




คาํนํา 

 การติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ถือว่าเป็นขัน้ตอนที่สําคญัขัน้ตอนหนึง่ของระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ประกอบด้วย  การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมการติดตามประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการติดตาม

ประเมนิคณุภาพการดาํเนินงานการจดัการศกึษาของหนว่ยงาน ประจําปีการศกึษา 2553  โดยยดึกรอบมาตรฐานคณุภาพ

ของ EdPEx  สกอ. และสมศ. เป็นกรอบของการติดตามและประเมิน  เมื่อวนัท่ี 1-2 มิถนุายน 2554   จึงได้จดัทํารายงาน

ผลการติดตามและการประเมินคณุภาพการดําเนินงานการจดัการศึกษา ของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําปีการศกึษา 2553 เพ่ือสรุปข้อค้นพบจาการวเิคราะห์เอกสารประเมนิคณุภาพตนเอง(SAR) ข้อมลูเกี่ยวข้อง เอกสาร

หลกัฐานที่ใช้อ้างอิง รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน บคุลากร และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ซึ่งพบว่ามีผลดําเนินการ

หลายด้านมคีณุภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ซึง่ปรากฏข้อเสนอแนะอยูใ่นสว่นของผลการติดตามและประเมิน 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์แก่สํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ เกี่ยวข้องเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการดําเนินงานจดัการศึกษา

ตอ่ไป 

 

 

 

(ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนัท่ี 1-2 มิถนุายน พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

 

 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ  พบว่าสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนินการ

ประกนัคณุภาพภายใต้มาตรฐานตวับง่ชีค้ณุภาพของ สกอ. และ สมศ. รวมทัง้สิน้จํานวน 13 ตวับง่ชี ้  โดยแบง่เป็น 

  ตวับง่ชีม้าตรฐานของ สกอ. จํานวน 8 ตวับง่ชี ้ 

  ตวับง่ชีม้าตรฐานของ สมศ. จํานวน 2 ตวับง่ชี ้

  ตวับง่ชีต้ามอตัลกัษณ์ของหนว่ยงาน จํานวน 3 ตวับง่ชี ้

               พบวา่คะแนนเฉลีย่รวมทกุตวับง่ชีข้อง สกอ.และ สมศ. มคีา่เทา่กบั 4.78 ผลประเมนิเฉลี่ยอยูใ่นระดบั ดีมาก 

โดยมีรายระเอียดดงันี ้

1. ผลประเมนิจําแนกตามกระบวนการผลติ มผีลดงันี ้

 ปัจจยันําเข้า(Input) มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ผลประเมนิระดบัดีมาก 

 กระบวนการผลติ(Process) มีคะแนนเฉลีย่ 4.71 ผลประเมนิระดบัดีมาก 

 ผลผลติ(Output) มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ผลประเมนิระดบัดีมาก 

 

2.   ผลประเมนิจําแนกตามองค์ประกอบมาตรฐาน 9 ด้านมผีลดงันี ้

                อยู่ในระดบัดีมาก  ได้แก่ ด้านปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

คะแนน  ด้านการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ด้านการบริหารและการจดัการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

                อยูใ่นระดบัดี  ได้แก ่ด้านการบริการทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ด้านระบบและกลไกการประกนั

คณุภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน  

 

3. ผลประเมนิจําแนกตามมาตรฐานการอดุมศกึษามผีลดงันี ้

                อยู่ในระดับดีมาก  ได้แก่ ด้านมาตรฐานที ่2ก (ธรรมาภิบาลการบริหาร) มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 คะแนน ด้าน

มาตรฐานท่ี 2ข (พนัธกิจการบริหาร) มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน  

                 

4. ผลประเมนิจําแนกตามมมุมองด้านการบริหารจดัการมผีลดงันี ้

                อยูใ่นระดบัดีมาก  ได้แก่ ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 คะแนน   

                อยูใ่นระดบัดี  ได้แก่ ด้านนกัศกึษาและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน   

 

                5. ผลประเมินจําแนกตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษามผีลดงันี ้

                อยู่ในระดบัดีมาก  ได้แก่ มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา ด้านกายภาพมีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 คะแนน ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ด้านบริหารจดัการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

                อยู่ในระดบัดี  ได้แก่ มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สงัคม มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 

               

 

 6. ผลการประเมนิตามมาตรฐานตวัชีว้ดัประกนัคณุภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานของ สมศ 



 พบวา่  

  6.1 กลุม่ตวับง่ชีพื้น้ฐาน (ตวับง่ชี1้-15)  มีคะแนนเฉลี่ยเทา่กบั 4.78 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดบั

ดีมาก 

                           6.2  กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์(ตวับ่งชี1้6-17) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 5.00 คะแนน ผลการประเมินอยูใ่น

ระดบัดีมาก 

  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน (กําหนดคะแนนเฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.51) พบวา่ 

  คะแนนเฉลีย่รวม  เทา่กบั 4.89 คะแนน ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก 

                             ซึง่มีคะแนนเฉลีย่สงูกวา่เกณฑ์การรับรองมาตรฐานของ สมศ. 

 

 

 

 

  



 

คณะกรรมการติดตามและประเมินมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการ

ดาํเนินงานของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศดงัตอ่ไปนี ้

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการดาํเนินงาน 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

 สํานักวิทยบริการฯ มีบุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผน การพัฒนากลยุทธ์ และการ

ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีทีม่ีศกัยภาพ โดยมีการจดัทําแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนระดบัมหาวิทยาลยั และถอดเป็น

แผนปฏิบตัิการได้อยา่งสอดคล้อง 

2. ข้อเสนอแนะ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารทบทวนวสิยัทศัน์ โดยจดั Forum ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการ

บริหารสํานกั ตวัแทนอาจารย์, เจ้าหน้าที,่ นกัศกึษาปัจจบุนั, ศิษย์เก่า รวมไปถึงตวัแทนประชาชนให้มีความท้าทาย เพื่อ

อธิบายสภาพอนาคตของหน่วยงานให้ชัดเจน กล่าวคือ เป็นเป้าหมายทีต้่องการก้าวไปให้ถึงในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า 

หลังจากนัน้จึงถอดเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างสอดคล้องในทุกระดับ ทัง้นีต้้องมีความเชื่อมโยงกับ

ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและยทุธศาสตร์ชาติ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

มีการพฒันาคณาจารย์และบคุคลากรสายสนบัสนุน อย่างต่อเนือ่ง จึงมีการประเมินผลการจดักิจกรรม ตัง้แต่

เร่ิมต้นกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และมีการติดตามการนําความรู้ที่ได้รับนําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน เพือ่วิเคราะห์ 

ความคุ้มคา่ในการจดักิจกรรม พฒันาคณาจารย์และบคุลากร 

2. ข้อเสนอแนะ 

มกีารประเมนิความพงึพอใจในการให้บริการ อยา่งตอ่เน่ือง แตค่วรปรับปรุงแบบประเมนิดงักลา่วให้มีมาตราฐาน 

ผา่นการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามมีข้อคําถามทีค่รอบคลมุกิจกรรมที่สํานกัวิทยบริการฯ ให้บริการ ในสว่นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม นัน้ควรมคีรบทกุกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะครัง้ท่ีสาํรวจ เพ่ือให้ผลการประเมนิมปีระโยชน์สงูสดุ  

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก่สงัคม 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

ควรมีการวิจัยต่อยอดในโครงการบริการวิชาการเพือ่ให้ได้องค์ความรู้ทีส่ามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรและ

เผยแพร่สูส่าธารณชน 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ควรมีการกําหนดตวับง่ชีแ้ละคา่เป้าหมายชดัเจนในการจดัทําแผนบริการวิชาการ 

2.2 มีการสํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการรายงานผลการ

สาํรวจโดยแยกในแตล่ะกลุม่เป้าหมายชดัเจน 

2.3 ควรมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีแ้ละคา่เป้าหมายท่ีกําหนดในแผนบริการวชิาการ 



2.4 ควรมกีารวางแผนการใช้สือ่การสอนท่ีสาํนกัวทิยบริการฯ มอียูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุในการพฒันานกัศกึษา

และบคุลากรของมหาวทิยาลยั โดยประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

1.1 มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานทีส่อดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั มีการกํากบัติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างชดัเจนและต่อเนือ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารของสํานกัที่

บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

1.2 มีระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจทัง้ 4 ด้าน มีการพฒันา

ปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอและเป็นรูปธรรม ดงันัน้จึงควรมีการพฒันาระบบฐานข้อมูลให้ทนัสมยัและนําไปใช้ประโยชน์ได้

กว้างขวาง 

1.3 มรีะบบบริหารจดัการความเสีย่งท่ีผา่นการวเิคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารสาํนกัวิทยบริการฯ มีขัน้ตอน 

การบริหารความเสีย่งท่ีครอบคลมุ จดุท่ีควรสง่เสริมตอ่ไปได้แก ่การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากรทกุระดบัและการมี

สว่นร่วมของบคุลากรทกุคนในสาํนกัวทิยบริการฯ  

2. ข้อเสนอแนะ 

ควรมกีารสง่เสริมการพฒันาภาวะผู้ นําของผู้บริหารระดบัหวัหน้ากลุม่งาน 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

 มีระบบสนบัสนนุการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบจดัเก็บฐานข้อมลู และมีการสง่เสริม

สนบัสนนุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ข้อเสนอแนะ 

 ควรจดักิจกรรมการมสีว่นร่วมของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในการประกนัคณุภาพ โดยผา่นการประชมุคณะกรรมการบริหาร

สาํนกั ซึ่งสามารถเชิญนกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑติ และผู้ใช้บริการตามพนัธกิจของสาํนกั มาพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการประกนั

คณุภาพการศกึษา 

 

องค์ประกอบที่ 11 อัตลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

1.1 ให้มกีารดาํเนินการวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลของการใช้บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีตอ่กระบวนการเรียนรู้ของ

นกัเรียน เพื่อเป็นการตอ่ยอดการสร้างองค์ความรู้ในด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

1.2 มีการขยายขอบเขตการดําเนินงานโดยการพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนใน

ระดบัประถมศกึษา ในรายวิชาตา่งๆ เช่น ภาษาองักฤษ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ควรมกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามโครงการในภาพรวม ตามตวับง่ชีท่ี้กําหนดในแผนการดาํเนินงาน 

2.2 ควรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานในการนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนา

แผนงานในปีตอ่ไป 



องค์ประกอบที่ 14 อัตลักษณ์ของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

1.1 มหาวิทยาลยัมีเครืองคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนกัศกึษาอยา่งเพียงพอในระดบัมาก แตค่วรดแูลบํารุงรักษา

ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะทนัสมยั 

1.2 พฒันาระบบบริการห้องสมุดเสมือนให้สมบรูณ์ด้วยการมีบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์ 

(Virtual Reference Service) 

1.3 พัฒนาจุดให้บริการทีเ่คาน์เตอร์ทุกแห่งภายในสํานักวิทยบริการฯ ให้สามารถบริการได้แบบจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 การสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการห้งสมุด ควรมีการใช้แบบ

สาํรวจท่ีเป็นมาตรฐานสากลและมคีวามครอบคลมุบริการทกุประเภท 

2.2 ควรมีการสาํรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยอาจดําเนินการทกุๆ 2 ปี 

 

ตวับ่งชีท้ี่  15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

 สาํนกัวทิยบริการฯ เป็นหนว่ยงานสนบสุนนุวชิาการท่ีมผีลการดาํเนินงานในระดบัดมีาก ทัง้ในด้านกระบงนการ

การผลติ องค์ประกอบคณุภาพของ สกอ. และ สมศ. และมาตรฐานการอดุมศกึษา นบัวา่ได้ดาํเนินการตามพนัธกิจการ

สนบัสนนุให้สาํนกัวทิยบริการฯ ได้พฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองในทกุด้านเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับทัง้ในระดบัชาตแิละสากล

ตอ่ไป 

2. ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมนิคณุภาพภายในของสาํนกัวทิยบริการฯ ยงัมคีะแนนระดบัดใีนด้านการบริการวชิาการแกส่งัคม 

และด้านนกัศกึษาและผู้มสีว่นได้สว่นเสยี จงึควรได้มกีารพฒันาแผนงานเพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานตลอดจนกําหนด

ตวัชีว้ดัความสาํเร็จในด้านเหลา่นีใ้ห้มากยิง่ขึน้ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่  17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

1. จดุท่ีควรสง่เสริม 

สาํนกัวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานโดยพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 3 ประการ ได้แก่ 1) การ

สง่เสริมและสืบสานโครงการอนัเนือ่งมาจากแนวพระราชดําริ โดยได้จัดทําโครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และ

พฒันาการใช้สื่อ eDLRU สําหรับการศึกษาปฐมวยั 2) การบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพ  

โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการนกัศกึษาอยา่งเพียงพอ ในอตัราสว่น 1 FTES: 1.4 เคร่ือง และผู้ ใช้มีระดบัความพึงพอใจ

ในการใช้บริการในระดบัด ีและ  3) มีการพฒันาระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่เอือ้ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการห้องสมดุ

และสารสนเทศได้ผา่นระบบออนไลน์ และระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการอยูใ่นระดบัดี จึงควรมีการพฒันาเอกลกัษณ์

ดังกล่าวให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการสร้างเครือข่ายกับสํานักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัยและ

สถาบนัการศกึษาในตา่งประเทศ อีกทัง้เข้าร่วมกิจกรรมการนําเสนอ เผยแพร่และประกวดผลงานในระดบันานาชาตติอ่ไป 

 

 



2. ข้อเสนอแนะ 

สาํนกัวิทยบริการฯ ควรสร้างระบบการมีสว่นร่วมของผู้ ใช้บริการและบคุลากรในการปฏิบตัิงานตามแผนกลยทุธ์

ให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ โดยการสํารวจความต้องการของผู้ ใช้และประเมินความพึงพอใจของบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและบริการห้งสมดุอยา่งสมํา่เสมอ 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

 

ประวตัิ 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ เป็นหนว่ยงานที่ให้บริการด้าน

ข้อมลูสารสนเทศแกน่กัศกึษาอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ และบคุคลทัว่ไปท่ีประสงค์เข้ามา

สบืค้นและศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศได้นําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ใน

การจดัการองค์ความรู้ และการฝึกอบรมเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการศึกษา   และได้มีการพฒันาปรับปรุงการ

ให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการตลอดเวลา 

 พฒันาการของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เกิดจากการรวมตวัของ  2 หน่วยงาน

ได้แก่ สาํนกัวิทยบริการ และศนูย์คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2547 ตามโครงสร้างใหม่ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดุสิต ทัง้นีเ้พื่อให้มีการรวมงานบริการทีทํ่าหน้าทีค่ล้ายกันเข้าด้วยกัน นํามาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

 

ความเป็นมาของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    สาํนกัวิทยบริการฯ พฒันามาจากหอสมดุวิทยาลยัครูสวนดสุติ  ซึง่มีรูปแบบของห้องสมดุมาตัง้แต่

ปี 2477 โดยจดัหนงัสอืไว้เป็นมมุหนึง่ของห้องพกัครู 

 พ.ศ. 2501  ได้ขยายพืน้ท่ีเป็น 1 ห้องเรียน 

 พ.ศ.2506  เร่ิมมีการจดัหมวดหมูห่นงัสอื โดยใช้ระบบ D.C. (Dewey Decimal Classification) 

 พ.ศ. 2522  ย้ายมาอยูอ่าคารหอสมดุในปัจจบุนั 

 พ.ศ. 2538  สํานักวิทยบริการฯ    ได้เพิม่ภาระหน้าทีจ่ากงานบริการด้านเอกสารตํารามาเป็น

แหลง่บริการสารสนเทศหลายประเภท    รวมทัง้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยทีางการศกึษา    

การบริหารงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายคอื  

  1. สาํนกังานเลขานกุาร 

  2. ฝ่ายหอสมดุ 

  3. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 พ.ศ. 2539 สํานกัวิทยบริการเปลี่ยนการจดัหมวดหมู่หนงัสือจากระบบ D.C. มาเป็นระบบ L.C. 

