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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ประวัติความเปนมาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีฐานะ
เปนสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วันท่ี 22  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผูอํานวยการเปนหนวยงานระดับกองโดยแบงสวนราชการเปน      
4 งาน ไดแกงานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเปนมา  การดําเนินการและสถานท่ีต้ังมีดังนี้ 
 พ.ศ. 2515 – 2517  จัดต้ังหองสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี  และฝายโสตทัศนศึกษา  ต้ังอยู
อาคารไมช้ันเดียวตรงขามเรือนทานเปง   
 พ.ศ. 2517 – 2519  ต้ังอยูท่ีอาคาร  1  ช้ัน  1 
 พ.ศ. 2519 – 2535  ต้ังอยูท่ีอาคารหกเหล่ียมโดยแยกออกเปน  2  สวน  คือฝายหอสมุด  
และฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 – 2548  เปนหนวยงานในฐานะโครงสรางการบริหารงานภายในเทียบเทาคณะ  
ช่ือวาสํานักวิทยบริการ  ต้ังอยูท่ีอาคารบรรณราชนครินทร  เปนตึกสูง 4 ช้ัน โดยช้ัน 1 ถึง   ช้ัน 3  
เปนสวนหอสมุดและช้ัน 4  เปนฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
 ตอมาไดมีการเปล่ียนแปลงจากสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไปเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 ทําให
มีผลบังคับใชในวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 ดั้งนั้นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จึงเปนเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปล่ียนช่ือเปน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวง
จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงประกอบดวยหนวยงาน 4 หนวยงาน 
ไดแก กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หอสมุดกลาง 
 และจากการประกาศใช “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แทน 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลใหสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีเปล่ียนสถานะเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2549  เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2549            
ไดกําหนดสวนราชการภายในไวดังนี้ 

1. สํานักงานอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตร 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. คณะวิทยาการจัดการ 
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

 จากแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตองวิเคราะหภารกิจและคํานึงถึงความจําเปน ความไมซํ้าซอน ความคลองตัว และรวดเร็วในการ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและทางราชการไดประโยชนสูงสุด และเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับมหาวิทยาลัยในการท่ีจะสรางสรรคงานท่ีดีแกประเทศชาติตอไป 

วิสัยทัศน    
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศ          
ทุกชนิด  พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือทองถ่ิน 

ภารกิจ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                  
มีภารกิจปฏิบัติเพื่อใหการสนับสนุนแกนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลท่ัวไป และชุมชน
ดังนี้ 

1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
2. ใหบริการสารสนเทศ  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  การคนควาและการวิจัย 
3. เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองคความรูสูกลุมตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 

5. สนับสนุนและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ศึกษาวิจัย 

จุดมุงหมาย 
 จุดมุงหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังนี้  

1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา 
2. เพื่อใหบริการสารสนเทศแก บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาและวิจัย 
4.  พัฒนาการบริหารงานอยางมีระบบเพื่อประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร 
5. สรางบุคลากรใหมีความพรอมกับกระแสโลกาภิวัตนใหมีความรักองคกร มีขวัญ

และแรงจูงใจในการทํางาน 
6. พัฒนาดานส่ือการเรียนรูรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning) 
7. สรางพันธมิตรทุกระดับท้ังภายในและภายนอกหรือประโยชนท้ังทางตรงและ

ทางออมตอการบริหารงานตามเปาหมาย 
 
เปาหมาย 

1. พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลางการเรียนรูใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ส่ือสารท่ีทันสมัย 

2. พัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพิ่มศักยภาพการเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) ใหมีความสมบูรณ โดย

การพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปสูการเปนหองสมุดดิจิทัล 
4. ใหบริการหองสมุดในลักษณะหองสมุดมีชีวิต 



 4

แนวทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป  2551 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีคุณภาพดานการนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 
4. จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังดานสถานท่ีและอุปกรณ  เพื่อนําไปสูการเปน

ศูนยการเรียนรู 
5. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารนิเทศอยางคุมคา  โดยการจัดฝกอบรมและ

แนะนําผูใชบริการ  ใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับ
ความตองการของผูใช 

6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูในดานตาง ๆ  เชน  เทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร  ความรูดานวิชาชีพ  เพื่อเปนผูนําทางวิชาชีพและรองรับการปฏิบัติงานท่ีเปล่ียนแปลงไปสู
ยุคดิจิทัลและมีจิตใจพรอมท่ีจะใหบริการเปนสําคัญ 

7. จัดใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในสวนขอมูล  และการเขารวมสืบสาน
วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีดีงาม 

