท่ีชัดเจนตามเอกสาร 

วทส.2.4-4.2 

 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนถอืปฏิบัติ 

สํานักฯ เผยแผร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร 

ผ่าน www.art.dusit.ac.th มีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

ประจําสํานักวิทยบริการฯ และมีการประเมินผลและรายงานการ

ดําเนินงานด้านจรรยาบรรณของบคุลากรในด้านตา่งๆ  

 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สํานักฯ มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและการ

พฒันาบคุลากร รวม 14 กิจกรรม มีการประเมินผลความสําเร็จของงาน 

และรายงานผลตามเอกสารหมายเลข 2.4-6.1 

  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

สํานกัฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว้และมีการนําผล

การประเมินและข้อเสนอแนะมาเพ่ือการปรับปรุงแผนงาน ตามเอกสาร

หมายเลข  2.4-7.3 

 

จุดเด่น 

สํานักวิทยบริการฯ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนบัสนนุ ท่ีเห็นเป็นรูปแบบท่ีชดัเจน 

 

 

ข้อเสนอแนะ      

1. ข้อ 1 เพ่ิมหลกัฐานกรอบอตัรากําลงั 

2. ข้อ 3 ควรเพ่ิมบคุลากรท่ีได้รับรางวลัตา่งๆ เช่นบคุลกิภาพ  

        

 

http://www.art.dusit.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.5 ห้องสมดุ อปุกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อค้นพบ  

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการได้  ข้อ 1-7 

รวม 7 ข้อ ดงันี ้

 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่ อใ ห้ นัก ศึกษามีเค ร่ือง

คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  FTES  ต่อเคร่ือง 

สํานกัฯ มีคอมพิวเตอร์จากห้องปฏิบตัการต่างๆ และคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา มีจํานวนทัง้สิน้ 14,565 เคร่ือง และการสํารวจจํานวน FTES ของ

นกัศกึษาแบง่ตามสาขาวิชา คือ 14,837 และจํานวน FTES ของนกัศกึษา

แบง่ตามคณะ คือ 17172.6667 ดงันัน้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1  FTES  ต่อ 

1 เคร่ือง 

 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี

การศึกษา 

สํานกัฯ มีการดําเนินงานตามหลกัฐานตามเอกสารหมายเลข วทส.2.5-

2.1 และวทส.2.5-2.2 

 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 

อุปกรณ์การศึกษา  และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

สํานกัฯ มีการดําเนินงานตามหลกัฐานตามเอกสารหมายเลข วทส.2.5-

3.1  

 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อย ใน

ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ

บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ

ด้านอาหารและสนามกีฬา 

สํานักฯ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เช่น จุดบริการ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการตู้  Kiose ให้นกัศกึษาเป็นต้น 

 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ืองประปา  ไฟฟ้า  ระบบ

กาํจัดของเสีย  การจัดการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าเป้าหมาย  

                       : 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ   

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ  

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                      

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

อัคคีภยัในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สาํนกัฯ มีการจดัระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภยัภายในตวั

อาคารได้แก่ การทําความสะอาด ติดตัง้เคร่ืองดบัเพลิง การกําจัดสตัว์

และแมลงรบกวน ตามเอกสารหมายเลข วทส.2.5-5.1 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่า

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สาํนกัฯ มีผลการประเมินคณุภาพของการบริการและทกุข้อมีผลไมต่ํ่ากวา่ 

3.51 ตามเอกสาร วทส.2.5-6.1 

 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

สาํนกัฯ มีการนําผลการประเมินคณุภาพการให้บริการ ไปวางแผนในการ

ปรับปรุงงาน ซึง่รายงานและสรุปเร่ืองท่ีจะปรับปรุงเป็นเร่ืองความเร็วของ

ระบบอินเทอร์เน็ต ตามเอกสาร วทส.2.5-7.1 

 

 

จุดเด่น 

สํานักวิทยบริการฯ มี ห้องสมุด สภาพแวดล้อม ในการเ รียนรู้ เช่น 

ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้ต่างๆท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ รับบริการ 

 

ข้อเสนอแนะ             
1. ข้อ 3 เพ่ิมแผนท่ีจดุเช่ือมตอ่ wifi รอบมหาวิทยาลยั 

2. ข้อ 5 ภายในเอกสาร ระบบสาธารณปูโภคและการรักษาความ

ปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณ โดยรอบ (วทส.2.5-5.1) 