(Library of Congress Classification) และนําระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ VTLS (Virginia Tech Library System) มา

ใช้ในการดําเนินงานห้องสมดุ พร้อมทัง้เปิดบริการสืบค้น บตัรรายการออนไลน์ OPAC (Online Public Access 

Catalog) 

 พ.ศ. 2543 ให้บริการห้องสมดุเสมือน (Virtual Library) ณ อาคารใหม่ ซึ่งต่อเชื่อมกบัอาคารเดิม     

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของสํานกัวิทยบริการ ซึ่งมีจํานวนมากหลากหลายสาขาวิชา ทัง้

ในสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ และศนูย์การศกึษานอกสถาบนั รวมทัง้การใช้บริการจากทางบ้าน ผา่นเครือขา่ย Internet 

และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศกึษาได้เปลีย่นช่ือเป็นฝ่ายผลติและพฒันามลัติมีเดีย 
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ความเป็นมาของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 ศนูย์คอมพิวเตอร์ ตัง้ขึน้เมือ่  พ.ศ.2530 ณ อาคาร 1 เพ่ือเป็นแหลง่ฝึกทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์

รวมทัง้ผลติบณัฑิตสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ และบณัฑิตสาขาอ่ืนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์มี

การ    ให้บริการชุมชนโดยจัดการอบรมคอมพิวเตอร์ในโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับข้าราชการตามมติ

คณะรัฐมนตรี  

พ.ศ.2535   ได้ย้ายท่ีทําการศนูย์คอมพิวเตอร์มาที่อาคาร11 ชัน้ 2 และ ชัน้ 3 

พ.ศ.2538   ได้เพิ่มฝ่ายเครือขา่ยในโครงสร้างของศนูย์คอมพิวเตอร์ขึน้      

พ.ศ.2539   รับผิดชอบงานระบบ VDO Conference ทีท่างสถาบนันํามาใช้ในการเรียนการ

สอนทางไกล และจดัตัง้ห้องถา่ยทอดระบบท่ีอาคาร 11 ชัน้ 4 

พ.ศ 2542   ศนูย์คอมพิวเตอร์ได้จัดตัง้ทีมงานผู้ เชี่ยวชาญทางด้านอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์ใช้ชื่อว่า “ทีมช่างเทคนิค” และในปีเดียวนัน้เองฝ่ายระบบเครือข่ายได้วางโครงสร้างพืน้ฐานทางด้าน

ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ สําหรับให้บริการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) สําหรับ

นกัศกึษาเพ่ือสามารถเข้าศกึษาบทเรียนได้ทกุที่ ทกุเวลา ตามความต้องการและความพร้อมของนกัศกึษา 

พ.ศ.2545 ได้มีการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูกลาง (Data Center) เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นหนว่ยงานจดัเก็บและ

สนบัสนนุข้อมลู และสารสนเทศทัง้หมดของสถาบนั 

 พ.ศ 2546 ศนูย์คอมพิวเตอร์ ได้จดัตัง้ฝ่ายวิจยัและพฒันาซอฟแวร์ขึน้   ตามนโยบายของรัฐบาลที่

มีการจดัทํา PMOC (Prime Minster Management Operation Center) ทัง้นี ้เพื่อวางระบบบริหารสารสนเทศ

การศกึษาท่ีเป็นระบบและมปีระสทิธิภาพทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการสร้างและพฒันานวตักรรมทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของสถาบนัอยา่งตอ่เน่ือง  

  ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ในปี พ.ศ. 2547   ที่มีการรวมสํานกัวิทย

บริการและศนูย์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนัโดยใช้ช่ือใหมว่า่ “สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วย

กองงานเลขานกุาร และ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานบริการห้องสมดุเสมือน 

กลุม่งานผลิตและพฒันามลัติมีเดีย กลุม่งานเทคนิคและระบบเครือข่าย และกลุม่งาน e-Learning  ต่อมาในเดือน 

ตุลาคม 2549 มีการปรับเปลีย่นโครงสร้างของสํานกัฯ เพือ่ความคล่องตวัในการดําเนินงาน โดยแยกกลุ่มงาน e-

Learning เป็นหนว่ยงานอิสระ ใช้ช่ือวา่ “ศนูย์ e-Learning”   

  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา 

มุง่เน้นบริการ สร้างสรรค์นวตักรรมการศกึษา พฒันาองค์ความรู้ ควบคู ่ICT 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรท่ีมุง่สูค่ณุภาพการให้บริการ 

พันธกิจ 

1. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. มุง่เน้นคณุภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 

3. มุง่เน้นการบริหารจดัการกระบวนการทํางานภายในองค์กรอยา่งมคีณุภาพ 
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4. มุง่เน้นการพฒันาคณุภาพของบคุลากรด้วยกระบวนการจดัการความรู้ 

 กลยุทธ์ 

1. การบริการวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอนและอัตลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัท่ีมคีณุภาพ 

3. สร้างคณุคา่ วฒันธรรมองค์กร 

4. สร้างนวตักรรมและองค์ความรู้ที่สามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์  

5. พฒันาขีดความสามารถ ของบคุลากรโดยกระบวนการจดัการความรู้ 
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โครงสร้างการบริหาร 

             สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมโีครงสร้างการบริหารงานดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              บคุลากรของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศรวมทัง้สิน้  66   คน จําแนกตามหนว่ยงานได้แก ่

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

บุคลากร 

1. ผู้บริหารสาํนกั     จํานวน        7   คน 

2. กลุม่งานเลขานกุารและธุรการ   จํานวน     14 คน 

3. กลุม่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน     17 คน 

4. กลุม่งานผลติและพฒันามลัตมิีเดีย  จํานวน       8 คน 

5. กลุม่งานเทคนิคและระบบเครือขา่ย  จํานวน      20 คน 

 

 

 

  

กลุม่งานเทคนิคและ

ระบบเครือขา่ย 
 

สาํนกังานผู้ อํานวยการ 

กลุม่งานเลขานกุาร 
และธุรการ 

กลุม่งานพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ 
กลุม่งานผลติและ

พฒันามลัตมิีเดยี 

รองผู้ อํานวยการ 

 
สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รองผู้ อํานวยการ 



 5 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศได้มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบงานในแตล่ะกลุม่

งานดงันี ้                 
1. กลุ่มงานเลขานุการและธุรการ 

                    ประกอบด้วยงานย่อยได้แก่ งานสารบรรณ งานการประชุม/งานเลขานุการ งานประชาสมัพนัธ์ 

งานควบคมุและประกนัคณุภาพภายใน งานการเงินและพสัด ุงานวางแผนและงบประมาณ งานจดัทําข้อมลูพืน้ฐาน

และการดําเนินงานของหน่วยงาน งานติดต่อประสานงานภายในและภายนอก งานสวสัดิการ และงานบริการห้อง

ประชุมและอื่นๆ  โดยมีหน้าที่ในการดําเนินการและติดต่อประสานงาน   รวบรวมจดัเก็บข้อมูลและประเมินผลการ

ดาํเนินภารกิจ ในโครงการตา่งๆ ของสาํนกัฯ โดยกลุม่งานเลขานกุารและธุรการนัน้ประกอบด้วยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

1) งานเลขานุการ  คือ งานวิเคราะห์ ประสานงาน ติดตามงาน ประเมินผล และสนบัสนนุการ

ทํางานของทุกฝ่ายในสํานกัฯ ให้ดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย รับผิดชอบเร่ืองการนดัหมายการประชุมของ

ผู้บริหาร จดัเตรียมข้อมลูในการประชมุ  

2) งานสารบรรณ และงานธุรการ คืองานลงบนัทึก รับ-สง่เอกสารตา่งๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัสํานกั

ฯ พิมพ์บนัทกึข้อความ จดหมายเวียนตา่งๆ รวมทัง้งานสนบัสนนุการทํางานของกลุม่งานตา่งๆ  

3) งานพัสดุ ประกอบด้วย งานจดัซือ้-จดัจ้างวสัด-ุครุภณัฑ์ ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี

วา่ด้วยการพสัด ุ 

4) งานนโยบายและแผน คอื งานจดัทํา ประสานงานในการจดัทําแผนปฏิบตัิงาน แผนการใช้

จ่ายเงิน โครงการ รวมทัง้ติดตามประเมินแผนงานและงบประมาณของสํานกัฯ เพ่ือจัดทํารายงานสรุปจัดส่งกอง

นโยบายและแผน  

5) งานการเงิน คือ งานจัดทํารายงานทางการเงินของสํานกัฯ สรุปรายการพร้อมทัง้แสดง

รายการรับ-จ่ายในแตล่ะเดือน รวมถงึการตรวจสอบกบัรายงานทางการเงินของสาํนกัฯ จากฝ่ายการเงิน  

6) งานบุคคล คือ การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักฯ โดยมีการ

ดําเนินงานร่วมกับกองการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั ในการดูแลสถิติการปฏิบตัิงานและการจัดอบรม

สมัมนาเพื่อพฒันาศกัยภาพบคุลากรของสาํนกัฯ  

7) งานประชาสัมพันธ์ คือ งานประชาสมัพนัธ์อย่างเต็มรูปแบบในการดําเนินงานต่างๆ ของ

สาํนกั เป็นการสร้างภาพลกัษณ์และเผยแพร่ขา่วสารของศนูย์ฯ ไปยงัหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอีก

ด้วย  

8) งานลิขสิทธ์ิ คือ การดแูลผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัลิขสิทธ์ิงานต่างๆ ท่ีสํานกัฯ ผลิตขึน้ ทัง้

งานเขยีน ผลงานวชิาการ งานทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานสือ่โสตทศัน์ 

9) งานบริการ  ประกอบด้วย  

- งานบริการตอบคาํถามการใช้งานบริการสารสนเทศของมหาวทิยาลยั  

- งานบริการ Vprint  

- ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การให้บริการจองห้องปฏิบัติการ

สําหรับการเรียนการสอน การให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์สําหรับ
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นกัศึกษาเพือ่ฝึกทกัษะนอกเวลาเรียน นอกจากนีย้งัมีการรวบรวมข้อมูลการ

ให้บริการตา่งๆ   

10)  หน่วยงานบริการวิชาการ  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํหรับนกัศกึษา บคุลากรของมหาวิทยาลยั บคุคลทัว่ไป และหนว่ยงานภายนอก ทัง้ในรูปแบบของการฝึกอบรม การ

ให้บริการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ และการให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซึ่งเป็นการจดัให้บริการทัง้ใน

และนอกสถานที่ นอกจากนีย้งัเป็นศนูย์ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน

ยอ่ยดงันี ้

- งานฝึกอบรม คือ งานท่ีให้บริการการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับ นกัศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลยั บุคคลทัว่ไป รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่มีความ

ประสงค์เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ โดยจดัการฝึกอบรมทัง้ในและนอกสถานที ่ 

- งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา คือ งานให้บริการเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และให้เช่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบพกพา สําหรับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลยั เพื่อการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการสมัมนา  

- ศูนย์ทดสอบความรู้ด้าน ICT คือ ศูนย์ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในด้านตา่งๆ ซึง่เหมาะสาํหรับผู้ใช้งาน และสาํหรับผู้ดแูลระบบ 

-  งานบริการอื่นๆ คือ งานด้านการให้บริการห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์สาํหรับ

นกัศกึษาเพื่อฝึกทกัษะนอกเวลาเรียน 

   

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

                 แบง่เป็นงานยอ่ย 2 งานได้แก ่งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ และงานบริการสารสนเทศ  

  2.1 งานพัฒนาทรัพยากร   

1) จัดซือ้  จัดหา คัดเลือก  วิเคราะห์  แลกเปล่ียน บํารุงรักษา  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ

สง่เสริมการเรียนรู้สนบัสนนุการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกบัการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยัพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

2) พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  เพื่อ ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ ใช้บริการให้มีความสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลยั และ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

             2.2 งานบริการสารสนเทศ  

1) งานบริการสารสนเทศ  มีหน้าท่ีให้บริการยืม-คืน สือ่สิ่งพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยระบบ 

Barcode และเคร่ืองยืม-คนืระบบอตัโนมตัิ 

2) งานบริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทําหน้าทีต่่ออายุสมาชิก รับสมัครสมาชิกใหม ่

ทวงถามการคนืสิง่พิมพ์สารสนเทศตามกําหนดระยะเวลาในการยมื-คืน งานคา่ปรับหนงัสือทีเ่กินกําหนดสง่ รายงาน

สถิติ ช่วยบริการค้นคว้า แนะนําแหลง่สารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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3) งานผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  มีหน้าท่ีผลิตหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรวบรวมความรู้ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ   ตําราของมหาวิทยาลยั    ผลงานทางวิชาการ    หนงัสือหายาก วิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ สาระ

นิพนธ์ และผลงานวิจยั โดยแปลงสิ่งพิมพ์เป็นสื่อดิจิตอลในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นีเ้พื่อให้บริการสืบค้น

ข้อมลูแบบออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลยั 

4) งานบริการสื่อ  งานบริการสือ่  ประกอบด้วย 2 งานยอ่ย ได้แก่ งานบริการโสตทศันวสัด ุและ

งานบริการโสตทศันปูกรณ์  งานบริการโสตทศันวสัด ุหมายถงึงานให้บริการจดัหา  และให้บริการ ยมื-คืนสื่อการเรียน

การสอน เช่น วีดิทศัน์  วีซีดี ซีดีรอม ซีดี และเทปคาสเซท  สําเนาสื่อโสตทศันวสัด ุ งานบริการโสตทศันปูกรณ์  ได้แก่

การติดตัง้และควบคมุการใช้เคร่ืองมือโสตทศันปูกรณ์  เช่นเคร่ืองฉาย   เคร่ืองเสยีง  ติดตัง้โทรทศัน์วงจรปิด   ควบคมุ

การใช้เคร่ืองมอืโสตทศันปูกรณ์ในห้องประชมุ 

   

3. กลุ่มงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย  

 SDIB : Suan Dusit Internet Broadcasting  เป็นสถานีโทรทศัน์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ซึง่ทํา

หน้าท่ีผลิต และพัฒนาสาระความรู้ต่าง ๆ เพือ่เผยแพร่ และให้บริการในรูปแบบมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษา 

อาจารย์  บคุลากรและผู้สนใจ โดยจะแบง่เนือ้หาออกเป็น 4 ชอ่ง คอื  

 ช่องที่  1  เป็นการเผยแพร่บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวยั  ให้ผู้ปกครอง และผู้ ที่สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์  รวมทัง้นําเสนอภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียนสาธิตอนบุาลละอออทิุศ 

 ช่อง 2  เป็นการนําสญัญาณภาพ และเสียงของการเรียนการสอนผ่านระบบการ

ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) มาทําการ Streaming และแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

นอกจากยงัมีการนําเทปการเรียนการสอนมาจดัเก็บไว้ในเคร่ืองแม่ข่าย  เพือ่อํานวยความสะดวกให้กบันกัศึกษาใน

การทบทวนการเรียนย้อนหลงั 

 ช่อง 3 เป็นการนําเสนอภาพบรรยากาศ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดภายในมหาวิทยาลยั 

รวมทัง้รอบรัว้มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ทัง้นีเ้พือ่เป็นการนําเสนอและประชาสมัพนัธ์ให้นกัศึกษา อาจารย์ และ

บคุลากรได้ทราบ  

 ช่องที่  4  เป็นช่องทีถ่่ายทอดวิทยุของมหาวิทยาลยั ซึ่งจะประกอบสาระ และความ

บนัเทิงตา่งๆ ในรูปแบบเสยีง  

 งานสื่อเสียง  มีหน้าทีบ่นัทึกเสียง   ตดัต่อเสียง  เพือ่การเรียนการสอน  และงานอืน่ 

ๆ 

 งานสื่อวีดิทัศน์  มีหน้าที่ถ่ายวีดิทศัน์ทัง้ในห้องถ่ายทํา และนอกสถานที ่  ตดัต่อวีดิ

ทศัน์การเรียนการสอน     กิจกรรมของมหาวทิยาลยั   และงานประชาสมัพนัธ์  

 งานกราฟิกและภาพน่ิง  มีหน้าที่ถ่ายภาพการเรียนการสอน  กิจกรรม  งาน

ประชาสมัพนัธ์  ออกแบบสือ่สิง่พิมพ์  และทําป้ายโฆษณา   

 

4. กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย    

  ประกอบด้วย งานช่างเทคนิค งานระบบเครือข่าย  งาน VDO Conference   งานพฒันาเว็บ   

และงานวิจยัและพฒันาซอฟท์แวร์    
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1) งานช่างเทคนิค มีหน้าท่ีในการสนบัสนนุงานการใช้ระบบ  IT ของมหาวิทยาลยัรวมทัง้ดแูล

และซ่อมบํารุงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตัิการ ประสานและดูแลให้บริษัทผู้ ให้เช่าคอมพิวเตอร์ ในเร่ือง

ของการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

2) งานระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย มีหน้าทีใ่นการจัดหาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ดแูล แก้ไข ปรับปรุง และพฒันาระบบเครือขา่ยของมหาวทิยาลยั ทัง้ภายในและศนูย์การศกึษา 

ให้พร้อมใช้งานอยูต่ลอดเวลา ดแูลรักษาระบบ รักษาความปลอดภยัสาํหรับระบบเครือขา่ย รวมทัง้มีการวางแผนและ

พฒันาระบบและการบริการให้มปีระสทิธิภาพ 

3) งาน VDO Conference   มีหน้าทีใ่นการจดัหา ดูแลอุปกรณ์ และควบคุมระบบ VDO 

Conference รวมทัง้ประสานกบัเจ้าหน้าที่ประจําศนูย์เพื่อให้การสอนผ่านระบบ VDO Conference เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ  

