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1. บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
การประเมินคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา
2553 ตามรายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม
2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการประเมินตนเองของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการประเมินครั้งนี้ได้ตรวจประเมินจาก
เอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งการสังเกตโดยการตรวจ
เยี่ยมหน่วยงาน ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้
การกํ า หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตั ว บ่ ง ชี้ แ บ่ ง เป็ น 5 ระดั บ มี ค ะแนนตั้ ง แต่ 1 ถึ ง 5 โดยมี
ความหมายของคะแนน ดังนี้
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตามเกณฑ์ของ สกอ. ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 7 คะแนน 4.50 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 8 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 9 คะแนน 4.00 ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี
จากผลการตรวจประเมิน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.67 ตามองค์ประกอบคุณภาพและจํานวนตัว
บ่งชี้ สรุปได้ดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน พบว่า ด้านที่ได้ผลการประเมินระดับดีมาก
มี 3 ด้าน คือ องค์ประกอบที่ 1 5 และ 8 สําหรับผลการประเมินในระดับดีมี 2 ด้าน คือ องค์ประกอบที่
7 และ 9
2. ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยการดอุดมศึกษาตามมาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายใน
แบ่งเป็น 2 มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
และมาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา พบว่า อยู่ในระดับดีมาก

3. ผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ จากมุมมองทั้ง 4 ด้าน
พบว่า ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการภายในและด้านการเงิน
พบว่า อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม อยู่ในระดับดี
4. ผลการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
ดังนี้ 1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา แบ่งเป็น ด้านการเงิน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก
จุดแข็ง
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากรที่มีคณ
ุ วุฒิสูง
รวมถึงมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ทําให้สามารถบริหารจัดการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดยุคใหม่อย่างแท้จริง
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการห้องสมุดมีชีวิตซึ่งหากมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องถือได้ว่า เป็นกิจกรรมเด่นของห้องสมุด สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่
เป็น “อัตลักษณ์” ของห้องสมุดและเป็นตัวอย่างสําหรับหน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป
3. ปรัชญาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้คําที่เน้นเชิงคุณภาพและให้
ความสําคัญกับ “บัณฑิต” ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาและ “บริการวิชาการสู่สังคม” ซึง่ เป็น
พันธกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
4. วิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นที่มุ่งสู่ “มาตรฐานคุณภาพ” เช่นเดียวกัน
5. การบริหารงานเต็มไปด้วยหลักธรรมาภิบาล สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ดีและมีประโยชน์
คุ้มค่า
ข้อเสนอแนะ
1. กรณีที่เกณฑ์กําหนดให้มี “ระบบและกลไก” ควรเขียนเป็นแผนภูมิหรือแผนภาพแสดง
2. อัตลักษณ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งบริการวิชาการ ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์อย่างเด่นชัด ดังนั้นอาจขยายความคําว่าแหล่ง
บริการวิชาการที่มีลักษณะเด่นอย่างไร เช่น แหล่งบริการวิชาการที่มชี ีวิต เป็นต้น
3. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเป็นแบบสํารวจวิเคราะห์ความต้องการด้านการบริการวิชาการ
2. ควรนําผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหารอาจทําเป็นบทสรุปสําหรับผู้บริหาร
2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
สํานักวิทยบริการจัดตั้งขึ้นตามประกาศสถาบันราชภัฏธนบุรี เรื่อง หน่วยงานตามโครงสร้าง
ระบบบริ ห ารงานของสถาบั น ราชภั ฏ ธนบุ รี ลงวั น ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ประกอบด้ ว ย 4
หน่วยงาน ได้แก่ งานหอสมุด งานโสตทัศนูปกรณ์ งานเอกสารตําราและงานเลขานุการ เพื่อให้งานบริการ

วิชาการของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร อาคาร
สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้า การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการจัดทําและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ในสถาบัน
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏธนบุรีเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15
มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนชื่อเป็น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบด้วย3 หน่วยงาน
ได้แก่ งานสํ านักงานผู้อํานวยการ งานหอสมุ ดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และจากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”มีผลให้สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี เปลี่ ยนสถานะเป็ น มหาวิทยาลันราชภั ฏธนบุรี และเป็นนิติบุค คล ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้
กําหนดส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ส่ ว นการกํ า หนดโครงสร้ า ง ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานย่ อ ย 3 หน่ ว ยงาน คื อ สํ า นั ก งาน
ผู้อํานวยการ งานฝ่ายหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 จํานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 26 คน แบ่งเป็น อาจารย์ 4 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 3 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 17 คน
จากแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง
วิเคราะห์ภารกิจและคํานึงถึงความจําเป็น ความไม่ซ้ําซ้อน ความคล่องตัวและรวดเร็ว ในการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยในการที่
จะสร้างสรรค์งานที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป
ปรัชญา
ประสิ ท ธิ ภ าพของแหล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ แ ละเทคโนโลยี ส่ ง ลต่ อ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และ
ประสิทธิภาพการบริการวิชาการสู่สังคม
วิสัยทัศน์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน
บริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ
1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน ได้ศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ
2. ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จัดเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า การวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2. พัฒนา ค้นคว้าด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียน การสอน การดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3. พัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทํางาน
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งบริการวิชาการ
3. วิธีประเมิน
3.1 การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม)
3.1.1 คณะกรรมการประเมินแต่ล ะคนศึ กษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment) และได้ประชุมวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมตามกําหนดการในตาราง วัน เวลาเพื่อร่วม
วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR 11) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
คณะกรรมการจะทําการพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และสรุปประเด็น ข้อ
สงสัย และหาข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้น
3.1.2 การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมประธานแนะนําคณะกรรมการประเมิน ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการประเมิน และกําหนดเวลาแจ้งผลการประเมิน ผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ แนะนําผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา
2553 และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน ให้คณะกรรมการประเมินทราบ
จากนั้นคณะกรรมการประเมิน เริ่มเข้าตรวจประเมินโดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ แต่ละตัวละบ่งชี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินในแต่
ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ จากนั้นคณะกรรมการประเมินแต่ละคนยกร่างรายงานตามที่งานที่ได้รับ
มอบหมายและนํ า ข้ อ มู ล มาสั ง เคราะห์ ร่ ว มกั น โดยมี ก ารทบทวนอภิ ป รายจนได้ ข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น เพื่ อ
รายงานผลการประเมินเบื้องต้น พร้อมทั้งจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศทราบพอสังเขป

หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินสรุปผล และตรวจเยี่ยมสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมฟังผลการประเมิน หลังจากนั้น
จะเขีย นรายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในฉบั บสมบูร ณ์นํา ส่ ง สํานั ก ประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

4 . ผลการประเมิน
4.1 รายงานตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะ/หน่วยงาน
ผลการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

1.1
5.1
5.2
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
9.1

เป้าหมาย
4
5
4
5
4
4
4
5
4

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
( % สัดส่วน)

มีการดําเนินงาน 8 ข้อ
มีการดําเนินงาน 5 ข้อ
มีการดําเนินงาน 5 ข้อ
มีการดําเนินงาน 7 ข้อ
มีการดําเนินงาน 4 ข้อ
มีการดําเนินงาน 5 ข้อ
มีการดําเนินงาน 5 ข้อ
มีการดําเนินงาน 7 ข้อ
มีการดําเนินงาน 8 ข้อ
คะแนนรวมเฉลีย่

บรรลุเป้าหมาย
√ = บรรลุ
X = ไม่บรรลุ
√
√
√
√
√
√
√
√
√

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ
(เกณฑ์ สกอ.)
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.67

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR)
-

หมายเหตุ ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ทใี่ ช้ประเมินสําหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจํานวน หรือระบุเป็นข้อ

4.2 รายงานตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

จํานวนตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
5.00
แผนการดําเนินการ
5. การบริการวิชาการแก่
5.00
สังคม
7. การบริหารและการจัดการ
4.50
8. การเงินและงบประมาณ
5.00
9. ระบบและกลไกการ
4.00
ประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
4.70
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ระดับดีมาก

