
 

องค์ประกอบที่ 8  ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

8.1  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ด าเนินการ) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
[  ] มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องอบรม 
[  ]  มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องอบรม 
[  ]  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน 
[  ]  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน 
[  ]  มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

1.  บุคลากรให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.  สร้างความสัมพันธ์ มีน  าใจต่อกันภายในองค์กร 

3.  ลดก าลังคน ประหยัดงบประมาณ ร่วมกันดูแล 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ) 

4 เดือน 
(1 มิย.53-30 กย.53) 

8 เดือน 
(1 มิย. 53-31 มค. 54) 

12 เดือน 
(1 มิย. 53-31 พค. 54) การบรรลุเปา้หมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53 
(1 ตค.52-30 กย. 53) 

6 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 มีค. 54) 

9 เดือน งปม. 54 
(1 ตค.53-31 พค. 54)    

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   3 N/A N/A N/A N/A 4 4 

 

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และช่ือหลักฐาน) 

สวท.  8.1-1-1  หลักฐานรายงานการประชุมการหารือความต้องการในการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.  8.1-1-2  หลักฐานระเบียบการใช้ห้องศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
สวท.  8.1-1-3  หลักฐานบันทึกขอความอนุเคราะห์การใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของหน่วยงานภายใน 
สวท.  8.1-1-5  หลักฐานผลส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 

 



 
จุดแข็ง 

1. อุปกรณ์มีความพร้อมและทันสมัย 
2. บุคลากรให้ความร่วมมือ และเกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้ใช้บริการต้องมีความรู้ ความสามารถในอุปกรณ์เหล่านั น 
2. ต้องมีกฎเกณฑ์และการควบคุมให้ถูกต้อง 
3. บุคลากรต้องร่วมกันรับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั นเสมือนเป็นเจ้าของ 
4. อุปกรณ์เหล่านั นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดก าลังคนและงบประมาณได้ดี 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม    
     1.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื ออุปกรณ์ 
     2.  ติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

1. น.ส. อ้อยจริยา 
    พลับจีน  
2. นางสุกัญญา  
    พิสิฐอมรชัย 
3. น.ส.รัชนี  
    ตอ่เงิน 

 

ปี   2554 

แผนสนับสนุน 
1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนับสนุนการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน 

 

 
ปี   2554 
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ประชุมหารือความต้องการในการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบส าหรับนักศึกษาที่เข้าใช้บริการ 
ศูนย์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 

 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
 

 ห้ามน าอาหารและเครือ่งดื่มเข้ามาในห้อง 
 

 ห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้อง 
 

 หากต้องการตดิตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเตมิโปรดติดต่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การเรียนรู้ 

 
 

 

 

โดย   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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