4) งานพัฒนาเว็บ   มีหน้าที่ดูแล และออกแบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั รวมทัง้ปรับปรุง

ข้อมลูท่ีประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ       

5) งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์   ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อใช้ใน

มหาวทิยาลยั เช่ือมโยงระบบงานของหนว่ยงานภายในและพฒันาระบบ MIS ของมหาวิทยาลยั 

6) งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นงานควบคมุดแูลระบบและพฒันาห้องสมดุอตัโนมตัิเพ่ือ

จดัเก็บและสืบค้นสารสนเทศของห้องสมดุ (Online Public Access Catalog) ได้แก่การควบคมุการทํางานระบบ 

Online Catalog  การพฒันาซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การพฒันาเว็บไซต์เพื่อการ

ประชาสมัพนัธ์ และดแูลระบบการจดัการงานพิมพ์         
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ข้อมูลทั่วไปของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านระบบเครือข่ายและ

ระบบสารสนเทศตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุด้านการเรียนการสอน และสนบัสนนุด้านการ

บริหารจดัการ ของมหาวิทยาลยัฯ โดยมีกลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลกัในการดแูลระบบ

เครืองสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดของมหาวทิยาลยัฯ ทัง้หมดประกอบด้วย 

1. ห้องแม่ข่ายและเคร่ืองแม่ข่ายหลัก (Data Center and Server) ภายในห้องแมข่า่ยหลกั

มกีารตดิตัง้เคร่ืองแมข่า่ยท่ีสาํคญั เชน่ ระบบบริหารการศกึษา M9000 และ F15K ระบบอินเทอร์เน็ต Web Server , 

Mail Server , Account Server รวมทัง้อปุกรณ์ระบบเครือขา่ยหลกั Core Switch , Gateway ทัง้หมดอยูภ่ายในห้อง 

จงึต้องมกีารออกแบบห้องและอปุกรณ์สนบัสนนุภายในห้องโดยใช้อปุกรณ์สาํหรับห้องแมข่า่ยหลกัโดยเฉพาะ มีการ

ตดิตัง้ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบดบัเพลงิ ระบบสาํรองไฟฟ้า ระบบแจ้งเตอืนนํา้ร่ัวซมึ  ระบบประตู

อิเลก็ทรอนิกส์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบแจ้งเตอืนผา่น SMS และระบบควบคมุการทํางานภายในห้องทัง้หมดเพ่ือ

การบริหารจดัการให้ห้องแมข่า่ยทํางานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ 

2. ระบบเครือข่ายหลักและระบบเครือข่ายภายใน (Core Network and Local Network) 

ระบบเครือข่ายหลกัเชื่อมโยงกันด้วยสายสญัญาณ Fiber Obtic โดยในส่วนของระบบเครือข่ายหลกั หรือ Core 

Switch นัน้ใช้อปุกรณ์ Swiching ความประสิทธิภาพสงูสามารถรองรับความเร็วสงูสดุได้ถึง 10 Gbps. ติดตัง้อยู่

ภายในห้อง Data Center เช่ือมตอ่สว่นของเคร่ืองแมข่า่ย กบัระบบอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกนัและเช่ือมโยงไปยงัอปุกรณ์ 

Switch ความเร็วสงูที่ติดตัง้อยูท่ัว่ทกุอาคารภายในมหาวิทยาลยัฯ โดยใช้สายสญัญาณแบบ Fiber Obtic ซึ่งสามารถ

รองรับการเช่ือมตอ่ระบบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้หมดภายในมหาวิทยาลยัฯ รองรับความเร็ว 1 Gbps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Core Network and Local Network: กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย (2553) 
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3. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) นัน้ได้มีการติดตัง้อปุกรณ์กระจายสญัญาณ 

Access Point โดยติดตัง้กระจายอยูท่ัว่มหาวิทยาลยัฯ เพื่อรองรับการเช่ือมตอ่จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

หรืออปุกรณ์อ่ืนๆท่ีสามารถใช้งานระบบ Wifi ได้ โดยสามารถเช่ือมตอ่เข้าใช้งานโดยใช้ User Name และ Password 

ที่ทางมหาวิทยาลยัฯ แจกให้กบันกัศกึษาและบคุลากรทกุคน โดยมีพืน้ท่ีให้บริการอยูท่ัว่พืน้ท่ีของมหาวิทยาลยัฯ และ

ทกุศนูย์การศกึษา ด้วยเทคโนโลย ีWifi แบบ 802.11 b/g และ n 

 

Wireless Network: กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย (2553) 

4. ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เช่ือมตอ่กบัผู้ให้บริการคือ UNINET, CS-Loxinfo และ CAT 

Telecom โดยมขีนาดชอ่งสญัญาณท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ตรวมกนัขนาด 1.2 Gbps. นอกจากนัน้ยงัมบีริการอ่ืนๆผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก ่

- บริการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยจากภายนอกด้วยระบบ VPN เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบ

สารสนเทศตา่งๆ ของมหาวิทยาลยัฯ ได้จากทกุเครือขา่ย 

- บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) 

- บริการพืน้ท่ีสาํหรับสร้างโฮมเพจ (Home Page)  

- บริการระบบเครือขา่ยผา่นระบบโทรศพัท์ (Modem) 

5. ระบบเครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาและระบบ (Wide Network and Campus 

Network) มีการติดตัง้ระบบเครือขา่ยและอปุกรณ์ ทกุศนูย์การศกึษา สามารถใช้งานระบบสารสนเทศตา่งๆของ

มหาวิทยาลยัฯได้เหมือนอยูภ่ายในมหาวิทยาลยัฯ โดยเช่ือมโยงระบบเครือขา่ยแตล่ะศนูย์เข้ามาสูร่ะบบเครือขา่ยหลกั

ของมหาวิทยาลยัฯด้วยวงจรสือ่สารความเร็วสงู (Metro LAN) ด้วยขนาดชอ่งสญัญาณ 10-20 Mbps.  
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6. ระบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ มหาวทิยาลยัฯ ปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัวิา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีการตดิตัง้อปุกรณ์และระบบรักษา

ความปลอดภยัและเก็บรวบรวมข้อมลูการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความปลอดภยัให้กบัระบบ มีการลงช่ือ

เข้าใช้งานระบบกอ่นเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตทกุคน และทกุครัง้ท่ีใช้งาน (Authentication) มรีะบบรักษาความ

ปลอดภยั Fire wall / IPS ตรวจเช็คจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย Mail Gate ติดตัง้ Log Server มกีารประเมนิด้าน

ความเสีย่งของระบบโดยหนว่ยงานภายนอกเป็นระยะ 

7. การติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง โดยใช้โปรแกรม MRTG และ Syslog 

สาํหรับตรวจสอบวเิคราะห์การทํางาน และการใช้งานระบบเครือขา่ยอยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา เพื่อนําผลมาทําการ

วเิคราะห์วางแผน เพ่ือพฒันางานตอ่ไปในอนาคต 

8. Suan Dusit Internet Broadcasting นวตักรรมทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

ดสุติที่พฒันาตอ่ยอดจาก Video On Demand ของห้องสมดุเสมอืน (Virtual Library) ในการเผยแพร่เนือ้หา ขา่วสาร

ที่อยู่ในรูปแบบ วิดีโอมาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต  ด้วยรูปแบบการดําเนินงานเช่นเดียวกับรูปแบบรายการโทรทศัน์  

เพื่อให้ผู้สนใจในทีต่่างๆไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใด สามารถรับชมเนือ้หา ข่าวสารนัน้ๆ ได้ ตามความต้องการ รูปแบบ

การเผยแพร่ใกล้เคียงกับสถานีโทรทัศน์ คือ สามารถมีได้ทัง้รายการสด รายการบันทึก และ รายการตามความ

ต้องการ (On Demand) หรือเรียกวา่ Internet TV หรือบางครัง้ก็ เรียก IPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suan Dusit Internet Broadcasting: กลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย (2553) 
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9. บริการอื่นๆ ในระบบเครือข่ายที่ให้บริการ คอื  

- ระบบกล้องวงจรปิด (IP CCTV) ที่ติดตัง้เพื่อสนบัสนนุการรักษาความปลอดภยั  

- ระบบโทรศพัท์ในระบบเครือข่าย (IP Telephone) ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และ

ระหวา่งศนูย์การศกึษา 

- ระบบโทรทศัน์วงจรปิดผา่นระบบเครือขา่ย สาํหรับประชาสมัพนัธ์ ขา่วสารและเสนอรายการ

ที่น่าสนใจให้กบันกัศกึษาและบคุลากรของมหาวิทยาลยัฯ 
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เครือข่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตได้จดัหาคอมพิวเตอร์ให้บริการการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลยั

และศนูย์การศกึษานอกสถาบนั รวมทัง้สิน้ 5,609 เคร่ือง (ปีการศกึษา 2553) 

ได้กอ่ตัง้ห้องสมดุเสมอืน (Virtual Library) ตัง้แตปี่พทุธศกัราช 2543 โดยมีลกัษณะเป็นห้องสมดุ

ไร้หนงัสอื มเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการให้บริการจํานวน 600 เคร่ือง และมีฐานข้อมลูท่ีให้บริการสบืค้น และ ฐานข้อมลู

ท่ีพฒันาเพ่ือการใช้งานทัง้หมด 27 ฐานข้อมลู แบง่ได้ดงันี ้ 

1. มีระบบสืบค้น หนงัสือ วารสาร และ สือ่โสตทศัน์  จํานวน 1 ระบบ  ได้แก่ ระบบห้องสมุด

อตัโนมตั ิVTLS เรียกวา่ web (OPAC) คอืรูปแบบบตัรรายการอิเลก็ทรอนิกส์ หรือตู้บตัรรายการอิเลก็ทรอนิกส์  

2. มีฐานข้อมลูสหบรรณานกุรม Thailand Library Consortium (TLC Union Catalog ) จํานวน 1 

ฐาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tlc.or.th  เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุด สถาบัน/ หน่วยงาน /องค์กร /  เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อ

โสตทศันวสัด ุและแสวงหาแนวทางการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ระหวา่งระบบเครือขา่ยท่ีเป็นสมาชิกร่วมกนั 

3. มฐีานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (Database) ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเอง จาํนวน  8 ฐาน ดังนี ้

3.1 ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมลูที่ให้บริการตรวจสอบเพือ่ป้องกันการละเมิด

ลขิสทิธ์ิสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทัง้ชีแ้หลง่ข้อมลูท่ีปรากฏวา่ซํา้(จากการคดัลอกและดดัแปลงจากงานผู้ อืน่) สามารถ

ทําให้ผู้สอนสามารถตดิตามและแปลผลเพ่ือประกอบการประเมนิผลงานได้อยา่งสะดวก 

3.2 ฐานข้อมูล ProQuest Nursing & Allied Health Source

3.3 ฐานข้อมูล EBSCO Business Source Complete เป็นฐานข้อมูลที ่มีเนือ้หา

ครอบคลมุสาขาวิชาด้าน การบริหารธุรกิจ และการจดัการ การตลาด การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์การบญัชี การเงิน

และ การธนาคาร ฯลฯ เป็นเอกสารฉบบัเต็ม ให้ข้อมลูย้อนหลงั 1886 - ปัจจุบนั มีวารสารฉบบัใหม่เพื่มขึน้ทกุปี และ 

มี Video ประกอบการเรียนการสอน จาก 4

 ครอบคลุมสาขาการ

พยาบาล และ สหเวชศาสตร์ประกอบด้วย สาธารณสุข สุขอนามัย รังสีวิทยา ทันตกรรม และคลินิก มีข้อมูล

ตัง้แต ่ปี 1986 -ปัจจบุนั รูปแบบเนือ้หาเป็นฉบบัเต็ม (Full - text) การใช้งานโดยผ่านระบบ IP ของมหาวิทยาลยัราช

ภฏัสวนดสุติเทา่นัน้ 

Harvard Business School

3.4 ฐานข้อมูล Emerald Management Xtra ,EMX PLUS  ครอบคลุมสาขาวิชา

ด้านการจดัการ การบญัชีและการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนษุย์ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 

ช่ือเร่ือง มีจํานวนบทความฉบบัเต็มมากวา่ 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบนั และ สาระสงัเขปย้อนหลงัถึงปี 1989 

การใช้งานโดยผา่นระบบ IP ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติเทา่นัน้ 

 การใช้งานโดยผา่นระบบ IP ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดสุติเทา่นัน้ 

3.5 ฐ า น ข้ อ มู ล  Ebrary e - Book   ค ร อ บ ค ลุ ม ส า ข า วิ ช า  เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์

ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์  มนษุยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

การเมืองการปกครอง และกฎหมาย ฯลฯ  เป็นเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text) รวบรวมหนงัสอืประมาณ 35,000  มีระบบ

ชัน้หนงัสอืสว่นบคุคลและสามารถนําหนงัสอื ท่ีตนเองสนใจมาใสไ่ว้ได้ การใช้งานโดยผา่นระบบ IP ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัสวนดสุติเทา่นัน้ 

3.6 ฐานข้อมูล  iKnowledge e - Book  ฐานข้อมลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีจํานวน

ทั ง้ สิ น้  1,18 6  เ ล่ม  ( ฉบับ ภา ษา ไท ย )  ซึ ง่ เ ป็ นผลง า น ทา ง วิ ช าก า ร ข อง อ า จ าร ย์ ม ห าวิ ท ย า ลัย ร า ช ภัฏ 

http://www.tlc.or.th/�
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ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็น

สาระสงัเขป (Abstract) และเอกสารฉบบัเต็ม (Full - Text) การใช้งานโดยผ่านระบบ IP ของมหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดสุติเทา่นัน้ 

3.7 ฐานข้อมูล  News Center   เป็นข้อมูลข่าวสารจากสํานักข่าวหรือแหล่งข่าว

ตา่งๆ โดยตรงและ แบบข้อความ (Text Mode) เชน่ หนงัสอืพิมพ์ภายในประเทศและตา่งประเทศโดยปรับปรุงข้อมลูแบบ

ทนัทีทนัใด (Real - Time) ตลอดเวลา การใช้งานโดยผา่นระบบ IP ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติเทา่นัน้ 

3.8 ฐานข้อมูล iQNewsClip  เป็นฐานข่อมูล ข่าวตดั (กฤตภาค) ข่าวออนไลน์จาก

หนงัสือพิมพ์ภายในประเทศฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ กว่า 30 ฉบบั เลือกดไูด้ทัง้ภาพสีและขาว-ดํา จดัเป็น

หมวดหมู ่พร้อมฟังก์ชัน่ ในการสืบค้นข้อความฉบบัเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิน้ข่าว ทีต้่องการได้อย่าง

ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ให้ข้อมลูปัจจบุนั การใช้งานโดยผา่นระบบ IP ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติเทา่นัน้ 

4. มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) จํานวน 17 ฐานในโครงการพัฒนาเครือข่าย

ห้องสมุดวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดงันี ้ 

4.1 ฐานข้อมูล TDC  เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความ

วารสาร และหนงัสือหายาก (ฉบบัภาษาไทย) ในรูปแบบเต็มฉบบั (Full - Text) เป็นเครือข่าย ความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมดุมหาวิทยาลยัของรัฐ /เอกชน/สถาบนั ใช้งานได้ได้เฉพาะเครือขา่ยเทา่นัน้   

4.2 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses  เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลยัทั ่วโลกทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลบรรณานุกรม ปี ค.ศ. 1861-

ปัจจบุนั สาระสงัเขป ปี ค.ศ.1980-ปัจจบุนั และ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจบุนั ม ีPreview รายการละไมน้่อยกวา่ 24 หน้า 

4.3 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation Full Text  เป็นฐานข้อมลู วิทยานิพนธ์ระดบั

ปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียง ให้ข้อมูลตัง้แต่ปี 1997 - ปัจจุบนัมีบรรณานุกรมและ

เอกสารฉบบัเตม็ (Full text) ของวทิยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 3,850 ช่ือเร่ือง 

4.4 ฐานข้อมูล  SpringerLink e - Journal  จากสาขาวิชาชีววิทยา แพทย์ เคมี  

คอมพิวเตอร์ วศิวไฟฟ้า สิง่แวดล้อม ฯลฯ ให้เนือ้หาเต็ม (Full Text) ตามเอกสารต้นฉบบั  

4.5 ฐานข้อมูล H.W.Wilson   ครอบคลมุสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี 

มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจและการศึกษา ข้อมูลประกอบด้วยดรรชนีปี ค.ศ. 1983-ปัจจุบนั 

สาระสงัเขปปี ค.ศ.1990-ปัจจบุนั และเนือ้หาเตม็ตามเอกสารต้นฉบบั ปี ค.ศ.1994 - ปัจจบุนั  

4.6  ฐานข้อมูล Science Direct  ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ มีบรรณานกุรม พร้อมสาระสงัเขป บทความฉบบัเตม็ได้เกือบทกุ

