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คํานํา 
 

  รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เปนการนําเสนอผล
การตรวจเยี่ยมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป
การศึกษา 2550 เพื่อประเมินคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองและการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ เพื่อสะทอนใหเห็นจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา   
พรอมทั้งขอเสนอแนะ นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ไดดําเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรวบรวม   
และวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของการประเมิน        
7 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้  ซึ่งเปนตัวบงชี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการวิชาการ
เปนสวนใหญ แลวไดนําเสนอผลการประเมินไวในรายงานฉบับนี้ 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ขอขอบคุณคณะผูบริหาร อาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวมถึงการประสานงานและการอํานวยความสะดวกระหวางการตรวจเยี่ยม ซึ่งทําใหการตรวจประเมิน
คร้ังนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี     
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 

หนวยงานสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
26 มีนาคม 2551 

 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้ังอยู
เลขที่ 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ประมาณ 37 ไร เกิดจากการรวมตัว
ของ 2 หนวยงาน คือ ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักวิทยบริการ เมื่อป พ.ศ.2547 ของโครงสรางใหม
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จุดประสงคของการกอต้ังเพื่อเปนหนวยงาน
ที่ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไปที่ประสงคเขามา
สืบคนและศึกษาหาความรูโดยไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการองคความรูและ        
การฝกอบรมใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษา ภายใตวิสัยทัศนที่วา “เปนศูนยกลางในการ
สรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายควบคูกับ         
การประยุกตใช ICT ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย”  
 ในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ใหบริการดานสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา และพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใหบริการนักศึกษา อาจารย 
เจาหนาที่ และบุคคลทั่วไป ดังนี้  
  1.  ระบบเครือขายโครงสรางพื้นฐาน ที่รองรับการเชื่อมตอใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ของมหาวิทยาลัย ไดแก 
  1.1 ระบบเครือขายหลักที่เชื่อมดวยโยแกวนําแสง (Fiber Optic) เชื่อมสวน
สําคัญ 3 สวนหลัก คือ ศูนยอินเทอรเน็ต ศูนยขอมูลกลาง (Data Center) และสํานักวิทยบริการ 
(Virtual Library) ดวยอุปกรณ Switching หลักเปน Ethernet Switching ความเร็ว 10 Gbps. 
เชื่อมอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยดวยใยแกวนําแสงนําแสงความเร็วสูงแบบ Ethernet 
Switching ความเร็ว 1 Gbps. 
  1.2 ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network) เปนเครือขายเสริม 
โดยติดตั้งสถานีกระจายคลื่นความถี่วิทยุภายในมหาวิทยาลัย 120 สถานี มีพื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและติดตั้งที่ศูนยการศึกษาทุกศูนย สําหรับใหนักศึกษาและ
บุคลากรสามารถใชคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook) และคอมพิวเตอรมือถือ (Pocket PC) ใช
งานระบบ Wireless Lan เชื่อมตอเขาสูเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อคนควาขอมูล
สารสนเทศไดทุกสวน 



ข  

  1.3 การเชื่อมตอเครือขายระหวางศูนยการศึกษาจากสวนกลางดวยเครือขาย
วงจรความเร็วสูงโดยใชเทคโนโลยี MPLS เพื่อรับสงขอมูลระหวางกัน ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมี
ศูนยการศึกษา 5 ศูนย ใชความเร็ว 10 Mbps. และศูนยการศึกษาตางจังหวัดใชความเรว็ 4 Mbps. 
หรือตํ่ากวาตามปริมาณการใชงานของแตละศูนยการศึกษา   
  1.4 ระบบงานอินเทอรเน็ตและระบบสารสนเทศ ใหบริการอินเทอรเน็ตและ
ระบบตางๆ เชน Domain Name Server (DNS), Proxy Server, Mail Server, Dusit Host, Dusit 
Web, ระบบลงเวลาบุคลากร (Dusit Personal), Dusit Stream, Dusit FTP, Dusit Antivirus, 
Dusit DHCP, Dusit Update windows เปนตน  
  1.5 ติดตั้งระบบเครือขายเชื่อมโยงสาธารณะ เพื่อใหบริการทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยที่ใชบริการจากภายนอก เชน  
   - เชื่อมระบบเครือขายโทรศัพทชนิด Digital รองรับการใชงานผาน Modem 
จํานวน 600 คูสายที่ความเร็ว 56 Kbps. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
   - เชื่อมระบบโทรศัพทหมายเลข 1222 ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
เพื่อใหนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดสามารถเชื่อมตอระบบเครือขายผาน Modem เขาใชบริการ
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 
  - เชื่อมกับ VPN (Virtual Private Network) สําหรับนักศึกษาและบุคลากรที่
ใชระบบเครือขายอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัยเชื่อมตอเขามายังระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเสมือน
ใชงานอยูในมหาวิทยาลัย 
  1.6 ระบบ VDO Conference ใชสําหรับการเรียนการสอนทางไกลระหวาง
มหาวิทยาลัยกับศูนยการศึกษาเปนการเชื่อมตอสงขอมูลระบบ VDO Conference ใชชองทาง
เดียวกับระบบการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตโดยทําการควบคุมคุณภาพของสัญญาณ (Quality of 
Service) ใหกับระบบที่ขนาด 768 Kbps.   
  1.7  ระบบ IP Telephone เปนระบบโทรศัพทภายในระหวางมหาวิทยาลัยกับ   
ศูนยการศึกษา ใชชองทางรวมกับระบบการสื่อสารขอมูลอินเทอรเน็ตและระบบ VDO Conference  
  1.8 ระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานของมหาวิทยาลัย
จะติดตั้งระบบปองกันไวรัสและซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่จะตรวจสอบและ Update Version 
จากเครื่อง Server จากสวนกลางที่หอง IT Control  
  1.9 การติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ใชโปรแกรม MRTG และ 
Syslog สําหรับตรวจสอบวิเคราะหการทํางานและการใชงานระบบเครือขาย 



 