ผลผลิต

รวม
5.00

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก

4.50
5.00
4.00

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี

4.70

ระดับดีมาก

4.3 รายงานตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2
ด้านการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ก
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการ
อุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ข
ด้านพันธกิจของ
การ
บริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ด้านการสร้างพัฒนา
สังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม ผลการประเมิน

4.67

4.67

ระดับดีมาก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

4.00

4.00

ระดับดีมาก

4.56

4.56

ระดับดีมาก

ระดับดีมาก

4.4 รายงานตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้าน
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม ผลการประเมิน

1. ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5.00

5.00

ระดับดีมาก

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน

4.60

4.60

ระดับดีมาก

3. ด้านการเงิน

5.00

5.00

ระดับดีมาก

4. ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม

4.00

4.00

ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง

4.65

4.65

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ระดับดีมาก

4.5 รายงานตารางที่ ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐาน
1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา
(1) ด้านการเงิน
(2) ด้านการบริหาร
จัดการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ปัจจัยนําเข้า

ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม ผลการประเมิน

5.00
4.50

5.00
4.50

ระดับดีมาก
ระดับดี

4.75

4.75

ระดับดีมาก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

5.00

5.00

ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน

4.87

4.87

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

ระดับดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
(1) ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานที่ 2

4.6 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ

5. การบริการทางวิชาการแก่
สังคม

จุดแข็ง
ปรัชญาของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเน้น
เชิงคุณภาพและให้ความสําคัญ
กับ “บัณฑิต” ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สําคัญของการศึกษา และ
“บริการวิชาการสู่สังคม” ซึ่ง
เป็นพันธกิจสําคัญของสถาบัน
อุดมศึกษา
ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรมีคุณวุฒิสูงรวมทั้งมี
ความรู้ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
โครงการต่ า งๆ ควรทํ า แผนเป็ น
CHART หรือมีการสํารวจบุคลากรใน
สํานักในการบริหารจัดการโครงการ

โครงการห้องสมุดมีชีวิตควร
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็น
กิจกรรมเด่นของห้องสมุดและ
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
เป็นตัวอย่างสําหรับหน่วยงานอื่นๆ
ได้ต่อไป

จุดที่ควรพัฒนา

สรุประบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคมเป็น
แผนภูมิหรือแผนภาพให้
ชัดเจน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

องค์ประกอบ
จุดแข็ง
7. การบริหารและการจัดการ การบริหารงานเต็มไปด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลสามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีและมี
ประโยชน์คุ้มค่า
8. การเงินและงบประมาณ มีระบบและกลไกในการจัดสรร
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
นําผลการประเมินในแต่ละด้าน
ไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาและ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ในการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย
หลักฐานยังไม่ชัดเจนเพราะยัง
ไม่ได้วิเคราะห์ว่า หากค่าใช้จ่าย
มากเกิ น ไปจะแก้ ปั ญ หาต่ อ ไป
อย่างไร

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกควรเขียนเป็น
แผนภูมิหรือแผนภาพแสดง
ขั้นตอนวิธีการรวมถึงปัจจัยหรือ
องค์ประกอบที่ทําให้เกิดระบบ
และกลไกนั้นขึน้

การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองมีความกะทัดรัด สะดวก
ต่อการทําความเข้าใจ จัดเป็น
นวัตกรรมที่ดีในการใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาในอนาคต

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรอิงแผนสารสนเทศกับ
มหาวิทยาลัย

5. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
วิธีปฏิบัติที่ดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการหลายโครงการไม่ว่า
จะเป็นโครงการรณรงค์รักการอ่าน โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือ
และการยอมรับจากชุมชน

ภาคผนวก

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

กําหนดการประเมินคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 9
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554
เวลา 8.30 - 12.00 น. ลงทะเบียน
การประเมินคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย คณะกรรมการประเมิน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พฒ
ั นโยธิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ วุฒิประสิทธิ์
3. นางบุษบา
กอศรีสกุล
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น. การประเมินคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
และการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