ช่ือ เรียกใช้ full - text ย้อนหลงัได้ตัง้แตปี่ 1995 – ปัจจบุนั 

4.7 ฐานข้อมูล ACS Journals  ครอบคลมุสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 

จาก The American Chemical Society ให้ข้อมลูบทความวารสารฉบบัเต็มเฉพาะวารสารที่บอกรับตวัเลม่เทา่นัน้ ให้

ข้อมลู 1996- ปัจจบุนั 

4.8 ฐานข้อมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL) ครอบคลมุสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง จากบทความวารสาร นิตยสาร 

เอกสารการประชมุ รวมทัง้เอกสารมาตรฐานของ IEEE ตัง้แต ่ปี ค.ศ. 1988 – ปัจจบุนั  
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4.9 ฐานข้อมูล  Emerald Management เป็นฐานข้อมลูครอบคลมุสาขาวิชาทางด้าน

การจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ขัน้สูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวารและความรู้ ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการ

คุณภาพ การตลาด วสัดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบตัิการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การ

จดัการและประเมนิผล การเมอืงและนโยบาย อสงัหาริมทรัพย์ สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

4.10 ฐานข้อมูล  ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศจาก วารสาร นิตยสาร เอกสารการประชุมวิชาการ จดหมายข่าว และข่าวสารที่จัดทํา

โดย ACM (Assocation for Computing Machinery)  ข้อมูลเอกสาร บทความฉบับเต็มบรรณานุกรม และ

สาระสงัเขป ให้ข้อมลูตัง้แตปี่ 1985 – ปัจจบุนั 

4.11 ฐานข้อมูล  ProQuest ABI/INFORM Complete รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ 

การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจดัการทรัพยากรมนษุย์ การเงิน ภาษี และ รัฐประศาสนศาสตร์ มากกว่า 

1,100 รายช่ือ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบบัเต็ม

ได้จากวารสารทัว่โลกกวา่ 800 รายช่ือ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1991 – ปัจจบุนั 

4.12 ฐานข้อมูล  EBSCO Academic Search Premier ครอบคลมุสหสาขาวิชา ได้แก่ 

ศึกษาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์

สขุภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ ฯลฯ  ให้ข้อมลู ดรรชนี สาระสงัเขปไม่น้อยกว่า 8,500 ช่ือเร่ือง และ 

เอกสารฉบบัเต็ม ( Full Text)w ไมน้่อยกวา่ 4,640 ช่ือเร่ือง 

4.13 ฐานข้อมูล EBSCO  Computer & Applied Sciences Complete ครอบคลมุ

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการวิจัย และ การพัฒนา การประยุกต์ใช้ CASE การแสดงข้อมูล ดัชนี 

สาระสงัเขป วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และ แหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายการ และ 

วารสารฉบบัเต็ม มากกวา่ 950 ฉบบั 

4.14 ฐานข้อมูล EBSCO Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะ

ทางด้านการศกึษาท่ีมเีนือ้หาครอบคลมุการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ โดยให้ข้อมลูวารสารทัง้หมดมากกว่า 2,100 ช่ือ

เร่ือง เป็นวารสารฉบบัเต็มมากว่า 1,300 ช่ือเร่ือง ซึง่รวบรวมวารสารหลกั (Core journals) ตัง้แต่ระดบัอนบุาลไป

จนถึงระดบัการศึกษาขัน้สงู และรวมถึงหนงัสือ (Books and Monographs)มากกว่า 550 เลม่ และงานวิจยัเฉพาะ

ทางตา่งๆ อีกมากมาย ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1985 – ปัจจบุนั 

4.15 ฐานข้อมูล ISI Web of Science  ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์  

ศิลปะ และมนษุยศาสาสตร์ จากวารสาร ประมาณ 9,200 รายการ ให้ข้อมลูตัง้แต่ ปี 2001 - ปัจจบุนั แล้วยงัสามารถ

ให้คําตอบได้วา่มีใครนําผลงานของทา่นไปอ้างอิง (Cited references)  

4.16 ฐานข้อมูล SpringerLink e – book  หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ จํานวน  1528 รายการ

ครอบคลมุทกุสาขาวิชาตามต้นฉบบั (Full Text) แสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF  
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5. บริการฐานข้อมูลโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน โดยมีบทเรียนออนไลน์ (e-

Learning) โดยอาจารย์จัดทําเอง จํานวน 407 รายวิชา และบทเรียนสือ่มลัติมีเดีย 100 รายวิชา     มีโปรแกรม 

English Discoveries สาํหรับเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง จํานวนประมาณ 200 คน 

6. มีหนังสือที่ให้บริการ ในมหาวิทยาลยั จํานวน 109,775 เล่ม หนังสือทีศู่นย์การศึกษา 

จํานวน 87,821 เลม่ รวม 197,596 เลม่  

** ขอ้มูล ณ วนัที ่2 พฤษภาคม 2554 

ศูนย์การศึกษา จาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ (เล่ม) 

ศนูย์นครราชสมีา 1,947 

ศนูย์ปราจีนบรีุ 1,209 

สาธิตละอออทิุศ 3,932 

ศนูย์นครสวรรค์ 1,161 

ศนูย์ดสุติพานิชยการ 650 

ศนูย์นครนายก 5,183 

ศนูย์รางนํา้ 3,023 

ศนูย์ลาํปาง 7,004 

ศนูย์ห้วยยอด 3,941 

ศนูย์บษุยมาศ 2,121 

ศนูย์พทัยา 438 

ศนูย์ตรัง 6,018 

บณัฑิตวิทยาลยั 6,077 

วิทยาเขตพิษณโุลก 5,435 

ศนูย์วิทยาศาสตร์ 12,071 

ศนูย์อดุรธานี 3,158 

ศนูย์ชลบรีุ 2,448 

ศนูย์ระนอง 2 1,842 

ศนูย์อบุลราชธานี 2,663 

ศนูย์หวัหิน 6,997 

วทิยาเขตสพุรรณบรีุ 10,503 

รวม 87,821 

 

-  วารสารบอกรับ  จํานวน 196  ช่ือเร่ือง    

-  วารสารบริจาค  จํานวน 467  ช่ือเร่ือง  

7. จดัทําและให้บริการสือ่การเรียนรู้ในรูปแบบวีดิทศัน์ วีซีดี ซีดีรอม ซีดี และคาสเซท เก่ียวกบั

การเรียนการสอน สารคดี การบนัเทิง การประชมุสมัมนา และการศกึษา จํานวนรวมทัง้สิน้ 11,108 รายการ             
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อาคารสถานที่ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอาคาร 3 หลงัเชื่อมต่อกันได้แก่ อาคาร Virtual 

Library อาคารหอสมดุ และอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ (อาคาร 11)  

อาคาร Virtual Library 

ชัน้ท่ี 1  

 ประชาสมัพนัธ์ 

 คอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศกึษา 

 บริการ Internet Account 

 บริการ Printing 

 บริการ Computer จํานวน 76 เคร่ือง 

ชัน้ท่ี 2  

 บริการสบืค้นทาง Internet 

 ห้อง Cafeteria 

 บริการ Computer จํานวน 107 เคร่ือง 

ชัน้ท่ี 3  

 บริการ Post Graduate Study 

 ห้อง Lecturer Study 

 ห้อง Self Study 

 ห้อง IT Training 

 บริการ Computer จํานวน 86 เคร่ือง 

ชัน้ท่ี 4  

 ห้องประชมุป่ินน้อย 

 Conference Room 1 

 Conference Room 2 

 Conference Room 3 

 ห้องควบคมุระบบ Suan Dusit Internet Boardcast (SDIB) 
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อาคารหอสมุด 

ชัน้ท่ี 1  

 กลุม่งานเลขานกุารและธุรการ 

 บริการวารสาร จลุสาร และสิง่พิมพ์ตอ่เน่ือง 

 ห้องประชมุ sharing room  

ชัน้ท่ี 2  

 หนงัสอืภาษาไทย 

 นวนิยาย เร่ืองสัน้และหนงัสอืสาํหรับเยาวชน 

 ตําราโครงการเฉลมิพระเกียรติ 

 บริการยมื-คืน อตัโนมตัิ 

 บริการยมื-คนื สือ่โสตทศันวสัด ุ

ชัน้ท่ี 3  

 บริการสบืค้นทาง Internet และบริการ Printing 

 บริการหนงัสอืภาษาองักฤษ 

 หนงัสอือ้างอิงภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

ชัน้ท่ี 4  

 ห้องผลงานทางวิชาการ วิจยั วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 

 งานวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

 บริการห้องประชมุ 

 บริการถ่ายภาพ 

 บริการถ่ายวีดิทศัน์ 

 บริการบนัทกึเสยีง 

 บริการสาํเนาสือ่โสตทศัน์ 

 ผลติสือ่มลัติมีเดีย 

 ผลติงานกราฟิก 
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อาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อาคาร 11) 

ชัน้ท่ี 2  

 กลุม่งานเครือขา่ย 

 งานวิจยัและพฒันาซอฟแวร์ 

 บริการ Wireless LAN Card 

ชัน้ท่ี 3  

 ช่างเทคนิค 

 พฒันาเวป็ไซด์ 

 ฝึกอบรม 

 บริการ Printing 

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 

 บริการยืม Notebook 

ชัน้ท่ี 4  

 ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษาสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การดาํเนินงานด้านการประกนัคณุภาพของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ดาํเนินการมาตัง้แต ่

พ.ศ.2544 ซึ่งในขณะนัน้ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยงัเป็น 2 หน่วยงาน คือ สํานกัวิทยบริการและ

ศนูย์คอมพิวเตอร์ ซึง่ในชว่งแรกเป็นการดาํเนินงานในลกัษณะของการดําเนินงานเฉพาะตวับง่ชีท่ี้ทําหน้าท่ีสนบัสนนุ

การดาํเนินงานหลกัของมหาวทิยาลยั เพ่ือรับรองการตรวจประเมินภายนอก ครัง้ท่ี 1 ของ สมศ. ซึ่งมหาวิทยาลยัราช

ภฏัสวนดสุิตได้รับการตรวจประเมินในปี พ.ศ. 2545 จากนัน้ได้มีการดําเนินงานสนบัสนนุงานด้านประกนัคณุภาพ

อย่างต่อเนือ่งในการตรวจประเมินคุณภาพตามกรอบคุณภาพต่างๆ ทัง้ ก.พ.ร. การควบคุมภายใน CSA เป็นต้น 

นอกจากนีร้ะหว่างปี 2547-2550 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นําเอาระบบคุณภาพ ISO 

9001/2000 มาใช้เป็นสว่นหนึง่ในการประกนัคณุภาพการให้บริการของสาํนกัฯ  

 สําหรับการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ตามมาตรฐานของสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้ดําเนินการอยา่งตอ่เนื่องมาตัง้แต ่ปีการศกึษา 2550 และได้มกีารนําผลการประเมิน

มาใช้เป็นส่วนหนึง่ของการดําเนินงาน โดยการนําข้อเสนอแนะและผลการวิเคราะห์การดําเนินงานต่างๆ มาใช้

ปรับปรุงแผนการดาํเนินงานของสาํนกั เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ รับบริการ นอกเหนือจากการดําเนินงานตาม

พนัธกิจของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในให้มปีระสทิธิภาพ 

2. เพ่ือตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานการควบคมุคณุภาพอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

3. เพ่ือนําผลการประเมนิมาใช้ในการปรับปรุง พฒันาหนว่ยงาน เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

4. เพ่ือพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาให้พร้อมสาํหรับการตรวจสอบคณุภาพ (quality audit) และ

การประเมนิคณุภาพ (quality assessment) โดยหนว่ยงานภายนอก 

 

เป้าหมายของการประกนัคุณภาพ 

สร้างความมัน่ใจแก่สงัคมวา่ได้จดัการศกึษาอยา่งมีคณุภาพและผลติบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ 

 

 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพ 

“บริการประทบัใจ เทคโนโลยสีารสนเทศทนัสมยั พฒันาไปไมห่ยดุยัง้” 

นโยบายข้อที่  1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา ตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2)พ.ศ. 2545 

 แนวทางดําเนินการ 

1.1 มีระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพ โดยเร่ิมจาก การวางแผน การดําเนินการตามแผน การ

ตรวจสอบประเมนิ  และการปรับปรุงพฒันาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย 



 21 

1.2 มกีระบวนการบริหารจดัการการพฒันาประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง โดยกําหนดปรัชญา 

วิสยัทศัน์ เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินงาน 

1.3 มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในสํานกัฯ ในรูปแบบของการอบรม สมัมนา การเชิญวิทยากรมาให้

ความรู้ รวมถึงการศกึษาดงูาน 

 

 นโยบายข้อที่  2  จดัทํามาตรฐาน ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกนัคณุภาพ และครอบคลมุทัง้ปัจจยันําเข้า 

กระบวนการจดัการศกึษา ผลผลติของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 แนวทางดําเนินการ  

2.1 มีการกําหนดเกณฑ์หรือแนวปฏิบตัิที่ดี ที่ใช้กํากบัแต่ละตวับ่งชี ้ต้องสามารถวดัระดบัคณุภาพตาม

เป้าหมายของตวับง่ชีน้ัน้ๆ ทัง้นีต้้องเป็นเกณฑ์ท่ีนาํไปสูก่ารพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2 มีการจดัทํามาตรฐาน/ตวับง่ชีท่ี้เป็นอตัลกัษณ์ของสาํนกัฯ 

 

 นโยบายข้อที่ 3  กําหนดให้มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและให้ถือวา่การประกนั

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคี ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยัฯ 

 แนวทางดําเนินการ 

3.1 มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน ซึง่ประกอบด้วย กลไก การพฒันาคณุภาพการศกึษา  

การตรวจติดตามคณุภาพการศกึษา  การประเมินคณุภาพการศกึษา อยา่งตอ่เน่ือง 

3.2 มคีณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาประจําสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือ

ทําหน้าทีด่ําเนินการตามกรอบนโยบายหลกัและแนวทางการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการประกนัคณุภาพ

การศกึษา  

3.3 จดัทําคูม่อืประกนัคณุภาพเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดาํเนินการทกุระดบั  

3.4 มรีายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมนิตนเองและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

3.5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพตาม

พนัธกิจให้เกิดผลดมีกีารประเมนิผลลพัธ์และการนําผลการประเมนิมาใช้ในการพฒันางานประจํา

ให้เกิดคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 

  นโยบายข้อที่ 4  มกีารสร้างนวตักรรมด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา หรือการปฏิบตัิท่ีเป็นเลศิ (Best 

Practice) ตลอดจนผลการพฒันา หรือมลูคา่เพ่ิม (Value added) การประกนัคณุภาพการศกึษา 

 แนวทางดําเนินการ 

4.1   มกีารสร้างนวตักรรมด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในท่ีพฒันาขึน้ หรือการ 

        ปฏิบตัิท่ีเป็นเลศิ (Best Practice) หรือการเป็นหนว่ยอ้างอิงของหนว่ยงานอ่ืนๆ 

4.2   มกีารวจิยัประเมนิผลลพัธ์ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา  
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นโยบายข้อที่ 5 มีการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน และการประเมินภายนอกที่เป็นระบบอย่าง

ตอ่เน่ือง  

 แนวทางดําเนินการ 

6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

6.2 มกีระบวนการและขัน้ตอนการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพภายในระดบัคณะ/ 

       ภาควิชา/ ระดบัสาํนกั/ ระดบัสถาบนั และระดบัมหาวทิยาลยัฯ 

6.3 มีผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มีการนําผลการประเมิน และผลการเทียบเคียง 

(Benchmarking) มาวเิคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการดาํเนินในการดาํเนินงานในครัง้ตอ่ไป 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน กลไก 

การดาํเนินงาน กิจกรรมหลกั  กจิกรรมย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

1. การจดัระบบบริหาร

และสารสนเทศ 

- จดัโครงสร้างบริหารท่ีเอือ้

ตอ่งานประกนัคณุภาพ 

- จดัทําข้อมลูพืน้ฐานด้าน

ปัจจยั กระบวนการและ

ผลผลติในการดาํเนินงาน

ของสาํนกัวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- คณะกรรมการบริหาร

สาํนกั 

- คณะกรรมการประกนั

คณุภาพการศกึษาของ

สาํนกัฯ 

2. การพฒันาตวับง่ชีข้อง

สาํนกัวทิยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- กําหนดมาตรฐานของ

สาํนกัฯ ตามกรอบมาตรฐาน

ของ สกอ. โดยพิจารณา

เลอืกเฉพาะตวับง่ชีที้่

เก่ียวข้องกบัสาํนกัและ

กําหนดตวับง่ชีท่ี้สอดคล้อง

กบัการดาํเนินงานตาม  

พนัธกิจของสาํนกัฯ เพ่ิมเตมิ 

- คูม่อืประกนัคณุภาพ ของ

สาํนกัฯ 

- รายงานการประชมุการ

พฒันาตวับง่ชีค้ณุภาพ 

3. การจดัทําแผนพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

- แผนพฒันาคณุภาพของ

สาํนกัฯ 

- คณะกรรมการประกนั

คณุภาพของสาํนกัฯ 

4. การดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาคณุภาพ 

- การดาํเนินงานตามแผน  

- จดัทํารายงานการประเมนิ

ตนเอง (SAR) 