  1.10 Suan Dusit Internet Broadcasting นวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนา
ตอยอดจาก Video on Demand ของหองสมุดเสมือน (Virtual Library) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การเผยแพรความรูและบริการวิชาการในรูปแบบสถานีโทรทัศนและวิทยุผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
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 2. เครือขายทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.1 จัดหาคอมพิวเตอรใหบริการการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และ   
ศูนยการศึกษา จํานวน 5,609 เครื่อง ใหบริการในหองสมุดเสมือน 600 เครื่อง มีฐานขอมูลสําหรับ
การสืบคนขอมูลทางวิชาการ ไดแก บริการสืบคนขอมูลวารสาร บทความ หนังสือ และกฤตภาคออนไลน
ในรูปบทคัดยอ (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ฐานขอมูลบอกรับสมาชิก 19 ฐาน 
และจัดทําขึ้นมาเอง 1 ฐาน 
  2.2 บริการสืบคนขอมูลผานระบบ OPAC ดวยซอฟตแวร VTLS (Virginia 
Tech Library System)  
  2.3 บริการฐานขอมูลโปรแกรมประยุกตเพื่อการเรียนการสอน โดยมีบทเรียน
ออนไลน จํานวน 407 รายวิชา โปรแกรม English Discoveries สําหรับเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง 4 ระดับ คือ Basic Intermediate Advance + Review และ The Executive (Business 
English) รวม 13,000 ชั่วโมง 
  2.4 จัดทําและใหบริการฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 1,186 เลม 
รวบรวมและเผยแพรเอกสารตําราผลงานทางวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏั ผลงานวจิยั 
วิทยานิพนธ และภาคนิพนธ  
  2.5 หนังสือใหบริการ จํานวน 140,644 เลม      
  2.6 จัดเก็บและเผยแพรขอมูลภาพเคลื่อนไหวระบบ VDO on Demand 
จํานวน 2,167 รายการ และสื่อการเรียนการสอนระบบดิจิตอล 1,238 รายการ 
  2.7 จัดทําและใหบริการสื่อการเรียนรูในรูปแบบวีดีทัศน วีซีดี ซีดีรอม ซีดี และ 
คาสเซทเกี่ยวกับการเรียนการสอน สารคดี การประชุมสัมมนา และการศึกษา จํานวน 8,296 รายการ  
 3. การบริการวิชาการ  ไดแก จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลภายนอก ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทดสอบความรูและทักษะ
พื้นฐานทางคอมพิวเตอร ทดสอบมาตรฐานทักษะโปรแกรมชุด Microsoft Office (MOS : 
Microsoft Office Specialist)  
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 7 องคประกอบ 21 ตัวชี้วัด ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  
 องคประกอบที่ 1 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก พบวามีการจัดทํา
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องและระยะยาว รวมทั้งมีกลไลการจัดทําแผนกลยุทธ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งสํานักฯ 
 องคประกอบที่  2 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก พบวาระบบเครือขาย
โครงสรางพื้นฐานคอนขางทันสมัยและพัฒนาอยางครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีความ
พรอมในการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอน 
 องคประกอบที่ 3 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก  พบวา  มีชองทาง
หลากหลายในการใหคําปรึกษาสําหรับนักศึกษาหรือใหใชบริการ 
 องคประกอบที่ 5 ผลการประเมินอยูในระดับดี พบวามีความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน ไดรับความเชื่อถือเปนแหลงบริการที่ชัดเจน แตไมมี             
การประชาสัมพันธแหลงการใหบริการวิชาการ เชน การเปนศูนยทดสอบ MOS 
 องคประกอบที่ 7 ผลการประเมินอยูในระดับดี มีจุดเดนที่พยายามใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดเก็บขอมูลและการประเมินผล แตยังไมพบการจัดการความรูและ
แผนการจัดการความรูรวมทั้งระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน 
 องคประกอบที่  8 ผลการประเมินอยู ในระดับดี  พบวามีจุดเดนที่ เปน
หนวยงานที่มีรายไดและสามารถจัดทํารายงานการเงินของตนเองได 
 องคประกอบที่ 9 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก พบวามีจุดแข็งที่มีระบบ
ประกันคุณภาพที่ดีและใชระบบคุณภาพ ISO มาควบคุมการปฏิบัติงาน และพัฒนาเขาสู
กระบวนการคุณภาพ e-ISO 
     
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 จุดเดน  
 1. ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีจากผูบริหารทั้งในดานบุคลากรและ
งบประมาณอยางเต็มที่ และมีการสรางเครือขายทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยางครอบคลุมกับภารกิจ
หลักของสํานักฯ  
  2. ระบบการประกันคุณภาพของสํานักฯ มีการพัฒนาโดยใชระบบคุณภาพ
ตางๆ เชน กิจกรรม 5ส TQM ISO และการสรางนวัตกรรมเปน e-ISO 
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         จุดที่ควรพัฒนา 
 1. จัดทําแผนดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหารและการเรยีน
การสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนรูปธรรม 
  2. การจัดการความรูและการจดัทําแผนการจดัการความรูทีจ่ะทาํใหเกิดเปน
สถาบนัแหงการเรียนรูในอนาคต 
  ขอเสนอแนะเรงดวน 
  1. ควรมีการวเิคราะหความคุมคาของการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ควรทําสรุปรายปเปรียบเทียบ Hit Rate และงบลงทุน เพื่อหาความคุมคาและ
นําไปประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 3. ควรมีการประเมินการใชระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สวนที่ 1    
บทนํา 

 
1. ขอมูลพืน้ฐานของหนวยงาน 

♦ ประวัติความเปนมา  
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       
เปนหนวยงานที่ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศกับอาจารย  เจาหนาที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และบุคคลทั่วไปที่ประสงคเขามาสืบคนและศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยไดนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการองคความรู และการฝกอบรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด    
ในการศึกษาและไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการใหบริการใหเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ
ตลอดเวลา 
 พัฒนาการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเกิดจากการรวมตัว
ของ 2 หนวยงาน ไดแก สํานักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร เมื่อป พ.ศ. 2547 ตามโครงสรางใหม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้เพื่อใหมีการรวมงานบริการที่ทําหนาที่คลายกันเขาดวยกัน 
นํามาสูการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
    สํานักวิทยบริการ พัฒนามาจากหอสมุดวิทยาลัยครูสวนดุสิต  ซึ่งมีรูปแบบของ
หองสมุดมาตั้งแตป 2477 โดยจัดหนังสือไวเปนมุมหนึ่งของหองพักครู 
พ.ศ. 2501   ไดขยายพืน้ที่เปน 1 หองเรียน 
พ.ศ. 2506     เร่ิมมีการจัดหมวดหมูหนงัสือ โดยใชระบบ D.C. (Dewey Decimal Classification) 
พ.ศ. 2522  ยายมาอยูอาคารหอสมุดในปจจุบนั 
พ.ศ. 2538     สํานกัวทิยบริการ สถาบันราชภัฏสวนดสิุต ไดเพิ่มภาระหนาที่จากงานบริการดาน 
    เอกสารตํารามาเปนแหลงบริการสารสนเทศหลายประเภท รวมทั้งใหบริการ 
    ดานเทคโนโลยีทางการศึกษา    
    การบริหารงานแบงออกเปน 3 ฝายคือ 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝายหอสมุด 
3. ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ขอบขายงานที่ใหบริการคือ 