ภายในเอกสารมีภาพประกอบ ควรเพ่ิมรายละเอียดคําอธิบายใต้

ภาพ เช่น ถังดับเพลิงมีจํานวนก่ีเคร่ือง ติดตัง้ ท่ีไหน มีการ

ตรวจสอบการใช้งาน โดยใคร เป็นต้น 

3. ข้อ 6 ผลการประเมินคณุภาพของการบริการ (วทส.2.5-6.1) ใน

รายงานผลควรระบวุนัเดือนปี ท่ีประเมินผลด้วย เพ่ือให้สามารถ

นําผลไปเช่ือมโยงกบัรายงานการปรับปรุงแผนในข้อถดัไปได้  
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 

ข้อค้นพบ  

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการได้ข้อ 1-4 รวม 

4 ข้อ   ดงันี ้

1. มีการสํ ารวจความต้องการ ชุมชน ห รือภาค รัฐ  ห รือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่ อประกอบการกําหนด

ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ

สถาบัน 

สํานักฯมีการสํารวจความต้องการของนกัศึกษา บุคลากร และบุคคล

ทัว่ไป โดยใช้รายงานผลการสํารวจความต้องการฯ เป็นหลกัฐาน แต่

ไมไ่ด้แนบแบบสาํรวจดงักลา่วมาด้วย และไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สาํรวจความต้องการดงักลา่ว 

 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

สํานักฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับ 3 หน่วยงาน คือ 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัท 

Microsoft Office Certificate ประเทศไทย จํากดั และศนูย์เทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 

 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสังคม 

สาํนกัฯ มีการประเมินประโยชน์ของโครงการจากแบบสอบถามหลายชุด 

แต่ประเมินเพียง 2 โครงการ คือโครงการท่ีร่วมมือกับสํานกับริหารงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน และ บริษัท Microsoft Office 

Certificate ประเทศไทย จํากดั สว่นโครงการท่ีร่วมมือกบัศนูย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติไม่ได้มีการประเมินเน่ืองจาก

โครงการยงัไมเ่สร็จ  

 

4. มีการนําผลการประเมินข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

สํานักฯ นําผลการประเมินในข้อ 3 มาปรับปรุงระบบและกลไกการ

ให้บริการวิชาการ โดยใช้รายงานการประชมุของฝ่ายเป็นหลกัฐาน แต่ยงั

ไมม่ีการประชมุในระดบัสาํนกัฯ  

ค่าเป้าหมาย  

                       : 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 4 ข้อ     

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 4 ข้อ   

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4 คะแนน                       

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

  เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

จุดเด่น 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

ข้อเสนอแนะ            
1. ควรแนบแบบสํารวจต้องการของนกัศึกษา บุคลากร และบคุคล

ทัว่ไปด้วย 

2. ควรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสํารวจความต้องการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือประกอบ

เป็นหลกัฐานข้อ 1 

3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต เป็น

การประชุมในระดับฝ่ายเท่านัน้ ยังไม่ได้นําเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงในการประชุมของสํานักฯ ซึ่งแนวทางการปรับปรุง

ดงักล่าวควรมีการรับทราบทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์สงูสดุของการ

ดําเนินโครงการในอนาคต 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.1 ภาวะผู้ นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนั 

ข้อค้นพบ  

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการได้ข้อ 2 3 4 5 

และ 6 รวม 5 ข้อ ดงันี ้

 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายกาํหนดครบถ้วนและมี

การประมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดล่วงหน้าส 

คณะกรรมการประจําสาํนกัไมม่ีการประชมุเพ่ือกําหนดนโยบาย 

 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ

สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ

วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

ผู้บริหารมีการประชมุบคุลากรเพ่ือกําหนดนโยบาย  วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามที่ มอบหมาย รวมทั ้งสามารถสื่ อสารแผนและผลการ

ดาํเนินงานของสถาบันไปยงับุคลากรในสถาบัน 

ผู้บริหารมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมครัง้ท่ี 

15 เดือนสงิหาคม 2553  และการประชมุครัง้ท่ี 17 เดือนตลุาคม 2553 

  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ

เหมาะสม 

สํานกัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัเพ่ือมอบหมายงานกับ

หวัหน้ากลุ่มงาน  และมีการประชุมบุคลากกลุ่มงานเทคนิคและระบบ

เครือขา่ยเพ่ือมอบหมายงานในระดบักลุม่งาน 

 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้

สามารถทาํงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

สาํนกัฯ มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของกลุม่งานตา่งๆ ดงันี ้ 