- รายงานการประเมนิตนเอง 

(SAR) 

- รายการประชมุวพิากษ์

รายงานการประเมนิตนเอง 

(SAR) 

การตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality auditing) 

5. การตรวจสอบและ

ทบทวนคณุภาพ

การศกึษา 

- ประเมนิความก้าวหน้า

กําหนดกรอบการตดิตาม

ตรวจสอบและทบทวน

คณุภาพการศกึษา 

- การตรวจสอบทบทวน 

-  แผนการตรวจประเมนิ

คณุภาพ 

-รายงานการตรวจประเมนิ

คณุภาพ 

-แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ผู้ตรวจประเมนิคณุภาพ

ภายในรอบ 6 เดอืน (IQA) 

-คณะกรรมการผู้ตรวจ

ประเมนิคณุภาพภายในรอบ 

(12 เดอืน) 
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน กลไก 

การดาํเนินงาน กิจกรรมหลกั  กจิกรรมย่อย 

การปรับปรุงคุณภาพ 

(Quality Improvement) 

6. การปรับปรุงคณุภาพ - นําข้อเสนอแนะจากผลการ

ตรวจประเมนิคณุภาพมาใช้

เพ่ือการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานในรอบตอ่ไป 

- นํา Improvement Plan 

ไปสูแ่ผนปฏิบตักิาร 

- Improvement Plan 

-แผนปฏิบตักิารปีในปีตอ่ไป 

 

 

 

จากระบบและกลไกดงักลา่วของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้แนวคิดเดียวกนัการประกนั

คณุภาพของกระทรวงศกึษาธิการ โดยมขีัน้ตอนของกิจกรรมท่ีสาํคญั ดงันี ้

 ขัน้ตอนที่ 1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control) ดาํเนินการดงันี ้1

1. เตรียมความพร้อมของบคุลากร โดยพฒันาบคุลากรทกุคนในสถานศึกษาให้เห็นความสําคญั และมี

เจตคติท่ีดีตอ่การประกนัคณุภาพการศกึษา รวมทัง้สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ทัง้

การประกนัคณุภาพภายในและการประกนัคณุภาพภายนอก โดยการประชุมชีแ้จง ศึกษาดงูาน การเชิญวิทยากรมา

บรรยาย เป็นต้น 

 

2. การแตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาของสาํนกัฯ โดยคณะกรรมการชุดนีทํ้าหน้าท่ีคอย

ประสานงาน กํากับ ดูแล ติดตามช่วยเหลือ และสนับสนุนให้การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพสามารถ

ดาํเนินการไปอยา่งมรีะบบและตอ่เน่ืองนอกเหนือจากการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ   

3. วางแผนและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ข้อมูลในเชิงกายภาพ ได้แก่ ข้อมูลจํานวนบุคลากร ข้อมลู

งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร  และข้อมลูเชิงคณุภาพ  ได้แก ่ข้อมลูจดุเดน่ จดุด้อยของสาํนกัฯ ข้อมลูทีเ่ป็นคําชมและข้อ

ร้องเรียนของผู้ รับบริการ  เป็นต้น ซึง่จะนํามาใช้ข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

หนว่ยงานตอ่ไป 

4. การพฒันาตวับ่งชีข้องสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาเลือกตวับ่งชี ้ 2 สว่น 

คือ พิจารณาเลือกตวับ่งชี ้ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. เฉพาะตวับ่งชีที้ส่อดคล้องกบัการดําเนินงานของสํานกัฯ 

และกําหนดตวับง่ชีท่ี้สอดคล้องกบัการดาํเนินงานตามพนัธกิจของสาํนกัฯ เพ่ิมเติม    

5. จดัทําแผนพฒันาคณุภาพของสํานกั โดยวิเคราะห์ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพในรอบปีที่

ผา่นมา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาความจําเป็น เพื่อกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย   พร้อมทัง้กําหนด

วธีิการดาํเนินงานให้ครอบคลมุ และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของแผนพฒันาคณุภาพ รวมทัง้แหลง่วิชาการภายนอก 

ผู้มสีว่นได้สว่นเสยี การกําหนดคา่เป้าหมาย การจดัระบบงบประมาณ และผู้ รับผิดชอบในแตล่ะโครงการ พร้อมทัง้ตวั

บ่งชีคุ้ณภาพ ทัง้นีป้ระกอบด้วยแผนคุณภาพการศึกษาในระยะยาว แผนพัฒนาคุณภาพในระยะสัน้ ได้แก่ 

แผนปฏิบตักิารประจําปี 

6. ดําเนินกิจกรรมตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ในแผนพัฒนา

                                                 
1 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ.(2545). แนวทางการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา: เพ่ือ

พร้อมรับการประเมนิภายนอก. กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ, หน้า 39 – 42. 
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คณุภาพการศกึษา ซึง่ได้แก่ การจดัโครงการ/กิจกรรมตา่งๆตามพนัธกิจของสาํนกัฯ  โดยความร่วมมือของบคุลากรใน

สาํนกัฯ ดาํเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

 ขัน้ตอนที่ 2 การตรวจสอบ (Quality audit) ดาํเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ 

1. การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการประเมินตนเองของสํานกัฯ ในลกัษณะของการทํา Internal 

Quality Audit (IQA) โดยเป็นการประเมินตนเองภายหลงัจากทีส่ํานกัฯ ได้จดัทํารายงานการประเมินตนเองรอบ 6 

เดือน เรียบร้อยแล้ว เพื่อนําผลการประเมินมาใช้ในการกระตุ้ นเตือนให้สํานักฯ เร่งดําเนินงานในส่วนที่ยังไม่

ครอบคลมุการดาํเนินงานทัง้หมดท่ีตัง้เป้าหมายไว้   

2. การตรวจสอบภายนอก เป็นกระบวนการตรวจสอบและการสนบัสนุนเพือ่ให้เกิดการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐาน ในรอบ 12 เดือน เป็นการตรวจสอบจากมุมมองของผู้ ตรวจประเมินทีป่ระกอบด้วย

คณะกรรมการท่ีเป็นบคุลากรภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตและคณะกรรมการทีม่ีจากหน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยัที่ไมใ่ช่บคุลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแผนการตรวจประเมินคณุภาพที่

จดัเจน   

 ขัน้ตอนที่  3 การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) สําหรับในขัน้ตอนนีเ้ป็นการดําเนินงาน

หลงัจากทีไ่ด้รับรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพแล้ว ต้องทําการวิเคราะห์/สงัเคราะห์ โดยสํานกัฯ นําผลการ

ดาํเนินการดาํเนินงานท่ีได้ไปใช้ในการวางแผน /กําหนดเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพในปีการศกึษาตอ่ไป หรือนํา

ผลท่ีได้ไปปรับปรุงแผน / โครงการนัน้ให้ประสบความสาํเร็จตอ่ไป 

 

ภายหลงัจากการนําระบบประกนัคณุภาพภายในมาใช้ในงานของสาํนกัฯ ได้ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทัว่

ทัง้องค์กร และยงัได้มีการประยกุต์ใช้กลไกของระบบคณุภาพ มาพฒันางานอืน่ๆ ทําให้การทํางานของบคุลากรของ

สาํนกัฯ มีความเป็นระบบ คลอ่งตวั ตรวจสอบได้ และสิง่สาํคญัคือ การเน้นให้ความสาํคญักบัผู้ รับบริการ ด้วยบริการ

ท่ีหลากหลายและตอบสนองความพงึพอใจของผู้ใช้บริการมากท่ีสดุ 

 

ผลการวเิคราะห์ SWOT ด้านการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารและทีมงานให้ความสาํคญัและให้การสนบัสนนุงานการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งเต็มท่ี 

2. มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบังานประกนัคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

3. บคุลากรของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มสีว่นร่วมในการจดัทําประกนัคณุภาพทกุคน 

ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ผู้ดแูลตวับง่ชีแ้ละผู้ กํากบัตวับง่ชี ้

4. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการดาํเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ 

จดุอ่อน 

1. บคุลากรบางสว่นยงัขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา เน่ืองจากในวนัท่ีมกีารอบรม

บคุลากรบางสว่นตดิราชการไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุได้ครบถ้วนตามหลกัสตูร 

2. การตีความเก่ียวกบัข้อกําหนดตามเกณฑ์การประเมินยงัมีความสบัสน ทําให้สง่ผลตอ่การวิเคราะห์และการ

จดัหาหลกัฐาน  

โอกาส 
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1. พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2)พ.ศ. 2545 สง่เสริมและสนบัสนนุ

การจดัทําระบบการประกนัคณุภาพเพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา  

2. มเีครือขา่ยด้านประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งหนว่ยงานภายในท่ีสามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้และพึง่พา

ซึ่งกนัและกนัได้ 

อปุสรรค 

มเีปลีย่นแปลงตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประเมนิบอ่ย 
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แผนงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 และผลการดาํเนินงานรอบ 12 เดอืน 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา 2553 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

มิ
.ย

. 5
3 

ก.
ค.

 5
3 

ส.
ค.

 5
3 

ก.
ย.

 5
3 

ต.
ค.

 5
3 

พ
.ย

. 5
3 

ธ.
ค.

 5
3 

ม
.ค

. 5
4 

   
ก.

พ
. 5

4 

มี
.ค

. 5
4 

เม
.ย

. 5
4 

พ
.ค

. 5
4 ดาํ 

เนิน
การ 

ยงัไม่
ดาํ 

เนินการ 

1.  จดัทําเอกสารเผยแพร่ / บอร์ดประชาสมัพนัธ์ / ดแูลเว็บเพจ 

งานสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ              

คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯ    

 

2.  จดัประชมุสร้างความเข้าใจการประกนัคณุภาพ             คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯ    

1.  กําหนดนโยบายและแผนงานการประกนัคณุภาพ  

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ              

บคุลากรทกุคนในสาํนกัฯ  

 

2.  แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ              ผู้ อํานวยการสาํนกัฯ     

3.  แตง่ตัง้คณะผู้ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     

งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  ประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

             

คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯ  

 

 

2.  จดัทําองค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพ (จดัทํา KPI)             ผู้ รับผิดชอบแตล่ะตวัชีว้ดั   

3.  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากรในสาํนกัฯ             คณะกรรมการประกนัคณุภาพ     

1.  จดัทํา SAR   

งานควบคุม / ตรวจสอบ  / ประเมินคุณภาพ            

X 
  

บคุลากรทกุคนในสาํนกัฯ  

 

2.  ประชมุคณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน             คณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน   

3.  ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน              คณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิคณุภาพภายใน    

4.  รายงานผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553             คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯ ประจํามหาวิทยาลยั   

5.  จดัทําแผนปรับปรุงคณุภาพหลงัการตรวจประเมนิ                บคุลากรทกุคนในสาํนกัฯ   

 



 

 

ส่วนที่ 2 

ผลการติดตามและประเมินคณุภาพการ

ดําเนินงานตามตวับง่ชี ้สกอ. และ สมศ. 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนการดาํเนินงาน 
 

 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

1.1 

(กระบวนการ) 

กระบวนการพฒันาแผน 

 

ข้อค้นพบ 

สาํนกัวทิยบริการฯ  มกีารดาํเนินการ   ข้อ คอื ข้อ  1-8 

1.  มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบันโยบายของสภาสถาบนั โดย

การมีส่วนร่วมของบคุลากรในสถาบนั และได้รับความเห็นชอบจากสภา

สถ า บัน  โด ย เ ป็ น แ ผ น ที ่เ ชื ่อ ม โย ง กับ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ

พระราชบญัญัติสถาบนั  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั 

กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ

แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

 สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550-2554 ซึง่ดําเนินการโดย

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ.2550-2554 พิจารณาร่วมกนัเมือ่วนัที ่13 มีนาคม พ.ศ. 

2550 และจดัการประชุมร่วมกนัเพือ่ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เกี่ยวข้อง 

เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

รวมถึงกําหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง แนวทางการพฒันา และแผนกลยทุธ์ของ

สํานัก ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสํานัก และเจ้าหน้าที่ของ

สาํนกั เมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

 

ค่าเป้าหมาย 7 ข้อ

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 8 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

   สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ  

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 8 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 

2.  มกีารถา่ยทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสูท่กุหนว่ยงานภายใน 

 สาํนกัวทิยบริการฯ  มีการประชมุเพื่อสร้างความเข้าใจกบับคุลากร

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการกําหนด

เป้าหมายการดําเนินงานโดยมอบหมายกลุ่มงานอย่างเป็นทางการ เมื่อ

วัน ท่ี  22 มี นาค ม  พ .ศ . 2550 และเผยแพ ร่ผ่า น

เว็บไซต์ http://www.arit.dusit.ac.th 

 

 

 

 

3.  มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบตังิานประจําปีครบ 4 

พนัธกิจ คอื ด้านการเรียนการสอน การวจิยั การบริการทางวชิาการ และ

การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 

 สํานักวิทยบริการฯ  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เ ป็น

แผนปฏิบตัิการประจําปีครบ 4 พนัธกิจ คือ 1) จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ

ทีต่รงต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ  2) ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี

  

http://www.arit.dusit.ac.th/�
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

สารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการดําเนินงานของมหาวิทยาลยั  3) มุ่งเน้นการ

พฒันาคณุภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการ

จัดการความรู้  4) ให้บริการด้านธุรกิจวิชาการ โดยจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553 ของสาํนกั ซึง่ต้องแสดงความเช่ือมโยง

แผนของสาํนกักบัแผนกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั (Strategy Map)     

 

 

4.  มีตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตัิงานประจําปี และคา่เป้าหมายของ

แตล่ะตวับง่ชี ้เพือ่วดัความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และ

แผนปฏิบตังิานประจําปี 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการ

ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้ เพือ่วดัความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการประจําปี ซึง่ได้มาจากการ

ประชุมร่วมกนัของบคุลากร ในการ จดัทําตวับ่งชีแ้ละคา่เป้าหมาย เพ่ือให้เกิด

การยอมรับของบคุลากรในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2552 รวมทัง้มีการลงนามคํา

รับรองปฏิบตัิราชการ ประจําปี 2553 ร่วมกนัระหว่างผู้ อํานวยการสํานกักับ

บคุลากร เพ่ือร่วมกนัปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายท่ีก ําหนด 

 

  

 

5.  มกีารดาํเนินการตามแผนปฏิบตังิานประจําปีครบ 4 พนัธกิจ 

 สํานกัวิทยบริการฯ จดัทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

งานทัง้ 4 พนัธกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานและสร้างความเช่ือมัน่

วา่ได้มกีารดาํเนินงานตามแผนปฏิบตังิานในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

  

 

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนปฏิบตัิงานประจําปี 

อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

 สาํนกัวิทยบริการฯ มีคณะกรรมการบริหารสํานกัติดตามผลการ

ดําเนินงานตามตวับ่งชีข้องแผนปฏิบตัิงานประจําปี 2553 ว่าเป็นไปตาม

แผนหรือไม่ จํานวน 2 ครัง้ คือ รอบ 9 เดือน (ในวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 

2553) และ รอบ 12 เดือน (ในวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2553) และจดัทํา

รายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปี 2553 สง่กองนโยบาย

และแผนเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกลยทุธ์พิจารณาตอ่ไป 

 

  

 

7.  มกีารประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีข้องแผนกลยทุธ์ อยา่งน้อย

ปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลตอ่ผู้บริหารและสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณา 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการประชุมเพือ่ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตวับ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกล

ยทุธ์กบัคา่เป้าหมาย ในวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2553 และนําผลการประเมิน
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

ท่ีได้ส่งกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกลยุทธ์เพ่ือ

พิจารณาผลการดําเนินงานของหน่วยงานว่าสามารถบรรลุตามแผนกล

ยุทธ์ที่กําหนดไว้หรือไม่ และให้ข้อเสนอแนะแก่สํานกัในการปรับกลยุทธ์

ของสาํนกัตอ่ไป 

 

 

8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบนั

ไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตังิานประจําปี 

 สาํนกัวทิยบริการฯ นําข้อเสนอแนะ จากการนําเสนอรายงานผล

การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 ในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั

ครัง้ท่ี 11(25)/2553 เร่ือง การนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานกัวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทําแผนปรับปรุงคุณภาพตาม

ข้อเสนอแนะ และนํามาพิจารณาในการจดัทําแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

  

 

เสริมจุดแขง็ 

- 

 

  

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

- 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑติ 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

2.4 

(ปัจจยั

นําเข้า) 

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ข้อค้นพบ 

สาํนกัมกีารดาํเนินการ  7  ข้อ คอื ข้อ  1-7 

1. มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ ทัง้ด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวดัผล และมแีผนการบริหารและพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ

ท่ีมีการวิเคราะห์ ข้ อมลูเชิงประจกัษ์ 

 สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2556) 