  1. บริการเอกสารตํารา และสิ่งพิมพตอเนือ่ง 
  2. บริการหนงัสืออางอิง 
  3. บริการเครื่องชวยอาน สําหรับผูบกพรองทางการมองเห็น  (Videomatic) 
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  4. บริการสืบคนขอมูลจาก CD-ROM 
  5. จัดระบบสืบคนอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) 
  6. บริการวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและบันเทงิ 
  7. บริการถายภาพนิง่ วีดีโอ และถายทาํรายการในหองสตูดิโอเพื่อออกรายการโทรทัศน 
  8. บริการรายการทางโทรทศันวงจรปด จาํนวน 22 จุดทั่วสถาบนัฯ 
  9. บริการอินเตอรเน็ตทั้งในสถาบนัและ Remote Access 
  10. บริการสื่อสารนิเทศแกศูนยการศึกษาจํานวน 10 แหง 
 พ.ศ. 2539 สํานักวิทยบริการเปลี่ยนการจัดหมวดหมูหนังสือจากระบบ D.C. มา
เปนระบบ L.C. (Library of Congress Classification) และนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
(Virginia Tech Library System) มาใชในการดําเนินงานหองสมุด พรอมทั้งเปดบริการสืบคน 
บัตรรายการออนไลน OPAC (Online Public Access Catalog) 
 พ.ศ.2543 ใหบริการหองสมุดเสมือน (Virtual Library) ณ อาคารใหม ซึ่งตอเชื่อม
กับอาคารเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูใชบริการของสํานักวิทยบริการ ซึ่งมี
จํานวนมากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งในสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และศูนยการศึกษานอกสถาบัน 
รวมทั้งการใชบริการจากทางบาน ผานเครือขาย Internet โดยไมมีขอจํากัดดานทรัพยากร
สารสนเทศ 
  ความเปนมาของศูนยคอมพิวเตอร 
 ศูนยคอมพิวเตอร ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2530 ณ อาคาร 1 เพื่อเปนแหลงฝกทักษะ
ทางดานคอมพิวเตอรรวมทั้งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการคอมพิวเตอร  และบัณฑิตสาขาอื่นใหมี
ความรูความ สามารถทางดานคอมพิวเตอร มีการใหบริการชุมชนดวยการจัดใหมีการฝกอบรม
คอมพิวเตอรในโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรสําหรับขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2535   ไดยายทีท่ําการศูนยคอมพวิเตอรมาที่อาคาร 11 ชั้น 2 และ ชั้น 3 
พ.ศ. 2538  ไดเพิ่มฝายเครือขายในโครงสรางของศูนยคอมพิวเตอรข้ึน      
พ.ศ. 2539  รับผิดชอบงานระบบ VDO Conference ที่ทางสถาบนันํามาใชในการเรียนการสอน

ทางไกล และจัดตั้งหองถายทอดระบบที่อาคาร 11 ชั้น 4 
พ.ศ. 2542   ศูนยคอมพิวเตอรไดจัดตั้งทีมงานผูเชี่ยวชาญทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรใชชื่อวา “ทีมชางเทคนิค” และในปเดียวนั้นเองฝายระบบเครือขายได
วางโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขายและคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการการ
เรียนการสอนผานระบบเครือขาย (e-Learning) สําหรับนักศึกษาเพื่อสามารถเขา
ศึกษาบทเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ตามความตองการและความพรอมของนักศึกษา 
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พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดตั้งศูนยขอมูลกลาง (Data Center) เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานจัดเก็บ
และสนับสนุนขอมูล และสารสนเทศทั้งหมดของสถาบัน 

พ.ศ. 2546   ศูนยคอมพิวเตอร ไดจัดตั้งฝายวิจัยและพัฒนาซอฟแวรข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาล
ที่มีการจัดทํา PMOC (Prime Minster Management Operation Center) และ 
เพื่อการวางระบบบริหารสารสนเทศการศึกษาที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการสรางและพัฒนานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
อยางตอเนื่อง และในป พ.ศ. 2547 นั้น สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดยกฐานะเปน       
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต”ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ดังนั้น จึงไดมี    
การปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม  โดยรวมสํานักวิทยบริการ และศูนยคอมพิวเตอร    
ไวดวยกัน และใชชื่อวา “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ” 

พ.ศ. 2547   
- มีการติดตั้งระบบเครือขายไรสายเพิม่เติมภายในมหาวทิยาลยั  
- ดําเนนิการขยายวงจรสื่อสารความเร็วสงูภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหวาง

มหาวิทยาลยัไปยังศูนยการศึกษาจากเดิม เปน  2 Mbps. 
- ขยายชองสัญญาณในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต จากเดมิ 4 Mbps.  เปน  8 Mbps. 
- เปดบริการใหนักศึกษา และบุคลากร ยืมคอมพิวเตอร Notebook ใชงาน 
- ปรับปรุงฉาก  ระบบภาพและเสียงหองถายทอดสัญญาณ  VDO  Conference  
- มีการนาํระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 เขามาใชในงานบริการ 

พ.ศ. 2548 
- ปรับปรุงระบบ VDO Conference จากเดิม เปน  IP Conference 
- จัดทําระบบบริหารผูใชจากสวนกลาง (Centralize User Management ) ทั้งนี้

เพื่อใหการเขาใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ เปนรหัสเดียวกันทุกระบบ 
- ขยายชองสัญญาณเชื่อมตอโครงขาย Uninet จากเดิม 8 Mbps. เปน 20 Mbps. 
- เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการภายในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศอีก 100 เครื่อง 
- ลดคาโทรศัพทระหวางมหาวิทยาลัย กับศูนยการศึกษา โดยการนําระบบ

โทรศัพทบนระบบเครือขาย (IP-Telephone)  มาใชงาน 
พ.ศ. 2549 

- นําระบบโทรทัศนวงจรปดบนระบบเครือขายมาใชในการรักษาความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยฯ 

- จัดหารเครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับนักศึกษา รหัส  49  