- กิจกรรมการอบรม e-office  

- การสอนงานของกลุม่งานเทคนิคและระบบเครือขา่ย  

- รายงานการประชมุกลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ค่าเป้าหมาย  

                       : 7  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ     

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 3 คะแนน               

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

  บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

 

 

http://rdcs.dusit.ac.th/sar/2011/doc/7.1/7151.rar
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารมีการวางแผน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนร่วมกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลยั  และติดตามผลการควบคุม

ภายในการบริหารความเสีย่งปีละ 1 ครัง้ 

 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ

ผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

คณะกรรมการประจําสํานักไม่มีการประชุมประเมินผลการบริหารงาน

ของสาํนกั  

 

 

จุดเด่น 

มีบุคคลภายนอกร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานของสํานกัอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแต่งตัง้คณะกรรมการประจําสํานักชุดใหม่เพ่ือทดแทน

คณะกรรมการท่ีหมดวาระโดยด่วน  รวมทัง้จัดประชุมเพ่ือ

ทบทวนนโยบายท่ีใช้ในปัจจุบนั  ติดตามผลการดําเนินงานของ

หนว่ยงาน และประเมินผลการบริหารงานของสาํนกั 

2. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีใ ช้ในปีการศึกษา และ

ปีงบประมาณเดิมว่ายงัสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่  เพ่ือปรับปรุงให้

เป็นปัจจบุนั 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ 

ข้อค้นพบ  

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินการได้ข้อ 1 

และ 5 รวม 2 ข้อ ดงันี ้

 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

สาํนกัฯ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (วทส. 7.3-1.1) แต่ไม่มีคําสัง่

แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนแมบ่ทสารสนเทศ  

 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธ

กิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินละสามารถนําไปใช้

ในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ 

สํานักฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ เร่ืองการ

จดัการเรียนการสอน  การบริหารจดัการแตด้่าน การวิจยั และการเงิน ยงั

ไมส่มบรูณ์ 

 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

สาํนกัฯ มีการประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในด้าน

การจดัการเรียนการสอน  แต่ยงัไม่ได้ประเมินผลความพึงพอใจด้านการ

บริหารจดัการ การวิจยั และการเงิน 

 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

สาํนกัฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ 

มาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการจดัการเรียนการสอน 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องตามที่กาํหนด 

สํานกัฯ มีการสง่ข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายไปยงั สกอ. ผ่านระบบ CHE-

QA 

 

จุดเด่น 

สํานกัวิทยบริการฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและอุปกรณ์ท่ี

ทันสมัย ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตดัสนิใจ 

ค่าเป้าหมาย  

                       : 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ      

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 2 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 2 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะ             
1. ควรจดัทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ ตาม

พนัธกิจของสถาบนั ให้ครอบคลมุทกุพนัธกิจ  

2. ควรมีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ให้

ครอบคลมุทกุพนัธกิจ 

3. ควรทํา Link ภายใน เพ่ือเช่ือมโยงรายงานไปยงั เอกสาร

หลกัฐาน เพ่ือความสะดวกในการอา่นรายงานผา่นระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

4. เอกสารหลกัฐานท่ีเช่ือมโยง สว่นใหญ่เป็น winRar file format 

ควร upload ท่ีเป็น .pdf หรือ .doc หรือ .jpg เพ่ือสะดวกในการ

ค้นหาและอ้างอิง 

5. ช่ือไฟล์ หรือช่ือเอกสาร ควรตัง้ให้สอดคล้องกบัเอกสาร หลกัฐาน 

และตวัชีว้ดั จะไมต้่องตีความเร่ืองเอกสาร 

6. รายงานตา่ง ๆ ควรระบ ุช่วงเวลา ของการรายงานด้วย 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.4 ระบบบริหารความเสีย่ง 

ข้อค้นพบ  

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการได้ข้อ 1-6 

รวม 6 ข้อ  ดงันี ้

 

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเสี่ยง 

โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของ

สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน 

สาํนกัฯ มีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการวางระบบและคณะกรรมการติดตาม

งานบริหารความเสีย่ง ลงวนัท่ี 17 ต.ค. 53  โดยมีผู้ อํานวยการสํานกัวิทย

บริการฯ เป็นประธาน และมีหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการ 

และได้จดัประชุมเก่ียวกับบริหารความเสี่ยง 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 12/2553 และ 