แผนพฒันาบคุลากร ประจําปี 2553  และแผนพฒันารายบคุคลของสาํนกัวิทย

บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีการประเมินสมรรถนะของ

ผู้ปฏิบตังิาน สาํนกัวทิยบริการฯ ประจําปี 2553 หลกัฐานตามเอกสาร 2.4-1.1-6 

 

ค่าเป้าหมาย   7 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 7 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ 

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 7 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ 

 เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

 สาํนกัวทิยบริการฯ ได้จดัทําการแผนบริหารทรัพยากรบคุคล โดย

มีการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรตามระเบียบของมหาวิทยาลยั ซึ่งมีการ

กําหนดคุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ลกัษณะของตําแหน่งงานที่ชัดเจน มี

หลกัฐานคือ โครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากําลงั และภาระงานของ

บคุลากร ของสาํนกัวทิยบริการฯ และมีการพฒันาบคุลากรเป็นไปตามแผน

ท่ีวางไว้ โดยสง่บคุลากรเข้าร่วมอบรมตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ หลกัฐาน

ตามเอกสาร 2.4-2.1-3 

  

 ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้  างสุขภาพที ่ดี  และสร้  างขวัญและกําลังใจให้

คณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้  อย่  างมี

ประสทิธิภาพ 

               สํานกัวิทยบริการฯ ได้จดักิจกรรมการทําความสะอาดตามหลกั   

5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ีในการทํางานให้กบับคุลากร เมื่อวนัท่ี 17 

ธันวาคม 2553 พร้อมแสดงภาพประกอบ  อีกทัง้มีการจดักิจกรรมสง่เสริม 

ได้แก่ บุคลากรดีเด่น บุคลากรตัวอย่างด้านบุคลิกภาพของสํานักวิทย

บ ริ ก า ร ฯ  จัด โค ร ง ก า ร ส า น สัม พัน ธ์ สํ า นัก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  จั ง ห วัด

ประจวบครีีขนัธ์ มีสวสัดิการตรวจเช็คสขุภาพประจําปีสอดคล้องกบัเกณฑ์

ของมหาวิทยาลยัโดยอ้างอิงจากของมหาวิทยาลยัและ มีจัดกิจกรรมวัน     

ปีใหม ่2554  เมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 หลกัฐานตามเอกสาร 2.4-3.1-4 
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 4. มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนนุนําความรู้ 

และทกัษะที่ได้ จากการพฒันามาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและการ

วดัผลการเรียนรู้ ของนกัศกึษา ตลอดจนการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้ อง 

 สํานักวิทยบริการฯ  ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนพฒันาบคุลากร สาํนกัวิทยบริการฯ ประจําปีงบประมาณ 2553และมี

การจัดทําระบบติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน และระบบการ

ประเมนิสมัฤทธ์ิผล ตามแผนพฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 หลกัฐานตามเอกสาร 2.4-4.1-2 

 

  

 5. มีการให้ ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน 

และดแูลควบคมุให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุได้ถือปฏิบตัิ 

 สาํนกัวิทยบริการฯ เผยแผร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ

บคุลากรผ่าน http://www.arit.dusit.ac.th/ethics.php อีกทัง้ยงัพบ คําสั่ง

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและรายงานการดําเนินงานด้าน

จรรยาบรรณบคุลากรในด้านตา่งๆ หลกัฐานตามเอกสาร 2.4-5.1-3 
  

  

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์ และบคุลากร สายสนบัสนนุ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริหารสาํนกัวทิยบริการฯ ครัง้ท่ี 17 / 2553 วนัศกุร์ ท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2553 

เวลา 10.00-12.00 น. พบรายงานการประเมินผลสมัฤทธ์ิจากการ

ประเมนิผลการปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย หลกัฐานตามเอกสาร 2.4-6.1-2 
 

7. มกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ

พฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริหารสาํนกัวทิยบริการฯ ครัง้ท่ี 17 / 2553 วนัศกุร์ ท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2553 

เวลา 10.00-12.00 น. แสดงการนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน

ปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร และตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

พ.ศ.2554 (หน้า 42) เช่น ผลการประเมินพบว่า ความเร็วของระบบ

อินเทอร์เน็ตนัน้ไม่ประสิทธิภาพ จึงวางแผนในการเพิ่มความเร็วของระบบ

อินเทอร์เน็ต หลกัฐานตามเอกสาร 2.4-7.1-.3 

  

http://www.arit.dusit.ac.th/ethics.php�
http://www.arit.dusit.ac.th/content/mainmenu_report/2.4-5.2%20คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ.pdf�
http://www.arit.dusit.ac.th/content/mainmenu_report/2.4-5.2%20คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ.pdf�
http://www.arit.dusit.ac.th/content/mainmenu_report/รายงานการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร.pdf�
http://www.arit.dusit.ac.th/content/mainmenu_report/รายงานการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณบุคลากร.pdf�
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 

เสริมจุดแขง็ 

 สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน เพ่ือนําไปพฒันาตนเอง

และนําความรู้ไปประยกุต์ใช้กบัภาระงานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งตอ่เนื่องและมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑติ 
 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

2.5 

(ปัจจยั

นําเข้า) 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 

ข้อค้นพบ 

สาํนกัฯ มกีารดาํเนินการ  7   ข้อ คอื ข้อ   1 - 7 

1.  มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อให้นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ ใน

อตัราไมส่งูกวา่ 8 FTES ตอ่เคร่ือง 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้บริการ 1FTES ตอ่ 1 เคร่ือง 

โดยมเีคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาสาํหรับนกัศกึษา 

จํานวนทัง้สิน้ 10,847 เคร่ือง และมจีํานวน FTES ทัง้สิน้ 15,299 คดิเป็น 1.4104  

 

2. มีบริการห้องสมดุและแหล ่งเรียนรู้ อื่นๆ ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

และมีการฝึกอบรมการใช้ งานแก่ นกัศกึษาทกุปีการศกึษา 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีบริการห้องสมดุ และแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการอบรมการใช้งานแก่นกัศึกษาทุกปี

การศกึษา 

 

ค่าเป้าหมาย 7  ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี  7 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ 

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี  7 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 

 3. มีบริการด้ านกายภาพทีเ่หมาะสมต่ อการจดัการเรียนการสอนและการ

พัฒนานักศึกษา อย่างน้ อยในด้ านห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 

การศกึษา และจดุเช่ือมตอ่อินเตอร์ เน็ตในระบบไร้ สาย 

 สาํนกัวิทยบริการฯ มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการ

เรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษา มีห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศเอือ้ต่อการ

เรียนรู้  มจีดุบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีเพียงพอ มห้ีองปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ มี

บริการยืม – คืน เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีเคร่ืองบริการยืม – คืนหนงัสือ

อตัโนมตั ิมรีะบบบริการงานพิมพ์ v-print  

  

  

4. มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกทีจํ่าเป็ นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน

ทะเบียนนกัศกึษาผา่น ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  การบริการอนามยัและ

การรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น ได้แก ่

บริการอิเล็กทรอนิกส์ทะเบียนออนไลน์ ระบบบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และ

บริการอตัโนมตัทิางการศกึษา (ตู้  kiosk) 
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อย่างน้ อยในเร่ืองประปา ไฟฟ า ระบบกําจดัของเสีย การ

จัดการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ ป้ องกันอัคคีภยั ในบริเวณอาคาร 

ตา่ง ๆ โดยเป็ นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มรีะบบผู้ รักษาความปลอดภยัให้ห้องสมดุ บริการ

ระบบกล้องวงจรปิด ประต ูMRT รักษาความปลอดภยัภายในห้องสมดุ และประตู

ป้องกนัหนงัสอืศนูย์หาย มีบริษัทรักษาความสะอาดประจําวนัและบริการกําจดั

ปลวก และแมลงประจําเดือน  มีอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคาร และ

ระบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั  

 

  

 6. มีผลการประเมินคณุภาพของบริการในข อ 2 - 5 ทกุข้อไม ตํา่กว ่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

- มผีลประเมนิคณุภาพการบริการห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้ในระดบั

ดี (3.59) 

- มีผลการประเมินคณุภาพการใช้งานระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

ในระดบัดี (4.03) 

- มกีารประเมนิความสะอาดของอาคารสาํนกัวทิยบริการฯ 

 

  

 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ

พฒันาการจดับริการด้ านกายภาพทีส่นองความต้องการของผู้  รับบริการ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารจดัประชมุเพ่ือนําผลการประเมินคณุภาพมา

ใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาการจดับริการด้านกายภาพ 

 

  

 

เสริมจุดแขง็ 

 พฒันาเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการให้มี

ความเป็นมาตรฐาน และเพ่ิมจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

        เอกสารอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงานให้มีความครบถ้วนและ

ครอบคลมุผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

 

ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

5.2 

(กระบวนการ) 

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคม 

 
ข้อค้นพบ 

สาํนกัฯมกีารดาํเนินการ  4  ข้อ คอื ข้อ  1,2,3 และ ข้อ 4 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจดุเน้นของสถาบนั  

 สาํนกัวิทยบริการฯ มีการดาํเนินการดงันี ้

1. กําหนดกลุม่เป้าหมายของผู้ รับบริการ 

2. ใช้แบบสอบถามในการสาํรวจความต้องการ หลงัจากอบรม 

3. ใช้แบบสอบถามสํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน

ภาพรวม 

4. ประชุมเพื่อสรุปการสํารวจความต้องการของการจัดทําแผน

บริการวิชาการ 

5. มีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนบริการวิชาการ 

6. มีแผนบริการวิชาการ 

 

 

ค่าเป้าหมาย  4 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 4 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 4 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 4 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 4 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชมุชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนว่ยงานวชิาชีพ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารดาํเนินการดงันี ้

1. มีความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการกับสํานักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ในการอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนในการ

ผลติสือ่การเรียนการสอน ( CAI)  

2. โครงการความร่วมมือกบับริษัท เออาร์ไอที จํากดั ในการจดัสอบ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพโปรแกรม Microsoft office  

3. โครงการความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการเผยแพร่และพฒันาสื่อการเรียนการสอนบน

ระบบ e-learning (eDL – Square) 

 

  

 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ

สงัคม 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารดาํเนินการดงันี ้
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

1. สํานกัมีการประเมินผลการให้บริการในโครงการอบรมการผลิต

สือ่การเรียนการสอน (CAI) โดยประเมนิในด้านความรู้ การประยกุต์ใช้องค์

ความรู้ และความพงึพอใจในการเข้ารับการอบรม 

2. สํานักมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการทดสอบใน

ด้านเนือ้หา ข้อสอบ/ความยากง่าย  

3. สาํนกัมกีารประเมินครู ผู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการในการใช้

สือ่การเรียนการสอน eDLRU ในด้านความรู้ ความเข้าใจ การนําความรู้ไป

ใช้ และความพงึพอใจ 

 

 4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือกิจกรรม

การให้บริการทางวิชาการ 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในด้าน

บริการวิชาการในโครงการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแผนบริการวิชาการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

  

 เสริมจุดแขง็ 

 สํานกัวิทยบริการฯ ควรมีการดําเนินการวิจยัโครงการอบรมการ

ผลิตสื่อการเรียนการสอน (CAI) หรือโครงการพฒันาสื่อการเรียนการสอน

ในระบบ eDLRU เพื่อสรุปองค์ความรู้ทีส่ามารถถ่ายทอดให้บุคลากรใน

สถาบนัและเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 

  

 จุดที่ควรปรับปรุง 

 1. ในการจดัทําแผนบริการวชิาการ ควรมกีารกําหนดตวัชีว้ดั และ

คา่เป้าหมายในแตล่ะกลยทุธ์ด้วย 

 2. ควรมีการวางแผนการดําเนินงาน ในการสง่เสริมให้นกัศึกษา

และบุคลากรใช้ประโยชน์จากสือ่การเรียนการสอนทีม่ีอยู่ให้ได้เต็มที ่ 

โดยเฉพาะในด้านการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เพือ่เป็นสว่นหนึ่งในการ

เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยั ในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.1 

(กระบวน 

การ) 

ภาวะผู้ นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทกุระดบัของสถาบนั 

 

 ข้อค้นพบ 

สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารดาํเนินการ  7ข้อ คอื ข้อ  1-7 

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดลว่งหน้า 

 สาํนกัวทิยบริการฯ  มคีณะกรรมการประจําสาํนกัฯ คณะกรรมการบริหาร

สาํนกั โดยมคีาํสัง่แตง่ตัง้ไว้ชดัเจน และมกีารนําความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายและ

ข้อบงัคบัตา่ง  ๆผา่นชอ่งทางเอกสารและเวป็ไซต์ของสาํนกัฯ  

 

2.  ผู้บริหารมวีสิยัทศัน์ กําหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถา่ยทอด

ไปยงับุคลากรทกุระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนํา

ข้อมลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตังิานและพฒันาสถาบนั 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการถ่ายทอดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ไปยงั

บคุลากรทกุระดบั โดยระบไุว้ในรายงานการประชมุบคุลากรของสาํนกัฯ และมีการ

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2553 รอบ 9 เดือน 12 เดือน และใช้ระบบ

ฐานข้อมลูชว่ยในการตดัสนิใจของผู้บริหาร 

 

ค่าเป้าหมาย  7 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 7 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 7 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

  

3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทัง้สามารถสือ่สารแผนและผลการดาํเนินงานของสถาบนัไป

ยงับคุลากรในสถาบนั 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดย

ปรากฏหลกัฐานในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 

  

  

4. ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรในสถาบนัมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ 

ให้อํานาจในการตดัสนิใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบคุลากร

ผู้ปฏิบตัิงาน แสดงให้เห็นระบบสื่อสารแบบ 2 ทาง พบหลกัฐานในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัฯ และรายงานการประชุมกลุ่มงานต่างๆ ใน

สาํนกั 

  

  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และสง่เสริมพฒันาผู้ ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ

ทํางานบรรลวุตัถปุระสงค์ของสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 สํานักวิทยบริการฯ  มีการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะในการ

ปฏิบตัิงานแก่บคุลากรของสาํนกัฯ ในโครงการ/กิจกรรมตา่ง  ๆพบหลกัฐานปรากฏ

ให้เห็นเป็นรูปธรรม 

  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

สถาบนัและผู้มสีว่นได้สว่นเสยี 

 สาํนกัวิทยบริการฯ  มีการรายงานการดําเนินงานตามแผนในท่ีประชุม

คณะกรรมการพฒันาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยั และการติดตามผลการควบคมุ

ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

  

  

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบนัและผู้บริหารนําผล

การประเมนิไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มผีลการประเมนิการบริหารงานขอคณะกรรมการ

บริหารงานสํานักฯ ปีงบประมาณ 2553 พบหลกัฐานจากรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักฯ ว่ามีผลการนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน 

  

  

เสริมจุดแขง็ 

 ผู้บริหารสํานกัฯ บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ 

  

  

จุดที่ควรปรับปรุง 

 สง่เสริมการพฒันาผู้บริหารระดบัหวัหน้ากลุม่งานด้านภาวะผู้ นํา 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.3 

(กระบวน 

การ) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสนิใจ 

 

ข้อค้นพบ 

ศนูย์มกีารดาํเนินการ  5 ข้อ คอื ข้อ  1-5  

1. มแีผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีแผนกลยุทธ์สํานกัวิทยบริการฯ ท่ีสอดคล้องกับ

แผนกลยมุธ์ของมหาวทิยาลยั และมคีาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนกลยทุธ์

ของสาํนกัฯ  

 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริหารจดัการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกนั

คณุภาพ 

 สาํนกัวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตดัสนิใจ เช่น 

ระบบลงทะเบียนนกัศกึษา ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา และการวจิยั 

 

ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 5 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

  

3. มกีารประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 สาํนกัวิทยบริการฯ มีการประเมินความพงึพอใจการให้บริการระบบ e-

office, ระบบติดตามแผนและงบประมาณ, ระบบบริหารการศกึษา, ระบบการเงิน, 

การวจิยัโดยมคีาํสั่งแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบประเมนิความพงึพอใจระบบสารสนเทศ 

  

  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกั

ฯ ในการรายงานผลประเมนิความพงึพอใจระบบสารสนเทศและได้นําไปพฒันาเป็น

แผนปรับปนงุเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมหาวทิยาลยัท่ีผ า่น 

  

  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง

ตามท่ีกําหนด 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มรีะบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE-QA online) และหักฐานการเผยแพร่ข้อมูลของระบบ

ฐานข้อมลูนกัศกึษา ฐานข้อมลูของหลกัสตูร ฐานข้อมลูการเงิน 
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 เสริมจุดแขง็ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารพฒันาระบบฐานข้อมลูท่ีทนัสมยัเป็นปัจจบุนั

อยา่งตอ่เน่ือง 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

7.4 

(กระบวน 

การ) 

ระบบบริหารความเสีย่ง 

 