 

- รองรับการใชงานเครือขายดวยการติดตั้งระบบเครือขายไรสายเพิ่มข้ึน เพื่อให
ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย และศูนยการศึกษา 
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   และในป 2550 นั้น สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดเตรียมโครงการปรับปรุง
อุปกรณระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อรองรับการนําระบบ IP Broadcasting เขา
มาใชในการจัดการเรียนการสอน   

♦ ปรัชญา วิสยัทัศน พันธกจิ ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการ 
    ปรัชญา 

มุงเนนบริการ สรางสรรคนวตักรรมการศึกษา พัฒนาองคความรู ควบคู ICT 
   วิสัยทัศน 
   เปนศูนยกลางในการสรางนวัตกรรมและองคความรู เพื่อใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ที่หลากหลาย ควบคูกับการประยุกตใช ICT ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
    พันธกิจ 
  1. สรางนวัตกรรมและองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ 
     มหาวิทยาลยัโดยมุงเนนคุณภาพการใหบริการ 
  3. มุงเนนการพฒันาบุคลากรใหเปนบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถทางดาน ICT 
  ประเด็นยุทธศาสตร 
  ประเด็นยทุธศาสตร 1 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการเรยีนการสอน 
  ประเด็นยทุธศาสตร 2 สรางองคความรูและนวัตกรรมการเรียนรูดวย ICT 
  ประเด็นยทุธศาสตร 3  พัฒนาศักยภาพดาน ICT สําหรับบุคลากรและชุมชน 
  ประเด็นยทุธศาสตร 4 สรางองคกรเครือขายกับหนวยงานภายในและภายนอก 
  เปาประสงค 
  1. เพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนการสอนดวย  ICT 
  2. มีคลังขอมูลสําหรับการบริหารจัดการและสงเสริมการเรียนรู 
  3. พัฒนา Competency ของบุคลากรในสํานกัฯ 
  4. สรางวฒันธรรมการใช ICT ใหกับบุคลากรและชุมชน                 
  5. การสรางความยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
  6. การแลกเปลี่ยนและใชทรัพยากรรวมกนัระหวางองคกรภายในและภายนอกประเทศ 

   กลยทุธ 
  1. จัดหาโครงสรางสาธารณูปโภคดาน ICT ที่เพยีงพอตอความตองการใชงาน 
  2. เสริมสรางความมัน่คง เสถียรภาพ และความปลอดภยัในการใชงานระบบเครือขาย 
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  3. การประยุกตใช ICT ในดานการบริหารจัดการ 
  4. จัดหาและใหบริการความรู (Knowledge Provider) 
  5. ผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู 
  6. การบริหารจัดการความรูของสํานักฯ 
  7. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถที่เพยีงพอตอการปฏิบัติงาน 
  8. การพัฒนาธุรกิจวิชาการดวยองคความรูของสํานักฯ 
  9. สรางกลุมความรวมมือ(Cluster)ทางดานการบริหารจัดการและงานวชิาการ 
  10. การพัฒนาองคกรใหเปน High Performance Organization 
 

♦ สภาพทางกายภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร
แผนผังที่ต้ังอาคาสํานักวิทยบริกา
และเทคโนโลยีสารสนทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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โครงสรางสาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ จํานวนบุคลากร  
   ผูบริหาร จาํนวน 4 คน 

กลุมงานเลขานุการและธุรการ จํานวน 13 คน 
   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 15 คน 
   กลุมงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย จํานวน 6 คน 

กลุมงานเทคนคิและระบบเครือขาย จํานวน 30 คน 
หนวยพัฒนาระบบและบริการวิชาการ จํานวน 5 คน 
 

♦ งบประมาณ 
  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร ประจําป 2550 

1. การจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย  จํานวน 1,430,793.80 บาท 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูล 

คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและการศึกษา  จํานวน 24,718,063.36 บาท 
3. วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 

ที่ใชในระบบหองสมดุ      จํานวน 189,043,544.93 บาท 
4. คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ  

   (รวมคาไฟฟา)     จํานวน 52,805,783.16 บาท 



7  

♦ การประกันคณุภาพการศกึษา 
    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน ต้ังแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา โดยพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องสอดคลองกับนโยบายดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ไดแก  
    1. การนํากิจกรรม 5 ส มาใชปรับปรุงการทํางานของบุคลากรตามหลัก “สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย”  
   2. การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) ที่มุง
คุณภาพโดยเนนการทํางานเปนทีม การวางแผน และปฏิบัติงานโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  
(Plan Do Check Act) มาใชทุกกิจกรรม/โครงการ มีการปรับปรุงและพัฒนา และรายงานผล     
การดําเนินงานทุกโครงการทุกเดือนและรายงานประจําป   
   3. การนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาปฏิบัติและธํารงรักษาระบบ
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ต้ังแตป พ.ศ. 2547 และไดรับการรับรองคุณภาพในงานบริการ 9 งาน คือ 
งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการจัดเรียงหนังสือข้ึนชั้น งานบริการยืม งานบริการคืน 
งานอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศ งานบันทึกขอมูลส่ือโสตทัศนวัสดุ งานบริการยืม-คืนสื่อ
โสตทัศนวัสดุ งานบริการสําเนาสื่อ และงานบํารุงรักษาอุปกรณที่ใหบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ           
   4.  การประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางและเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก 
 

2.  วธิีการประเมิน 
            2.1  การวางแผนและการประเมนิ 
 - การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม ประธานคณะผูตรวจประเมินนัด
กรรมการประชุม เวลา 9.00 น. เพื่อทําความเขาใจการตรวจประเมิน และกําหนดผูรับผิดชอบแต
ละตัวบงชี้ 
   - การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม โดยตรวจเอกสารหลักฐาน เยี่ยมชมสภาพจริง 
สัมภาษณผูบริหาร และสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก เจาหนาที่ 1 คน ที่ปรึกษาดาน IT 1 คน 
และสุมสัมภาษณนักศึกษา 1 คน 
   - การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ปการศึกษา 2550 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  แลวเสร็จภายใน  7  วัน  
            2.2  วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล โดยการทวนสอบเอกสารหลักฐาน 
ที่ผูรับการประเมินนํามาแสดง รวมทั้งการสอบถามขอมูลจากผูรับผิดชอบและเรียกหาเอกสารเพิ่มเติม 



 

สวนที่ 2  
ผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ มสด.(สกอ.) 