ครัง้ท่ี 16/2553 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอย่างน้อย 3  ด้าน ตามบริบทของสถาบัน 

สาํนกัฯ ได้วิเคราะห์และระบคุวามเสีย่ง 3 ด้าน ด้วยกนัคือ 1) ด้านกลยทุธ์ 

2) ด้านการปฏิบัติตามและไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ และ 3) ด้าน

สวสัดิการ 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยงและ

จัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

สาํนกัฯ จดัประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกั ครัง้ท่ี 4/2553 เพ่ือทบทวน 

ดําเนินตามแผนความเสีย่ง พร้อมทัง้มีวิธีป้องกนัความเสีย่ง 

 

4. มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ

ดาํเนินการตามแผน 

สาํนกัฯ ได้จดัทําแผนบริหารความเสีย่งทัง้ 3 ด้าน 

 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และ

รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

สาํนกัฯ ได้จดัทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงทัง้ 3 ด้าน ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารสาํนกั ครัง้ท่ี 16/2553 พร้อมทัง้มีวิธีการติดตามและ

ปัญหาอปุสรรค 

 

ค่าเป้าหมาย  

                       : 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ    

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 6 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4 คะแนน   

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4 คะแนน         

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

6. มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไป

ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

สํานกัฯ ได้จดัประชุมเพ่ือพิจารณาความเสี่ยง 3 ด้าน ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 และได้เพ่ิมความเสี่ยงอีก 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน 2) ด้าน

บคุลากรและหลกัธรรมาธิบาล และ 3)ด้านเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

 

 

จุดเด่น 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................................................................................... 

ข้อเสนอแนะ             
1. ในเกณฑ์ข้อ 1 ควรกําหนดระยะเวลาหรือปฏิทินการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการวางระบบและคณะกรรมการติดตามงาน

บริหารความเสีย่ง 

2. ควรอ้างอิงเอกสารแผนบริหารความเสีย่งและรายงานความเสี่ยง

ในเกณฑ์ข้อ 3 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ข้อค้นพบ  

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการได้ข้อ 1-7 

รวม 7 ข้อ  ดงันี ้

 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกกลยุทธ์ของ

สถาบัน 

สํานักฯ มีคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ท่ี 

006/2552 ลว. 20 ม.ค. 2552 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การ

จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

สํานักฯ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรจากแหล่งหลักๆ ได้แก่ งบเงิน

งบประมาณแผน่ดิน งบบํารุงการศึกษา งบรายได้ และงบโครงการความ

ร่วมมือฯ ทัง้นีส้ํานกัฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินไว้ในแผนปฏิบตัิราชการของ

แตล่ะปีงบประมาณ (Gantt Chart) 

 

3. มีงบประมาณประจาํปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละ

พันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

สํานักฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และได้

นําเสนอแผนเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกั ครัง้ท่ี 6/2553 ทัง้นี ้

แผนปฏิบตัิราชการของสาํนกั ได้รับอนมุตัิจากมหาวิทยาลยัวนัท่ี 22 ธ.ค. 

2553  

 

4. มีการจัดทาํรายงานทางการเงนิเอย่างเป็นระบบ  และรายงาน

ต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2  ครัง้ 

สํานกัฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 3 ครัง้ คือ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

และได้นําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกั ครัง้ท่ี 12/2553 

และ ครัง้ท่ี 15/2553 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 

และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่าง

ต่อเน่ือง 

สํานักฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของ กิจกกรรมท่ีวางแผนไว้ใน

ค่าเป้าหมาย  

                       : 7 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ     

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน.                

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

แผนปฏิบตัิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อคณะกรรมการฯ 

ครัง้ท่ี 17/2553 โดยมีกิจกรรมทัง้หมด 48 กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ 

41 กิจกรรม ไม่ได้ดําเนินการ 7 กิจกรรม เน่ืองจากไม่ได้ขออนุมตัิเพราะ

เงินท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ นอกจากนีไ้ด้วิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณย้อนหลงั 3 ปี และวางแผนการใช้จ่ายลว่งหน้าด้วย 

 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ 

ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่สถาบัน

กาํหนด 

หนว่ยงานภายนอก มีเจ้าหน้าท่ีกองคลงัดแูลโครงการอบรมคอมพิวเตอร์

ซึง้จะรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกเดือน มีคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นรายไตรมาส ส่วนหน่วยงาน