ข้อค้นพบ 

ศนูย์มกีารดาํเนินการ  6 ข้อ คอื ข้อ  1-6 

1.  มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสีย่ง โดยมี

ผู้บริหารระดบัสงูและตวัแทนที่รับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

 สาํนกัวทิยบริการฯ มคีาํสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีระบุ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้ชดัเจน 

   

 

ค่าเป้าหมาย   3 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 6 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 6 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง

อยา่งน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบนั จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

- ความเสีย่งด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานท่ี)   

- ความเสีย่งด้านยทุธศาสตร์  หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 

- ความเสีย่งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

- ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสีย่งของ

กระบวนการบริหารหลกัสตูร การบริหารงานวิจยั  ระบบงาน ระบบประกนั

คณุภาพ 

- ความเสีย่งด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร     

- ความเสีย่งจากเหตกุารณ์ภายนอก 

                       สาํนกัวิทยบริการฯ มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ี

ก่อให้เกิดความเสี่ยงของสํานกั 3  ด้าน โดยพบหลกัฐานท่ีปรากฏในรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ ในระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา  
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 3. มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลาํดบัความเสี่ยงท่ีได้

จากการวเิคราะห์ในข้อ 2   

 สาํนกัวิทยบริการฯ  มีการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ และจดัลาํดบั

ความเสี่ยงไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของสาํนกัฯ ปีงบประมาณ 2553 

  

 4.  มีการจดัทําแผนบริหารความเสีย่งท่ีมีระดบัความเสีย่งสงู และดําเนินการ

ตามแผน  

  สาํนกัวทิยบริการฯ มีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเสี่ยงสงู

ทัง้ 3 ด้านไว้ชดัเจน 

 

  

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา

สถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 สํานักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการบริหารความเสี ่ยงใน

ปีงบประมาณ 2553 ทัง้ 3 ด้าน ระบวุิธีการติดตามและสถานการณ์ดําเนินงาน มี

การรายงานผลปรากฏอยูใ่นรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกัฯ 

 

  

 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเสีย่งในรอบปีถดัไป   

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัฯ ในการ

จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ ระบุท่ีมาจากการทบทวนการ

ดาํเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2553 

 

  

 เสริมจุดแขง็ 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี่ยง 

และมกีารสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บคุลากรของสาํนกัฯ 

 

  

 จุดที่ควรปรับปรุง 

 การมสีว่นร่วมของบคุลากรของสาํนกัฯในทกุกลุม่งาน 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

9.1 

(กระบวน 

การ) 

ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 

 

ข้อค้นพบ 

สาํนกัวทิยบริการฯ  มกีารดาํเนินการ  8  ข้อ คอื ข้อ  1,2,3,4,5,6,8 และ 9 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ

สอดคล้องกบัพนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั ตัง้แต่ระดบัภาควิชา หรือ

หนว่ยงานเทียบเทา่ และดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 สํานักวิทยบริการฯ  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในทีส่อดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก ท่ี

กําหนดไว้ในแผนประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2553 คือ 1) ระบบการ

พัฒนาคุณภาพ โดยมีนโยบายการประกันคุณภาพ แผนการประกัน

คุณภาพ มีการกําหนดตัวบ่งชีใ้นแผนประกันคุณภาพ มีคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 

ระบบการติดตามคุณภาพ โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มี

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการติดตาม

การดําเนินการประเมินคณุ ภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน รวมทัง้มี

การตรวจติดตาม และประเมินจากสกอ. จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับสํานัก และ 3)ระบบการประเมินคุณภาพ มี

คณะกรรมการติดตามการดําเนินการประเมินคณุ ภาพการศึกษาภายใน มี

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก โดยมีการ

ดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

 

ค่าเป้าหมาย  8 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 8 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 4 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

  

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 8  ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 4 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

  บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

    ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

  แตกตา่ง  SAR   

 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผู้บริหารสงูสดุของ

สถาบนั 

 สาํนกัวทิยบริการฯ  ได้กําหนดนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษา

ของสํานกัท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลยั ตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา 

2553 และมีการประชุมเพือ่นําสรุปข้อเสนอแนะของสํานกัฯ มาจดัทําแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสํานักฯ ตามแผนปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาของสํานกัฯ ประจําปีการศึกษา2552 ที่เชื่อมโยงกบัแผนปฏิบตัิ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ความสอดคล้องกบักลยทุธ์ของ

มหาวิทยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารสํานกั ในวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 

2553  
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 3.  มกีารกําหนดตวับง่ชีเ้พิ่มเตมิตามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

 สาํนกัวทิยบริการฯ กําหนดตวับง่ชีต้ามอตัลกัษณ์ของสาํนกัดงันี ้1) ตวั

บ่งชีท่ี้ 11.5 ระดบัความสําเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ ซึ่งเป็นตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 2)

ตวับง่ชี ้14.1 ประสทิธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และ 

3) ตวับ่งชี ้14.2 การพฒันาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตวับ่งชีท่ี้ 

2) และ 3) เป็นตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้มาเองของสาํนกั 

 

  

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีค่รบถ้วน 

ประกอบด้วย1)การควบคมุ ติดตามการดาํเนินงานและประเมินคณุภาพ 2)

การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

สถาบนัและสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และใน 3)การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของสถาบนั 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 

1)การควบคมุ มีการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพที่ครบถ้วนทัง้การ

ควบคมุคณุภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง

โดยยดึหลกักระบวนการ PDCA ตามแผนประกนัคณุภาพการศกึษา 2553  

2)การจดัทํารายงานผลการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ 2553 นําเสนอ 

ในท่ีประชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ท่ี 11(25)/2553  

3)การนําผลการประเมินคณุภาพปีการศึกษา 2552 ไปทําแผนการพฒันา

คณุภาพการศกึษา 2553 ของสาํนกั 

 

  

 5. มีการนําผลการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 

และสง่ผลให้มกีารพฒันาผลการดาํเนินงานของตวับง่ชีต้ามแผนกลยทุธ์ทกุ

ตวับง่ชี ้

  สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานโดยมอบหมายคณะทํางานรับผิดชอบรายตวับ่งชี ้

การประกนัคุณภาพภายใน สํานกั เพื่อให้การดําเนินงานของสํานกัเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และนําข้อมูลผลการประเมินไป

ประกอบในการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษาปรับปรุงระบบการ

ประกนัคณุภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับพนัธกิจตามที่ปรากฏใน

คู่มือการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยั มีการกําหนดเป้าหมายตามตวั

บง่ ชีข้องสกอ. สมศ. โดยนําผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2552 เป็น

ข้อมูลพืน้ฐานในการพิจารณาตัวบ่งชี ้เกณฑ์และสร้างตัวบ่งชีที้เ่ป็นอัต
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

ลกัษณ์ของสาํนกั 

 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมลูสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบคณุภาพ 

 สํานักวิทยบริการฯ พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลด้านประกัน

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง สํ า นั ก ฯ  ใ น ร ะ บ บ  e-SAR ผ่ า น

เว็บไซต์ http://arit.dusit.ac.th/sar  ซึง่สามารถใช้ร่วมกนัได้ 

 

  

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งสถาบนัและมกิีจกรรมร่วมกนั 

  สาํนกัวทิยบริการฯ มีการลงนามความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย

การดําเนินงานประกันคุณภาพระหว่างสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน สาํนกักิจการพิเศษ สถาบนัภาษาศิลปะและวฒันธรรม และสํานกั

วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแต่งตัง้คณะกรรมการ

ดาํเนินงานเครือขา่ยด้านการประกนัคณุภาพ กลุม่เครือขา่ยพฒันาคณุภาพ 

เพือ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกบัสมาชิก และใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพของงานประกันคุณภาพ และนําไปสู่การพัฒนา 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เครือข่ายมีการทํากิจกรรมร่วมกันกับสํานกั 

คือเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายงานประกนัคณุภาพ ครัง้ท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 21 

เมษายน พ.ศ. 2554 และครัง้ท่ี 2 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

  

 9. มีแนวปฏิบัติที ่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่

หนว่ยงานพฒันาขึน้ และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอ่ืนนําไปใช้ประโยชน์ 

 สาํนกัวิทยบริการฯ  มีแนวปฏิบตัิที่ดีด้านการประกนัคณุภาพ โดย

ได้รับรางวัล Good Practice ระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของ

มหาวิทยาลยั จาก Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB และได้

เผยแพร่ให้หนว่ยงานอ่ืนนําไปใช้ประโยชน์ทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั 

 

  

 เสริมจุดแขง็ 

 1. ระบบประกันคณุภาพท่ีนํามาใช้ต้องเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีดําเนินการเป็นประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนินการ

ตามแผน การตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพฒันาเพ่ือให้การดําเนินภารกิจ

บรรลเุป้าประสงค์ และมกีารพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

 2. ควรเพ่ิมเครือขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

 

  

http://rdcs.dusit.ac.th/sar/�
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน

คณะกรรมการ 

 จุดที่ควรปรับปรุง 

 ควรจดัการประชมุคณะกรรมการบริหารสาํนกั โดยเชิญนกัศกึษา ผู้ ใช้

บณัฑิต และผู้ ใช้บริการตามพนัธกิจของสํานกั มาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ผลการประเมนิตามองค์ประกอบและตวับ่งชี ้ 

องค์ประกอบท่ี 11  อัตลักษณ์มหาวทิยาลัย 
 

 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

11.5 

(กระบวนการ) 

ระดบัความสาํเร็จของการสง่เสริมและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนว

พระราชดาํริ  

 

ข้อค้นพบ 

ศนูย์มกีารดาํเนินการ  6  ข้อ คอื ข้อ  1- 6 

1. มกีารกําหนดนโยบายหรือแนวทางด้านการสง่เสริมและสบืสานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริ อยา่งเป็นรูปธรรม 

 สํานกัวิทยบริการฯ ดําเนินโครงการ eDLRU ซึ่งเป็นโครงการอัน

เน่ืองจากแนวพระราชดําริ ตามนโยบายของท่านอธิการบดี โดยมีการแต่งตัง้

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคในการพฒันาระบบสาํหรับการศกึษาระดบัปฐมวยัและ

ระดบัประถมศกึษา 

 

2.  มีการจดัทําแผนหรือโครงการที่บรูณาการกบัพนัธกิจโดยกระบวนการมี

สว่นร่วมจากภาคีภายในและภายนอกทีส่อดคล้องกบัการสง่เสริมและสืบ

สานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริ 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการจัดโครงการพฒันาสื่อ eDLRU สําหรับ

การศกึษาระดบัปฐมวยั ซึ่งเป็นโครงการท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของหนว่ยงานใน

ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนบัสนนุการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั ในด้านการให้บริการวิชาการและการ

สง่เสริมงานท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ในการดาํเนินงานมกีารร่วมมอืกบั

โรงเรียนสาธิตละอออทิุศในการผลติเนือ้หาและดําเนินงานร่วมกบัมหาวิทยาลยั

ราชภัฏอื่นๆ ในการเป็นวิทยากรให้การอบรมการเรียนโดยใช้บทเรียน

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี  6 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ  

   

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 6 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 

 

3.  มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดโดยระบตุวับ่งชีแ้ละ

เป้าหมายวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีการดําเนินการตามแผนโดยแบ่งกิจกรรมการ

ดาํเนินงานเป็น 5 ขัน้ตอน คอื 

1. การวางแผนการดาํเนินงาน  

2. การพฒันาสื่อ eDLRU 

3. การนําสื่อปฐมวยัไปใช้ในโรงเรียน  

4. การประเมนิการใช้สื่อ 

5. การทบทวนเพ่ือปรับปรุงและพฒันา 

ในการดาํเนินงานมกีารกําหนดตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายวดัความสาํเร็จ 3 ด้าน คอื 
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

1. ร้อยละของกิจกรรม หรือโครงการท่ีดาํเนินการภายใต้โครงการตาม

แนวพระราชดาํริ 

2. จํานวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

3. ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ 

 

 

4.  มกีารประเมนิโครงการหรือกิจกรรมการสง่เสริมและสืบสานโครงการอนั

เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ตามตวับง่ชีแ้ละเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3  

 สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินโครงการตามตัวบ่งชีแ้ละค่า

เป้าหมายท่ีกําหนดในแผนโดยประเมินใน 3 ด้าน คือ 1.ร้อยละของการดําเนิน

กิจกรรม 2.จํานวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม

โครงการ  

  

 

 

5.  มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสง่เสริมและสืบสาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริ มาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

 สํานักวิทยบริการฯ  ดําเนินมีการสรุปผลการประเมินโครงการ

พฒันาการใช้สื่อ eDLRU สําหรับการศึกษาในระดบัปฐมวยั ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครัง้ท่ี 18/2553 

วนัท่ี 12 ตลุาคม 2553 โดยนําข้อมลูมาปรับปรุงการดําเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

 

  

 

6.  โครงการหรือกิจกรรมการสง่เสริมและสืบสานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

แนวพระราชดาํริ ได้รับรางวลัยกยอ่งในระดบัชาตหิรือนานาชาติ 

 สํานกัวิทยบริการฯ โครงการพัฒนาสื่อ eDLRU สําหรับการศึกษา

ระดบัปฐมวยัได้รับรางวลัประเภทพฒันาสือ่บนระบบ eDL-Square ระดบั 5 ดาว 

“นวตักรรมการเรียนการสอนปฐมวยั” จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

พระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี  

 

  

 

เสริมจุดแขง็ 

 ควรมีการวิจยัตอ่ยอดในด้านผลการใช้บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อ

กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

  

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

 ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริให้มีความชดัเจนมากขึน้ และควรมีการประเมินผลความสําเร็จของ

โครงการในภาพรวมตามตวับง่ชีแ้ละคา่เป้าหมายท่ีก ําหนดในแผน 
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ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้ 

  ตัวบ่งชีเ้ฉพาะของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 14.1  

 

ประสทิธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย 

  

สาํนกัฯ มกีารดาํเนินงาน 5 ข้อ คอื 1-5 

1. มีระบบและกลไกเกี่ยวกบัการให้บริการในด้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือขา่ยท่ีมปีระสทิธิภาพ  

                    สํานักวิทยบริการฯ    ระบบและกลไกการให้บริการด้านเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มีการแต่งตัง้คณะทํางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ มผี ู้ทรงคณุวฒุภิายนอกเป็นท่ีปรึกษาในการพฒันาและดาํเนินงาน 

 

2. มีแผน (plan) การบํารุงรักษาและดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย 

                สาํนกัวทิยบริการฯ มีแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550-2554 มี

แผนปฏิบตัิงานฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่ายประจําปี มีแผนปฏิบตัิราชการ

ประจําปี  

 

3. มีการดําเนินงานด้านการบํารุงรักษาและปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยตามแผน 

           สาํนกัวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานตามแผนการบํารุงรักษา และปรับปรุง

สมรรถนะระบบเครือข่าย มีการขยายช่องสญัญาณการจราจรทางอินเทอร์เน็ต มี

การตดิตัง้ระบบเครือขา่ยเพ่ิมเตมิ 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือขา่ยภายในห้องสมดุ 

           สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยภายในห้องสมดุ โดยใช้แบบสอบถามและจดัทํา

สรุปผลเป็นรายเดอืน  

 

5. มีแผนการปรับปรุง (improvement plan) สมรรถนะของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง  

          สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการมา

พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย เพ่ือ

จดัทําแผนการปรับปรุงและการพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง   

 

 

 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี  5 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี  5  คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ  

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี  5  ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี  5  คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 

เสริมจุดแขง็ 

1. แม้ว่าสํานักวิทยบริการฯ  จะมีบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบ

เครือขา่ยท่ีมจีํานวนเพียงพอตอ่การใช้ของนกัศกึษา คอื 1FTES : 1.4 เคร่ือง แต่

ควรพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพของบริการโดยเพิ่มสมรรถนะของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

2. เพ่ิมชอ่งทางออนไลน์ในการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

  

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงแบบสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการให้มคีวามป็นมาตร

ฐานและครอบคลมุบริการทกุประเภท 

2. ควรมกีารศกึษาความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทกุ  ๆ2 ปี 
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ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้ 

  ตัวบ่งชีเ้ฉพาะของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 14.2 

 

 การพฒันาระบบการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารดาํเนินงาน  5  ข้อ คอื ข้อ 1-5  

1. มรีะบบและกลไกในการพฒันาการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) 

 สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบการ

ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเกี่ยวกบัการให้บริการ

อิเลก็ทรอนิกส์และจดัทําคูม่อืการใช้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2. มกีารพฒันาระบบการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

 สํ า นัก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  มี ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

อิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่  

1) การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : Suan Dusit 

Internet Broadcasting (SDIB)   

2) การให้บริการเคร่ืองยืม-คืนอตัโนมตัิ  

3) บริการฐานข้อมลูออนไลน์  

4) ระบบบริหารการศกึษา  

5) การให้บริการอีเมล์บคุลากร  

6) การให้บริการ Proxy Serve  

 

3. มกีารประเมนิผลการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการประเมินความ

พงึพอใจของผู้ใช้บริการอิเลก็ทรอนิกส์  

 

4. มกีารทบทวนหรือพฒันาระบบให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

 สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ ใช้บริการ เสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารสํานกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และพิจารณาหาแนวทางในการพฒันาการบริการให้

มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปรับปรุงคณุภาพการให้บริการและรายงานตอ่

ผู้บริหารทราบ 

 สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศและมกีารรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

ค่าเป้าหมาย  5 ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี  5 ข้อ 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี  5  คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ  

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี  5  ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี  5  คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 

เสริมจุดแขง็ 

 ระบบการให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ยงัไมค่รอบคลมุเร่ืองการบริการตอบ

คําถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์ ( virtual reference service ) ควรมีการ

พฒันาตอ่ไปเพ่ือให้ระบบห้องสมดุเสมอืนมีบริการท่ีครบถ้วนและเป็น One Stop 

Service  มากยิง่ขึน้ 

 

  

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

              - 
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ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้สมศ. 