 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน  วตัถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
 

ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนิน งานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ  
การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
จากการตรวจเอกสารหลักฐาน พบวา มีการดําเนินงานอยางครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน และมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม
เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 7 
 
 
 
จุดเดน 
มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อ
เกิดความตอเนื่องภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2550 
– 2554  
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
การประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานยังมีนอยเกินไป 
  
 
 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานไปสูกลุมเปาหมาย
ทุกระดับ โดยเฉพาะกลุมนักศึกษา อาจารย ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
กลุมบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  : ระดับ 7 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 7 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
         ไมบรรลุ 



9  

ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด   
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการนําตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการมาใช
รายงานผล จึงทําใหการหาคารอยละของการบรรลุเปาหมาย
คลาดเคลื่อนไปดวย แตเมื่อตรวจเอกสารหลักฐานแลว สํานักฯ มีการ
ดําเนินงานอยางครบถวน โดยแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
มีทั้งหมด 18 ตัวบงชี้ และมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายทั้ง 18 ตัว
บงชี้   
 
 
 
จุดเดน 
มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอยางครบถวน  
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เปนงานเชิงรุกที่สอดคลองกับการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศึกษาจะเกิดสูงสุด 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
การรายงานผลตามตัวบงชี้นี้ใชคาเปาหมายในตัวชี้วัดการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
       ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  
    ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
รอยละ 90 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
รอยละ 90 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2.1  ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน* 
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน  
- การรายงานผลสํารวจการนํา IT มาใชในการเรียนการสอนแตกตาง
กันทุกคณะ โดยอยูในคนละรูปแบบ มีทั้งไดแนบแผนการสอนและ     
ไมมีแผนการสอน บางรายวิชาไมมีการใช  IT เลย แตโดยรวมแลว  
สวนใหญคณะทางวิทยาศาสตรไดใชมากกวาทุกคณะ 
- มีการพัฒนา LMS ขึ้นมาใชทดแทน Blackboard ซึ่งมีสถิติการใชใน
ป 50 เปน 0 ตลอดทุกเดือน 
 
 

จุดเดน 
ไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําหรับการใชงานทางดาน IT ครอบคลุม
ทั้งมหาวิทยาลัย และศูนยตางๆ แลว 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ความพยายามใหเกิดการใช IT  ในการเรียนการสอนยังไปไมถึง 
กลุมเปาหมาย ทั้งกลุมอาจารย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีมาตรการหรือกําหนดตัวบงชี้ใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
ที่อาจารยและนักศึกษาไดใชประโยชนของ IT ในการเรียนการสอน 
เชน รอยละ 30 ของเนื้อหาที่ตองเรียน  ใชการเรียนการสอนผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
        ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  .......... 
   ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 
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องคประกอบที่ 3  กจิกรรมการพัฒนานิสิต นกัศกึษา 
 

ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 มีการจัดบริการนักศึกษาและศิษยเกา 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
เปนไปตามที่รายงานไวใน SAR ป 2550 
 
 
 
จุดเดน 
มีชองทางการใหคําปรึกษาหลากหลาย 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ควรมีสรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในภาพรวม  
ตลอดป 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
จัดทําสรุปผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในภาพรวม
เปรียบเทียบกับ Hit Rate และการลงทุน จัดหาทรัพยากรมาใหบริการ
ในแตะละป เพื่อวิเคราะหความคุมคา อันจะเปนประโยชนตอการ
กํากับทิศทางการพัฒนา IT ใหกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน 
เปาหมาย : 
        ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  .......... 
    ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
ระดับ 7 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย : ระดับ 8 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 



 

องคประกอบที่ 5  การบรกิารวิชาการแกสังคม 

12 

 
ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของสถาบัน 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินการตามกระบวนการใน 4 ระดับ ไดคะแนน 1 คะแนน 
เนื่องจากการนําผลไปปฏิบัติไมชัดเจนและยังไมไดดําเนินการถึงใน
ระดับ 5 
 
จุดเดน 
โครงการในการดําเนินงานมีการเชื่อมโยงภารกิจตอการสอนและ    
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
 ระดับการนําผลประเมินไปปรับปรุงขาดความชัดเจนและนําไปสูการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :   2 คะแนน 
เปาหมาย : 
  ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย :  ระดับ 5 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 1 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
         บรรลุ 
    ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
จากการสํารวจหลักฐานของบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
สังคม พบวา มีหลักฐานเปนเอกสารที่พบ จํานวน 26 คน ดังนั้น จึงมีผล
การดาํเนินงานอยูที่ 3 คะแนน คิดเปนรอยละ 35.61 
 
 
 
จุดเดน 
สํานักฯ มีความพรอมในทุกดาน เชน เครื่องมือ อุปกรณ และอาคาร
สถานที่ นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารเปนอยางดี 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวในการใหบริการวิชาการแกสังคมให
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  
มากกวาหรือเทากับ 
35% คะแนน 
       ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  : 
มากกวาหรือเทากับ 
35% 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความ ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
หนวยงานมีการดําเนินโครงการบริการวิชาการหลายโครงการและแยกเปน
กิจกรรมยอยจํานวนมาก โดยมีโครงการหลัก  3 โครงการ แยกเปน
กิจกรรมการดําเนินการได 81 กิจกรรม 
 
 
 
จุดเดน 
กิจกรรมในแตละโครงการมีความหลากหลายรูปแบบของเนื้อหาในการ
บริการ 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
- 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
การดําเนินกิจกรรมโครงการยังชาดการประเมินไปสูการปรับปรุงการ
ดําเนินการและการเชื่อมโยงไปสูการวิจัยควรจัดทําโครงการเพื่อบูรณาการ
ใหครบถวนตามเปาหมายการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
  ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย : รอยละ 40 
        ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3  คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
มากกวารอยละ 40 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
จากการตรวจสอบหลักฐานรายงานสรุประดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ พบวา สอดคลองกับในรายงานการประเมินตนเองของ
สํานักฯ ผลการดําเนินงาน คือ 2 คะแนน เปนการบรรลุเปาหมาย 
 
จุดเดน 
มีความพรอมในหลายดานทั้งทางดานเทคโนลีและการบริการ 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
-  
 