ภายใน มีคณะกรรมการการบญัชี การเงิน ของสํานกั นอกจากนีส้ํานกัได้

พฒันาระบบติดตามแผนงานและงบประมาณท่ีสามารถติดตามได้ว่าแต่

ละโครงการใช้เงินไปแล้วเทา่ไหร่ 

 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

สํานกัฯ ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

สาํนกั โดยมีผู้ อํานวยการสาํนกั เป็นประธาน 

จุดเด่น 

สาํนกัฯ มีระบบติดตามแผนงานและงบประมาณของสาํนกัเองเพ่ือติดตาม

การใช้จ่ายเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีข้อมลูสนบัสนนุผู้บริหารได้ใช้ใน

การบริหารและตดัสนิใจ 

 

ข้อเสนอแนะ             
1. ควรกําหนดตวัชีว้ดั เกณฑ์การประเมิน และคา่เป้าหมาย ของแต่

ละปีไว้ในแผนกลยมุธ์ทางการเงิน 

2. ในเกณฑ์ข้อ 2 ควรอ้างอิงเอกสารให้สอดคล้องกบัผลการ

ดําเนินงาน 

3. ควรจดัทําคา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษา ซึง่จะได้ทราบวา่ทัง้

ปีงบประมาณท่ีสาํนกัวิทยบริการฯ ได้ใช้จา่ยเงินงบประมาณไป

นัน้ คิดแล้วตอ่นกัศกึษา 1 คน คดิเป็นเทา่ไหร่ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อค้นพบ  

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการได้ข้อ 1 2 3 4 

5 6  และ 9 รวม 7 ข้อดงันี ้

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 

ตัง้แต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามที่

ระบบกาํหนด 

สาํนกัฯ มีขัน้ตอนการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพของสํานกั  และ

มีการระบุกิจกรรมท่ีช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษาภายใน 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

สํานักฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพฯ ในแผนการ

ประกันคุณภาพฯปีการศึกษา 2553   และจัดประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานกัเพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาคณุภาพ 

 

3. มีการกาํหนกตัวบ่งชีเ้พิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

สาํนกัฯ มีการกําหนดตวับง่ชีเ้พ่ิมเติม 3 ตวับง่ชีไ้ด้แก่ 

- ตวับง่ชี ้11.5 ระดบัความสาํเร็จโครงการ eDLRU 

- ตวับ่งชี ้14.1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือขา่ย 

- ตวับง่ชี ้14.2 การพฒันาระบบการให้บริการอิเลคทรอนิกส์ 

 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และ

ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่ เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสาํนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่ มีข้อมูล

ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน 

CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

ค่าเป้าหมาย  

                       : 8 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 8 ข้อ      

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 7 ข้อ   

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

สํานกัฯ มีการควบคุม  ติดตาม และประเมินคุณภาพ   แต่ฝ่ายประกัน

คณุภาพของมหาวิทยาลยัยงัไม่ได้รับข้อมลูท่ีชดัเจนเร่ืองการลงข้อมลูใน

ระบบCHE QA จากสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง

การทํางาน และมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง

แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

สํานกัฯ มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพ มาจัดทําเป็นแผน

ปรับปรุงคณุภาพปีการศึกษา 2552  และจดัทําแผนปฏิบตัิราชการ พ.ศ. 

2554 แตไ่มพ่บเอกสารหลกัฐานการประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่า มีการนําผล

การประเมินมาใช้จดัทําแผนทัง้สองอยา่งไรบ้าง 

 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

สาํนกัฯ มีเว๊บไซต์รายงานการประเมินตนเองของสํานกั  เพ่ือใช้ในการรับ

การตรวจประกนัคณุภาพhttp://rdcs.dusit.ac.th/sar/2011/index.php#  

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม

พันธกิจของสถาบัน 

สํานกัฯ มีระบบ SAR online ท่ีสามารถให้บคุคลทัว่ไป หรือผู้มีส่วนได้

สว่นเสียเข้าตรวจสอบข้อมูลได้  แต่ไม่พบหลกัฐานแสดงการมีส่วนร่วม

ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีดงักลา่ว 

 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

สาํนกัฯ มี MOU ท่ีทางสาํนกัเซ็นต์กบัสถาบนัภาษา  และ สาํนกัทะเบียนฯ  

แตไ่มพ่บหลกัฐานแสดงการจดักิจกรรมร่วมกนั 

 

9. มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิ จัยด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