ตวับ่งชีท่ี้ 15 ผลประเมนิการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัด สนิผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

15 

 

ผลประเมนิการประกนัคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสงักดั 

 

ข้อค้นพบ 

 สาํนกัวทิยบริการฯ ได้ประเมนิคณุภาพภายในด้วยการประเมนิตนเองและ

มผีลการประเมนิประกนัคณุภาพภายในประจําปีการศกึษา 2553 โดยต้นสงักดัตาม

ตวับง่ชีค้ณุภาพ 10 ตวับง่ชี ้มผีลการดาํเนินงาน 4.78 คะแนน 

 

ค่าเป้าหมาย 4.00 คะแนน 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 4.33 คะแนน 

คะแนน ประเมินตนเอง 

 ท่ี 4.33 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ  

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 4.78 คะแนน 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 4.78 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

 พฒันาระบบจดัเก็บหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ให้ครบถ้วน 
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ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้สมศ. 

ตวับ่งชีท่ี้ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถาบนั 

 

ข้อค้นพบ 

สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารดาํเนินการ  5  ข้อ คอื ข้อ  1  - 5 

1. มีการกําหนดกลยทุธ์การปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัจุดเน้น จุดเด่นหรือ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนัโดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

         สาํนกัวทิยบริการฯ มกีารกําหนดกลยทุธ์การปฏิบตังิานท่ีสอดคล้อง

กบัจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนั โดยได้รับการเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ที่ได้รับการรับรองจากอธิการบดีและมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสํานกัวิทยบริการฯ อีกทัง้บุคลากรมีการประชุม เพือ่รับมติในที่

ประชุมแทน เนื่องจากอยู่ระหว่างการแต่งตัง้สภาสถาบัน หลกัฐานตาม

เอกสาร วทส.17-1.1 แผนปฏิบตัิราชการประจํา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553  

 

ค่าเป้าหมาย  4  ข้อ 

ประเมินตนเอง 

 ท่ี 5 ข้อ 

คะแนน ประเมิน

ตนเอง 

 ท่ี 5 คะแนน 

ผลดาํเนินการ  

   ตํา่กวา่เป้าหมาย    

   เทา่กบัเป้าหมาย   

    สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

    บรรล ุ

  ไมบ่รรล ุ  

 

 

กรรมการประเมิน  

  ท่ี 5 ข้อ 

กรรมการประเมิน  

 ท่ี 5 คะแนน 

  ผลดาํเนินการ  

  ตํ่ากวา่เป้าหมาย    

  เทา่กบัเป้าหมาย   

  สงูกวา่เป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 

   บรรล ุ

 ไมบ่รรล ุ

ผลประเมิน 

   ไมแ่ตกตา่ง  SAR 

   แตกตา่ง  SAR   

 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ

ตามกลยทุธ์ท่ีกําหนดอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ 

          สาํนกัวิทยบริการฯ มีรายงานการประชุมบคุลากรสํานกัวิทยบริการ

ฯ ครัง้ท่ี 1 / 2553  แสดงการสร้างระบบกลยทุธ์โดยให้บคุคลากรเข้ามามี

สว่นร่วมหรือร่วมมือ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ50 สอดคล้องตามเกณฑ์ทีกํ่าหนด 

โดยมีหลักฐานคือแบบประเมินความพึงพอใจของบุคคลากร มีผู้ ตอบ

จํานวน 45 คน หลกัฐานตามเอกสาร วทส.17-2.1-2 

 

 

 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ

ตามจดุเน้น และจดุเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนั ไม่ตํา่กว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

          สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่

เก่ียวกบัการดาํเนินการตามจดุเน้น และจดุเดน่หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2553  โดยผลการประเมิน

ความพงึพอใจของบคุลากร ได้ไม่ตํา่กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในทกุข้อคําถามทีเ่กี่ยวข้องกบัการดําเนินการ และได้มีการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ รับบริการ พบว่า ได้ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน เช่นเดียวกนั หลกัฐานตามเอกสารวทส.17-3.1-2 

  

http://www.arit.dusit.ac.th/sar/2011/doc/17/1_7_1_1.pdf�
http://www.arit.dusit.ac.th/sar/2011/doc/17/1_7_1_1.pdf�
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ตวับ่งชี ้
ร่องรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช้ 

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตวับ่งชี ้
ผลประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการ 

 

 

4. ผลการดาํเนินงานบรรลตุามจดุเน้น จดุเดน่ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของสถาบนัและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม

 สาํนกัวทิยบริการฯ มีผลการดําเนินงานตามจดุเน้น จดุเดน่ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะหรือพนัธกิจของสถาบนั ซึง่ทําให้เกิดผลกระทบที่เป็น

ประโยชน์และสร้างคณุคา่ตอ่สงัคม หลกัฐานตามเอกสาร วทส.17-4.1-4 

 

  

 

5. สถาบนัมีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่

กําหนดและได้รับการยอมรับในระดบัชาตหิรือนานาชาติ     

             สํานกัวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายนอก ใน

การจัดกิจกรรมทีเ่กี ่ยวเนือ่งกับกับจุดเด่นของสํานักวิทยบริการฯ ใน

ระดบัชาติ ได้แก่ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดและพฒันาสือ่การเรียนการ

สอนบนระบบ  E –learning (eDLCL-square) พบหลกัฐานการจัด

โครงการดงักลา่วใน http://202.29.34.14/edltv/aggregator?page=101 

และเอกสาร วทส.11.5-6.1 และ วทส. 17-5.1-3 

  

 

เสริมจุดแขง็ 

 สํานกัวิทยบริการฯ มีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้นจุดเด่นหรือความ

เช่ียวชาญเฉพาะท่ีกําหนดและได้รับการยอมรับในระดบันานาชาต ิ    
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ตาราง ป 1/1. ผลการประเมินรายตวับ่งชีข้องสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ช่ือหนว่ยงาน 
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต  

ประเภท

สถาบนั 

□ กลุม่ ก  วิทยาลยั

ชมุชน □ กลุม่ ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา  

 ■ กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง    

       □ ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา    

       ■ ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี    

 □ กลุม่ ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลติบณัฑิตศกึษา โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 

ประเมนิวนัท่ี 1-2 มิถนุายน พ.ศ.  2554   

ตวับง่ชี ้

คณุภาพ 
คา่เป้าหมาย 

ผลดาํเนินการ 
ผลคะแนน

ประเมนิ 
ตวัตัง้ 

ผลลพัธ์ 
   บรรล ุ

ตวัหาร ไมบ่รรล ุ

สกอ.1.1  7 ข้อ 8 ข้อ  5.00 

สมศ. 17  4 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

สกอ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

สกอ 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

สกอ. 5.2 4 ข้อ 4 ข้อ  4.00 

สกอ. 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

สกอ. 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

สกอ. 7.4 3 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

สกอ. 9.1 8 ข้อ 8 ข้อ  4.00 

สมศ. 15 4.00 คะแนน 4.78 คะแนน  4.78 

  ประกนัคณุภาพ  10  ตวับง่ชี ้คะแนนเฉลีย่ไมร่วม สมศ ตวัท่ี15 4.78 

  ประกนัคณุตวับง่ชี ้สกอ. 8 ตวับง่ชี ้ คะแนนเฉลีย่ 4.75 

  ประกนัคณุตวับง่ชี ้สมศ. 2 ตวับง่ชี ้ คะแนนเฉลีย่ 4.89 

  เฉลีย่ สกอ.และ สมศ. จํานวน 10 ตวับง่ชี ้ คะแนนเฉลีย่ 4.78 
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ตาราง ป 2. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ช่ือหนว่ยงาน สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประเภทสถาบนั □ กลุม่ ก  วิทยาลยัชมุชน □ กลุม่ ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา 

 
■ กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง 

□ กลุม่ ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลติบณัฑิตศกึษา 

โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 
 

       □ ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑิตศกึษา   

       ■ ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี    

ประเมนิวนัท่ี 1-2 มถินุายน พ.ศ.  2554   

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการประเมนิ 

หมายเหต ุ

 

I P O รวมเฉลี่ย 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งดว่น  

1.51 - 2.50   ปรับปรุง  

2.51 - 3.50   พอใช้  

3.51 - 4.50   ดี  

4.51 - 5.00   ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 2 5.00 5.00  5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 3 -  -     

องค์ประกอบท่ี 4        

องค์ประกอบท่ี 5  4.00  4.00 ดี   

องค์ประกอบท่ี 6 -       

องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00  5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 8 -  -     

องค์ประกอบท่ี 9 - 5.00 4.78 5.00 ดี ไมร่วม สมศ.ตวัท่ี 15  

เฉลี่ยรวม 5.00 4.71 5.00 4.78 ดีมาก   

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก      
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ตาราง ป 3. ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ช่ือหนว่ยงาน สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประเภทสถาบนั □ กลุม่ ก  วิทยาลยัชมุชน □ กลุม่ ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา 

 
■ กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง 

□ กลุม่ ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลติ

บณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 

       □ ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑิตศกึษา    

       ■ ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี    

ประเมนิวนัท่ี 1-2 มถินุายน พ.ศ.  2554  

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
I P O รวมเฉลี่ย 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งดว่น 

1.51 - 2.50   ปรับปรุง 

2.51 - 3.50   พอใช้ 

3.51 - 4.50   ดี 

4.51 - 5.00   ดีมาก 

มาตฐานท่ี 1 
- -     

(คณุภาพบณัฑิต) 

มาตฐานท่ี 2 

- 4.83  4.83 ดีมาก  
(การบริหารจดัการ) 

มาตรฐานท่ี 2 ก 

(ธรรมาภิบาลการบริหาร) 

มาตรฐานท่ี 2 ข 
5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก ไม่รวม สมศ.ตวัท่ี 15 

(พนัธกิจการบริหาร) 

มาตรฐานท่ี 3 
-      

(การสร้างและพฒันาสงัคม) 

เฉลีย่รวมทกุตวับง่ชีข้องทกุมาตรฐาน 5.00 4.71 5.00 4.78 ดีมาก   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    
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ตาราง ป 4. ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

ชื่อหน่วยงาน สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประเภทสถาบัน 

□ กลุม่ ก  วิทยาลยั

ชมุชน   □ กลุม่ ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา 

 
■ กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง 

□ กลุม่ ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลติบณัฑิตศกึษา 

โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 

       □ ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑิตศกึษา  

       ■ ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี  

ประเมนิวนัท่ี 1-2 มถินุายน พ.ศ.  2554 

 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวมเฉลี่ย 

    0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งดว่น 

    1.51 - 2.50   ปรับปรุง 

    2.51 - 3.50   พอใช้ 

    3.51 - 4.50   ดี  

    4.51 - 5.00   ดีมาก       

ด้านนกัศกึษาและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี - 4.00   4.00 ด ี   

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.83 5.00 4.88 ดมีาก ไมร่วม สมศ.ตวัท่ี 15  

ด้านการเงิน     -       

ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวตักรรม             

เฉลีย่รวมทกุตวับง่ชีข้องทกุมมุมอง 5.00 4.71 5.00 4.78 ดมีาก   

ผลการประเมนิ ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก     
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ตาราง ป 5. ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

ช่ือหน่วยงาน สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ประเภทสถาบนั □ กลุ่ม ก  วิทยาลยัชมุชน □ กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา 

 ■ กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง □ กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลติบณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 

       □ ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา    

       ■ ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี    

ประเมนิวนัท่ี 1-2 มถินุายน พ.ศ.  2554 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวมเฉลี่ย 

    0.00 - 1.50   ปรับปรุงด่วน 

    1.51 - 2.50   ปรับปรุง 

    2.51 - 3.50   พอใช้ 

    3.51 - 4.50   ด ี 

    4.51 - 5.00   ดมีาก       

1.มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศกึษา             

  (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดมีาก   

  (2) ด้านวิชาการ   5.00   5.00 ดมีาก   

  (3) ด้านการเงิน -   -       

  (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.80 5.00 5.00 ดมีาก ไม่รวม สมศ.ตวัที่ 15  

เฉลี่ยมาตรฐานที ่1 5.00 4.83 5.00 4.88 ดมีาก   

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบนัอดุมศกึษา 
            

  (1) ด้านการผลิตบณัฑิต -           

  (2) ด้านการวิจยั             

  (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแกส่งัคม - 4.00   4.00 ดี   

  (4) ด้านการทาํนบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม -           

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2   4.00   4.00 ดี   

เฉลี่ยรวมทกุมาตรฐาน 5.00 4.71 5.00 4.78 ดมีาก   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก     
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สรุปผลประเมินเฉพาะตามเกณฑ์ สมศ. 

ช่ือหน่วยงาน สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

ประเภทสถาบนั □ กลุ่ม ก  วิทยาลยัชมุชน  □ กลุ่ม ข  สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา  

 ■ กลุม่ ค สถาบนัเฉพาะทาง  □ กลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สงูและผลติบณัฑติศกึษา โดยเฉพาะระดบั ป.เอก 

       □ ค 1 สถาบนัท่ีเน้นระดบับณัฑติศกึษา      

       ■ ค 2 สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี   

ประเมนิวนัท่ี 1-2 มถินุายน พ.ศ.  2554 

กลุม่ตวับง่ชี ้ ด้านของคณุภาพ ตวับง่ชี ้ ผลประเมิน ตวัหาร เฉลี่ย เฉลี่ยรายกลุ่ม คณุภาพ 

1. กลุม่ตวับง่ชีพื้น้ฐาน 

1. ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ตวับง่ชีท่ี้ 1       

4.78 ดีมาก 

ตวับง่ชีท่ี้ 2       

ตวับง่ชีท่ี้ 3       

ตวับง่ชีท่ี้ 4       

รวม 0.00 0   

2. ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตวับง่ชีท่ี้ 5       

ตวับง่ชีท่ี้ 6       

ตวับง่ชีท่ี้ 7       

รวม 0.00 0   

3. ด้านบริการวิชาการแก่สงัคม 

ตวับง่ชีท่ี้ 8       

ตวับง่ชีท่ี้ 9       

รวม 0.00 0   

4. ด้านการทํานบุาํรุงศิลปะและวฒันะ

ธรรม 

ตวับง่ชีท่ี้ 10       

ตวับง่ชีท่ี้ 11       

รวม 0.00 0   

5. ด้านการบริหารและการพฒันา

สถาบนั 

ตวับง่ชีท่ี้ 12       

ตวับง่ชีท่ี้ 13       

ตวับง่ชีท่ี้ 14       

รวม 0.00 0   
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กลุม่ตวับง่ชี ้ ด้านของคณุภาพ ตวับง่ชี ้ ผลประเมิน ตวัหาร เฉลี่ย เฉลี่ยรายกลุ่ม คณุภาพ 

 
6. ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพ

ภายใน 

ตวับง่ชีท่ี้ 15 4.78 1   
  

รวม 4.78 1 4.78 

2. กลุม่ตวับง่ชีอ้ตั

ลกัษณ์ 

  ตวับง่ชีท่ี้ 16       

5.00 ดีมาก   ตวับง่ชีท่ี้ 17 5.00 1   

  รวม 5.00 1 5.00 

3. กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการ

ส่งเสริม 

  ตวับง่ชีท่ี้ 18       
    

  รวม 0.00 0   

  เฉลีย่ตวับง่ชีพ้นัธกิจหลกั(ตวับง่ชี ้1-11) 0.00 0     

  เฉลี่ยภาพรวม 2  ตวับง่ชี ้คะแนน 9.78 2 4.89 ดีมาก 

        

 เกณฑ์การรับรองคณุภาพ  ประกอบด้วย     

 1.  คะแนนเฉลีย่รวม  3.51  ขึน้ไป  

 2.  คะแนนเฉลีย่ตวับง่ชีพ้นัธกิจหลกั(ตวับง่ชี ้1-11)  3.51  ขึน้ไป  
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