 
ขอเสนอแนะ 
ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติม  เพื่อใหสามารถขยายขอบเขต
บริการมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  2 คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  : 2 คะแนน 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 2 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนยเครือขาย) 
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินการรวมมือกับภายนอกในการสรางแหลงความรูทาง
วิชาการ ไดแก ศูนย MOS กับความรวมมือ SIPA ในการดําเนินการ
เพื่อเปนแหลงบริการความรู จํานวน 2 แหลง สวนการอางอิงอื่นๆ ไม
เขาขายในการเปนแหลงบริการวิชาการและวิชาชพีที่ไดรับการยอมรับ  
 
 

จุดเดน 
แหลงบริการอางอิง มีจุดเดนทางดาน ICT และเปนที่ยอมรับในการ
ใหบริการ 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ควรสรางเครือขายตางๆ ในการใหบริการทางวิชาการ 
 

 
 
ขอเสนอแนะ 
 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  : 4 แหลง 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 1 คะแนน 
คาเปาหมาย :  2  แหลง 
การบรรลุเปาหมาย 
       บรรลุ 
   ไมบรรลุ 

 



 

องคประกอบที่ 7  การบรหิารและการจัดการ 

17 

 
ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
- ธรรมาภิบาลยึดตามแผนแมบท ICT ของรัฐบาลและมี
กรรมการบริหารที่เปนบุคคลภายนอก 
- มีการประชุมติดตามผลทาง ICT ของมหาวิทยาลัยสม่ําเสมอ และ
แจงผานทางระบบ e-mail ของสํานักฯ 
 
 
จุดเดน 
มีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บขอมูลและใชในการสราง  
ธรรมาธิบาล   
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ขาดการประเมินผลของผูบังคับบัญชาสูงสุด 
 
 
ขอเสนอแนะ 
จัดการประเมิน 360 องศา ในสํานักฯ ในอนาคตทั้งผูบังคับบัญชาทุก
ระดับและผูใตบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :   2  คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  4 ขอ 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ: 2 คะแนน 
คาเปาหมาย  : 4  ชอ 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 
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ตัว
บงช้ี 

รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7..2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก 
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
มีกระบวนการสรรหาจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
จุดเดน 
มีการใชระบบ ICT เก็บชอมูลของบุคลากรเพื่อใชในการบริหาร ตัดสินใจของ
ผูบริหาร รวมทั้งมีชองทางในการรองเรียนหลากหลาย 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ชาดการประเมินผลผูบังคับบัญชาที่ชัดเจนของสํานักฯ 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
มีการประเมินผูบังคับบัญชา รวมถึงดานธรรมาธิบาลในการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  1  คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 2  
       ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 1 คะแนน 
คาเปาหมาย  :  ระดับ 2 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู   
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
มีแผนการจัดการความรู (KM Plan) ที่ชัดเจน รวมทั้งมีคูมือการ
ปฏิบัติงานทาง ICT จาก KM Plan ที่เปนรูปธรรมในประเด็นความรูตางๆ 
และมีการเผยแพรผานสื่อในชองทางหลากหลาย 
 

 
 
จุดเดน 
มีคูมือการปฏิบัติงาน ICT ในประเด็นความรูหลายประเด็น 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ยังมีการดําเนินงานจริง แตแผน KM ยังไมระบุขั้นตอนการจัดทําที่ชัดเจน 
จึงชาดตัว KPI ในเรื่อง KM ที่ชัดเจน 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรใช KM Plan มากําหนดประเด็นความรูในครบถวนทั้ง Explicit  และ 
Implicit  และกําหนดขั้นตอนของ KM ใหชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  1  คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 4 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
        บรรลุ 
    ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ: 1 คะแนน 
คาเปาหมาย  :  
ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
         บรรลุ 
     ไมบรรลุ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
สํานักฯ วางแผนทางดาน HR จากขอมูลในการวิเคราะหอัตรา
กําลังคน โครงสรางองคการ และ Job Description ขององคการ 
รวมทั้ง เก็บขอมูลในกระบวนการ HR ในระบบ Database ของสํานักฯ  
ที่คนหาขอมูลบุคลากรไดงายและสะดวก 
 
 
 

จุดเดน 
มีการจัดทํา Career Path ของสํานักฯ ที่ชัดเจน 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ยังขาดการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อใชในการ
ตัดสินใจในการบริหารในเชิงประจักษเพื่อวางแผน HR สวนหนึ่ง 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
จัดทําสํารวจความคาดหวังและพึงพอใจของสํานักฯ และใชวางแผน
ทางดาน HR ของสํานักฯ ใหครบทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :   
2 คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 4 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 2 คะแนน 
คาเปาหมาย :   
ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 
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7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ 
การวิจัย  
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
สํานักฯ มีฐานขอมูลหลายประเภทที่ใชในการบริหารจัดการ การเรียน
การสอน และการวิจัย ซึ่งสามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
 
 
 

จุดเดน 
สํานักฯ มีจุดเดนในการดําเนินงานโดยมีศักยภาพของระบบฐานขอมูลที่
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
-  
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 6 
       ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  :  
ระดับ 6 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
       ไมบรรลุ 



22  

ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน
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7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
สํานักฯ มีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนหลาย
ชองทาง เชน แบบสอบถาม โทรศัพท เคาเตอรประชาสัมพันธ เว็บบอรด 
และการนําขอคิดเห็นไปใชในการบริหารงาน รวมถึงมีที่ปรึกษาจาก 
ภาคประชาชน  
 
 

จุดเดน 
สํานักฯ มีการสํารวจและนําเอาขอคิดเห็นไปใชในการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม โดยนําไปรายงานในที่ประชุม SC ของสํานักฯ  
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
- 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
การจัดทํากระบวนการหรือกลไกการติดตาม ตรวจสอบจาก 
ภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  2 คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 4 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ:  2 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 
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7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
สํานักฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งผนวกอยูในแผนควบคุม
ภายใน โดยมีขั้นตอนตามเกณฑ กพร. ครบถวนและลงนามโดย
ผูบังคับบัญชาสูงสุด  
 
 
 

จุดเดน 
สํานักฯ มีการจัดทําแผนและวิเคราะห พรอมทั้งควบคุมความเส่ียงอยาง
เปนรูปธรรม 
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
-  
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรใหความสําคัญในตัวบงชี้ที่อยูในแผนควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 5 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ :  3  คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 5 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 
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7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล   
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
สํานักฯ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนแอง (SAR) โดยมีแผนใน
การประเมินและมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม KPI ตาม Strategy Map ของสํานักฯ 
และเชื่อมโยงกับ Motivation System ของมหาวิทยาลัยฯ (ระเบียบ
การจายเงินรวางวัลพิเศษ)  
 
 