สาํนกัสง่แนวปฏิบตัิท่ีดีเข้าประกวดในโครงการ SDU Quality Award ของ

มหาวิทยาลยั และได้รับรางวลั 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

จุดเด่น 

    มีระบบการประกนัคณุภาพท่ีดี ซึง่ใช้เป็นแนวปฏิบตัิท่ีด ี

 

ข้อเสนอแนะ             
1. ควรเขยีนระบเุอกสารอ้างอิงให้ชดัเจนวา่เป็นปีงบประมาณ หรือ 

ปีการศกึษา 

2. ประสานงานกบัฝ่ายประกนัคณุภาพเพ่ือควมชดัเจนเร่ืองการใช้

ระบบ CHE QA 

3. ควรเพ่ิมเตมิหลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่น

เสยีให้ชดัเจน และระบกุารมีสว่นร่วมวา่มีสว่นอยา่งไร 

4. ควรเพ่ิมเตมิหลกัฐานท่ีแสดงถึงการมีกิจกรรมร่วมกนัของ

เครือขา่ยด้านประกนัคณุภาพ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

11.5 ระดบัความสาํเร็จของการสง่เสริมและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนว

พระราชดําริ (ระดบัความสําเร็จของโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ 

ตามโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาใช้สื่อ eDLRU 

สาํหรับการศกึษาปฐมวยั) 

ข้อค้นพบ  

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการได้ข้อ 1-6 

รวม 6 ข้อ   ดงันี ้

1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางด้านการส่งเสริมและสืบ

สานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริ อย่างเป็นรูปธรรม 

สํานกัฯ มีการกําหนดแนวทางของโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ 

ตามโครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาใช้สื่อ eDLRU 

สาํหรับเด็กปฐมวยั ปรากฎเป็นหลกัฐานในรายงานการประชมุของสํานกั

ฯ และมหาวิทยาลยั 

 

2. มีการจัดทําแผนหรือโครงการที่ บูรณาการกับพันธกิจโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีภายในและภายนอกที่สอดคล้อง

กับการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเ น่ืองมาจากแนว

พระราชดาํริ 

สํานกัฯ มีการจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดําริฯ ตามโครงการ

เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาใช้สื่อ eDLRU สําหรับเด็ก

ปฐมวยั 

 

3. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดโดยระบุตัว

บ่งชีแ้ละเป้าหมายวัดความสาํเร็จที่ชัดเจน 

สํานกัฯ เป็นโครงการท่ีมีตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายวดัความสําเร็จท่ีชัดเจน 

และสาํนกัฯ ได้ดําเนินการโครงการดงักลา่วแล้ว 

 

4. มีการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ตามตัวบ่งชีแ้ละ

เป้าหมายที่กาํหนดในข้อ 3 

สํานักฯ มีการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ตามตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายท่ี

กําหนดในข้อ 3 

 

 

ค่าเป้าหมาย  

                       : 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 6 ข้อ     

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 6 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 5 คะแนน                      

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5. มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริม

และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ มาปรับปรุง

การดาํเนินงาน 

สํานักฯ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต 

โดยปรากฎเป็นหลักฐานในรายงานการประชุมของฝ่าย แต่ยังไม่ได้

ปรากฎในรายงานการประชมุของสาํนกัฯ 

 

6. โครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ได้รับรางวัลยกย่องในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

สํานกัฯ โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาใช้สื่อ eDLRU 

สําหรับเด็กปฐมวยัได้รับรางวลั 5 ดาว เป็นรางวลัในระดบัชาติ รางวัล

ประเภทพัฒนาสื่อบนระบบ eDLRU-Square ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 

หน่วยงานท่ีได้รับรางวัล จากทัง้หมด 34 หน่วยงานท่ีร่วมโครงการ

เดียวกนั  

 

จุดเด่น 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ             
1. สาํนกัฯ ควรจะแตง่ตัง้คณะกรรมเพ่ือดําเนินโครงการตาม

แนวทางพระราชดําริฯ ตามโครงการเครือขา่ยเผยแพร่ ถา่ยทอด 

และพฒันาใช้สือ่ eDLRU สาํหรับเด็กปฐมวยั และแสดงคาํสัง่

แตง่ตัง้เป็นหลกัฐาน 

2. หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการประเมนิโครงการควรมีทัง้สรุปผลการ

ประเมิน และแบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมิน 

3. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต เป็น

การประชุมในระดับฝ่ายเท่านัน้ ยังไม่ได้นําเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงในการประชุมของสํานักฯ ซึ่งแนวทางการปรับปรุง

ดงักล่าวควรมีการรับทราบทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์สงูสดุของการ

ดําเนินโครงการในอนาคต 

4. หลกัฐานประกอบข้อ 6 ควรเสนอหนงัสอืเชิญไปรับรางวลัด้วย 

เพราะมีรายละเอียดของรางวลัชดัเจนกวา่ใบประกาศเกียรติคณุ 
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

14.1 ประสทิธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยท่ีให้บริการ 

ข้อค้นพบ  

สาํนกัวิทยบริการฯ มีการดําเนินการได้ข้อ 1 และ 2 รวม 2 ข้อ ดงันี ้

 

1. มีระบบและกลไกเกี่ ยวกับการให้บริการในด้านเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 

สาํนกัฯ มีระบบและกลไกเก่ียวกบัการให้บริการในด้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และระบบเครือขา่ยท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

2. มีแผน (plan) การบํารุงรักษาและดําเนินการตามแผนในการ

บาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

สาํนกัฯ มีแผนการบํารุงรักษา แตข่าดระบบการดําเนินการตามแผนฯ 

 

3. มีการดําเนินงานด้านการบํารุงรักษาและปรับปรุงสมรรถนะ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายตามแผน 

สาํนกัฯ มีรายงานผลการดําเนินการบํารุงรักษาแต่หลกัฐานไม่สอดคล้อง

ตวัชีว้ดั เก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยท่ีมีประสทิธิภาพ 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในห้องสมุด 

สํานักฯ มีรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการระบบ

เครือข่าย แต่ไม่มีรายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

จุดเด่น 

สํานกัวิทยบริการฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและอุปกรณ์ท่ี

ทนัสมยั  

ข้อเสนอแนะ             
1. ให้เขียนรายงาน ด้านระบบและกลไกเก่ียวกบัการให้บริการฯ ให้

สอดคล้องกบัหลกัฐาน 

2. ควรมีรายละเอียด เก่ียวกบัชว่งเวลา การดาํเนินการตามแผน   

คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดแูลและกํากบั ในแผนการ

บํารุงรักษา 

3. แผนฯ ควรมีรายละเอียด เก่ียวกบัระบบการดําเนินการตามแผน 

4. ควรระบ ุช่วงเวลาในรายงานการประเมินความพงึพอใจ  

ค่าเป้าหมาย  

                       : 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 4 ข้อ      

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

: 2 ข้อ    

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 2 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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ตัวบ่งชี ้ ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอยีดที่พบและนํามาใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

14.2 การพฒันาระบบการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

ข้อค้นพบ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการได้ข้อ 1 2 

และ 3 รวม 3 ข้อ ดงันี ้

 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Service) 

สํา นัก ฯ  มี ร ะ บ บแ ละ ก ลไก ใ น กา ร พัฒ นา ร ะ บ บก า ร ใ ห้บ ริ ก า ร

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

สํานักฯ  มีการพัฒนาระบบการให้บริการอิ เล็กทรอนิกส์  ไ ด้แก่ 

อิเลก็ทรอนิกส์เมล์   บริการอินเตอร์เน็ตผา่น Modem, ผา่น VPN ฯลฯ  

 

3. มีการประเมินผลการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

สํานักฯ มีการประเมินผลการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ครบทุก

ประเด็น 

 

4. มีการทบทวนหรือพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

สาํนกัฯ ไมม่ีการทบทวนหรือพฒันาระบบให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ

รายงานต่อผู้บริหารทราบ 

สํานกัฯ ยงัไม่มีการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

และรายงานตอ่ผู้บริหารทราบ 

จุดเด่น 

สํานกัวิทยบริการฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและอุปกรณ์ท่ี

ทนัสมยั ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาระบบสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ              
1. สํานกัวิทยบริการมีระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ จํานวนมาก 

แต่ยงัขาดการเขียน เก่ียวกับระบบและกลไก รวมถึงการรายงาน

การประเมินผลท่ีเป็นระบบ 

2. ควรมีความเช่ือมโยงระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ กับการ

ประเมินผลการใช้บริการทกุ ๆ กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย  

                       : 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 

ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ      

ผลการประเมินตาม   

ค่าเป้าหมาย 

:  3 ข้อ   

คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 

กรรมการ : 3 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   เทา่กบัเป้าหมาย 

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย 

   สงูกวา่เป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ
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