จุดเดน 
มีขั้นตอนการจัดทําการถายทอดตัวบงชี้ผานแผนปฏิบัติการประจําป
ชัดเจน และมีระบบติดตามโดยใช ICT มาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บชอมูล  
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
- 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการเตรียมพรอมในการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคลตอไป 
และใหความรูกับบุคลากรในเรื่องดังกลาวใหชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 7 
        ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ :  3 คะแนน 
คาเปาหมาย :  ระดับ 7 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 



 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบงช้ี รายการ ผลประเมินตนเอง ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ   
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร  
มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการที่ 
ทําหนาที่ดูแลการเงินและบัญชี และมีเจาหนาที่กองคลังทําหนาที่
รายงานการเงินของรายไดของโครงการอบรมคอมพิวเตอรที่เปน
รายไดของสํานักฯ  
 

 
จุดเดน 
-  
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
ควรจัดทําฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
- ใหมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
- ควรใหหนวยตรวจสอบภายในมาทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบฯ  
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  1 คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย :  ระดับ 2 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 1 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 2 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 
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8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร
ของสํานักฯ 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากราของสํานักฯ 
3. มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสํานักฯ 
4. มีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นภายนอก
สํานักฯ 
 
 

จุดเดน 
เปนหนวยงานสนับสนุนที่มีการใหบริการหองปฏิบัติการ ทรัพยากร
ตางๆ และฐานขอมูล  โดยมีการใชงานรวมกันทั้งในมหาวิทยาลัย และ
นอกมหาวิทยาลัย 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
-  
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรเพิ่มผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3  คะแนน 
เปาหมาย : 
   ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 4 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย :  ระดับ 4 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 



 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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คณะกรรมการ 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
มีกระบวนการในการประกันคุณภาพ 6 ระดับ โดยมีเอกสารการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ คูมือประกันคุณภาพ ระบบตรวจสอบ
และการมีสวนรวมภายในและฐานขอมูลบุคลากรตอการดําเนินการ 
 
 
 

จุดเดน 
มีระบบและฐานขอมูลในการดําเนินการอยางดี มีการนําระบบ ISO  
มาใชในการดําเนินงาน และติดตามขอมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
-  
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3  คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 6 
        ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 6 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
        ไมบรรลุ 
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9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
ขอคนพบ/ผลการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินการครบถวน  เนื่องจากหนวยงานจัดทําระบบ ISO และ 
มีการพัฒนาเปนระบบ e – ISO เพื่อเปนนวัตกรรมการประกันคุณภาพ 
 
 

จุดเดน 
-  
 
 
 
จุดที่ควรปรับปรุง 
-  
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง :  3 คะแนน 
เปาหมาย : 
    ใชเปาหมาย
มหาวิทยาลัย  :  ระดับ 5 
         ใชเปาหมายของ
หนวยงานกําหนด  : 
…………………….. 
การบรรลุเปาหมาย 
         บรรลุ 
         ไมบรรลุ 

คะแนนการประเมิน
ตรวจสอบ : 3 คะแนน 
คาเปาหมาย  :   
ระดับ 5 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
         ไมบรรลุ 



 

สวนที่ 3 
                                  สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  (ตารางที่ ป.2)   
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย องคประกอบ 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
≤ 1.50     การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01-2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี
2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องคประกอบที่ 1 - 3 3 3 ดีมาก  

องคประกอบที่ 2 - 3 - 3 ดีมาก  

องคประกอบที่ 3 - 3 - 3 ดีมาก  

องคประกอบที่ 4 - - - N/A N/A  

องคประกอบที่ 5 3 1 6 2 ดี  

องคประกอบที่ 6 - - - N/A N/A  

องคประกอบที่ 7  3 7 5 2.12 ดี  

องคประกอบที่ 8 - - 4 2 ดี  

องคประกอบที่ 9 - 3 3 3 ดีมาก  

เฉล่ียรวม 
ทุกตัวบงชี้ของ 
ทุกองคประกอบ 

 
3 

 
2.44 

 
2.60 

 
2.33 

 
ดี 

 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี   

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ตารางที ่ป.3) 
  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย  
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
≤ 1.50     การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01-2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี
2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

 
หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1 - - - -   
มาตรฐานที่ 2        
     มาตรฐานที่ 2 ก 3 22 11 2.12 ดี  
     มาตรฐานที่ 2 ข 3 7 6  2.28 ดี  
มาตรฐานที่ 3 - 1 - 1 ยังไมไดคุณภาพ  
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

 

3 
 

2.14 
 

2.42 
 

2.52 
 

ดีมาก 
 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดีมาก   
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ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ตารางที่ ป.4) 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
มุมมองดานบริหาร

จัดการ I P O รวม 

ผลการประเมิน 
≤ 1.50     การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01-2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี
2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 3 7 8 2.25  ดี 

  
ดานกระบวนการภายใน - 12 9 2.62 ดีมาก    
ดานการเงิน - 4 - 2  พอใช   

ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

3 3 - 3  ดีมาก 
  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ 

3 2.17 2.49 2.33 ดี 
  

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ 
 

องคประกอบ จุดแข็งและจดุออน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จุดแข็ง  วิเคราะหความคุมคาของการพัฒนา 
มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชัดเจน ตอเนื่อง และระยะยาว  
จุดออน   
-  
  

1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และ
แผนการ 
ดําเนินการ 

  
จุดแข็ง  จัดทําความชดัเจนของตัวบงชี้เพื่อให 
โครงสรางพื้นฐานไดพฒันาครอบคลุม     นักศึกษาไดประโยชนจาก IT  
  
จุดออน  
-  
  

2. การเรียนการสอน 

  
จุดแข็ง ควรทําสรุปปลายปเปรียบเทียบ  
มีหลากหลายชองทางในการให Hit Rate และงบลงทุนวาคุมคา 

คําปรึกษา          หรือไมเพื่อประกอบการพัฒนา IT 
  
 จุดออน  

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 

-  
จุดแข็ง - 
-  
จุดออน  
-  
  
  
  

4. การวิจยั 

  

31 



 

องคประกอบ จุดแข็งและจดุออน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จุดแข็ง  ควรประชาสัมพันธเพื่อใหเหน็ภาพ  
มีความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก      ของการเปนแหลงบริการวิชาการที ่
หลายหนวยงาน เชน MOS, SIPA ชัดเจน 
  
จุดออน  

5. การบริการทาง
วิชาการแกสงัคม 

-  
จุดแข็ง  - 
-  
จุดออน  

 6. การทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

-  
จุดแข็ง  - การจัดการความรูยงัไมชัดเจน 
พยายามใช ICT มาจัดเก็บขอมูล และ - เอกสารอิเลก็ทรอนกิสไมพบรองรอย 
ประเมินผล   ทัง้หมด 
 - ระบบแรงรูงใจไมพบในระบบ 
จุดออน              เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
- ไมพบ KM และ แผน KM  
-  ไมพบการประเมินที่เกีย่วกบัระบบฐาน  
ขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  

7. การบริหารและ 
การจัดการ 

และการวิจยั  
จุดแข็ง  - จัดทําฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อ 
มีรายงานการเงินและมีรายได สามารถ   การวิเคราะหการใชจาย 
จัดทํารายงานการเงนิของสาํนักฯ ได - ควรเพิม่ผลการประหยัดงบประมาณ 
   ทีเ่กิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ 
จุดออน   หนวยงานอืน่ 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

 

-  
จุดแข็ง - 
- มีระบบ ISO 9001 : 2000  
- มีนวัตกรรม e – ISO   
จุดออน  

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

-  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางตรวจเยี่ยม 
 

กําหนดการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2550 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วันพฤหัสบดีที ่26 มิถนุายน 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ณ หองประชมุ Conference Room 2 อาคารสํานักวทิยบริการ 

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

เวลา รายการ หมายเหต ุ
09.00 – 09.15 น. ประธานฯ นัดประชุมกรรมการผูตรวจประเมิน  
09.20 – 10.15 น.
  

ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลาวตอนรับประธานและกรรมการผูตรวจประเมินฯ  

 

10.15 – 10.30 น. การนาํเสนอผลการดําเนินงานของสาํนกัวทิยบริการฯ  
10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินเอกสารหลักฐานฯ (ตอ)  
14.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปการตรวจประเมิน  และ 

ใหขอเสนอแนะ 
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ตารางที่  ป.1   ผลการประเมินรายตวับงชี้ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.)  

ตัวตั้ง  ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวบงชี้ 1.1 7 7        3          3  
9  

ตัวบงชี้ 1.2 90% 
10

 

 90%        3 3 การหาคารอยละการบรรลุเปาหมาย ใชตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติการประจําป 
งบประมาณ 2550 (ต.ค.49-30 ก.ย.50) จํานวน 18 ตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย 
ทั้ง 18 ตัวชี้วัด ไดคารอยละ 100 

ตัวบงชี้ 2.1 N/A      
ตัวบงชี้ 2.2 N/A      
ตัวบงชี้ 2.2.1 * 4 4               3                 3  
ตัวบงชี้ 2.3 N/A      

  

ตัวบงชี้ 2.4 N/A 
 

     

 N/A 
 

     

 

 
 

ตัวบงชี้ 2.5 
 

 
     

 
 



 

 
  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 

(เกณฑสกอ.)  

ตัวตั้ง ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

 N/A 
 

     

 

 
 

ตัวบงชี้ 2.6 
N/A 

 
     

ตัวบงชี้ 2.7                 N/A     
ตัวบงชี้ 2.8 N/A  

     

  

ตัวบงชี้ 2.9 N/A 
 

     

  

ตัวบงชี้ 2.10 N/A 
 

     

ตัวบงชี้ 2.11 N/A      
 

 

 

 

 



 

 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.)  

ตัวตั้ง ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน
 

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

     

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

 N/A 
 

     

  
 

     

 
 

 
 

ตัวบงชี้ 2.12 

 

 

     

ตัวบงชี้  3.1 7 8  3 3  
ตัวบงชี้  3.2 N/A      
ตัวบงชี้  4.1 N/A      
ตัวบงชี้  4.2 N/A      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.)  

  ตัวตั้ง  ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1

  ตัวหาร 

 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

     SAR  กรรมการ
 ประเมนิ 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

 N/A 
 

     

 

 
 

ตัวบงชี้  4.3 
 

 
     

 N/A 
 

     

 
 

 
 

ตัวบงชี้  4.4 
 

 

     

5 5  2 1 การนําผลไปปฏิบัติยังไมชัดเจนและยังไมไดดําเนินการถึงในระดับ 5  

ตัวบงชี้  5.1 
      

(4+46) มากกวาหรือ 
เทากกับ 35%    73 

 
68.49% 

 3 3  

 

 
 

ตัวบงชี้  5.2 
 

 
     

 

 



 

 
 

 
 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1
 

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

80มากกวาหรือ 
เทากับ 40 73

 
109.58% 

                       3              3  

 
 

 
 

ตัวบงชี้  5.3 
 

 

     

ตัวบงชี้ 5.3.1 * N/A       
3.82 

ตัวบงชี้  5.4 75 
4 

 

76.56%   2 2  

ตัวบงชี้  5.5 3 4  3 1 ระบุแหลงใหบริการวิชาการ 4 แหลง ตรวจพบเพียง 2 แหลง 

N/A       

ตัวบงชี้  6.1 
      

ตัวบงชี้ 6.1.1 * N/A      
ตัวบงชี้  7.1 4    4  2 2  



 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1
 

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้ 7.1.1 N/A      
 

 
 
 
 
 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

 ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1
 

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้  7.2 2    2  1 1
ตัวบงชี้  7.3 4    2 X 1 1  
ตัวบงชี้  7.4 4    4  2 2  
ตัวบงชี้  7.5 6    6  3 3  
ตัวบงชี้  7.6 4    4  2 2  

 N/A 
 

      
 

ตัวบงชี้ 7.7        



 

  ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

 ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1
 

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

บรรลุเปาหมาย
 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ 

    SAR    กรรมการ 
   ประเมิน 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบุใน SAR) 

 
  

 
     

ตัวบงชี้  7.8 5    5  3 3  
ตัวบงชี้  7.9 7 8  3 3  
ตัวบงชี้  8.1 2 2  1 1  
ตัวบงชี้  8.2 4 4  3 3  

 

 
 

 
 
 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) ตัวบงชี้คุณภาพ     เปาหมาย1   ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย

 
   = บรรลุ 
  X   = ไมบรรลุ     SAR    กรรมการ 

 

หมายเหต ุ
(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจาก 

ที่ระบใน SAR) 



 

 

ตัวตั้ง 
 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน

ตัวบงชี้  9.1 6 6  3 3  
ตัวบงชี้  9.2 N/A      
ตัวบงชี้  9.3 5  5  3 3  

 

หมายเหตุ  :  *   ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 