8. จัดใหมีการดําเนินการประหยัดพลังงาน 

โครงสรางองคกรและการบริหาร 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงสวนราชการในสํานักงาน
ผูอํานวยการ ออกเปน 4 สวน ไดแก  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  หอสมุดกลาง  ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัดแบงหนวยงานภายในดังนี้ 

1. กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  แบงสวนราชการเปน 

1.1 งานบุคลากร 

1.2 งานสารบรรณ 

1.3 งานอาคารสถานท่ี 

1.4 งานการเงิน 

1.5 งานพัสด ุ

1.6 งานนโยบายและแผน 
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2. หอสมุดกลาง  แบงสวนราชการเปน 

2.1 งานบริหารจัดการ 

2.2 งานบริการ 

2.3 งานเทคนิค 

2.4 งานวิทยพัฒนา 
3. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา แบงสวนราชการเปน 

3.1. งานบริหารจัดการ 

3.2. งานผลิตส่ือ 

3.3. งานบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
3.4. งานนวัตกรรมการศึกษา 

4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงสวนราชการเปน 

4.1. งานบริหารจัดการ 

4.2. งานสารสนเทศ 

4.3. งานฝกอบรมและบริการ 

4.4. งานระบบและบริการ 

4.5. งานระบบเครือขาย 

4.6. งานครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
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โครงสรางองคการและการบริหาร 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรรณี 

 
 

สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 
 
 
 

 
กลุมงานบริหารงานท่ัวไป หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการประจําสํานักวทิยบริการฯ 

งานบริหารบุคลากร 
งานสารบรรณ 
งานอาคารสถานที่ 
งานการเงิน 
งานพัสดุ 
งานนโยบายและแผนงาน 

งานบริหารจัดการ 
งานบริการ 
งานเทคนิค 
งานวิทยพัฒนา 

งานบริหารจัดการ 
งานผลิตสื่อ 
งานบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
งานนวัตกรรมการศึกษา 

งานบริหารจัดการ 
งานสารสนเทศ 
งานฝกอบรมและบริการ 
งานระบบและบริการ 
งานระบบเครือขาย 
งานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 

                            ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                  (นายโกสุม  เจริญรวย) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 หัวหนาสํานกังานผูอํานวยการ 
                                                     (ผศ. จิตติมา  สิงหธรรม) 
 
 
 

 

 
 
 

หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
(นางมาลีวัลย  นิโรจน) 

หัวหนาหอสมุดกลาง 
(ผศ. จิตติมา  สิงหธรรม) 

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
(ผศ. กนกพร   จาริก) 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม) 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ผศ. บุษยา  ประทุมยศ) 

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผศ. บุษยา   ประทุมยศ) 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ผศ. กนกพร  จาริก) 
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บุคลากรในปงบประมาณ 2551  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประจําหนวยงานท้ัง 4 งาน 
ดังนี้ 
 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 1.  ผศ.จิตติมา   สิงหธรรม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
 2.  นางมาลีวัลย   นิโรจน  รักษาการหวัหนาเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3. นางอุไร   แสงช่ืน  แมบาน 
 4. นางมะลิ   ทิพจินดา  แมบาน 
 5. นางธิดารัตน เทพอรุณ  แมบาน 
   
 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. ผศ.กนกพร   จาริก   หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.  นายสมชาติ  ทิพจินดา  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 3.  นายพงษนที   ศิลาอาศน  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 4.  นางสาวกรวรรณ   ทวีวัฒน  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 5.  นางสาววไิลลักษณ  รักตะสุวรรณ  ลูกจางประจํา 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  ผศ. บุษยา   ประทุมยศ  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นายปฏิคม    ทองจริง  หัวหนาหนวยครุภัณฑคอมพิวเตอร                  
 3. นายณัฐกาญจน    พึ่งเกิด  หัวหนาหนวยระบบเครือขาย  
 4. นายนิทัศน    นิลฉวี   หัวหนาหนวยสารสนเทศ 
        5. นายทวศัีกดิ ์   รัตนคม หัวหนาหนวยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 6.  นางสาวรุงรัตน   เช้ือแกว  หัวหนาหนวยบริหารจัดการ  
 7.  นางสาวลัดดา   เชิดชมกล่ิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 8.  นายปริญญา   ภารดีรุจิรา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 9.  นายเอกลักษณ   สุขท้ังโลก  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 10. นางปรียาภรณ   ศิริไสยาสน  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
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หอสมุดกลาง 
 1.  ผศ.จิตติมา สิงหธรรม  หัวหนาหอสมุดกลาง 
 2.  นางอาภรณ   ใจกลา  ผูชวยหวัหนาหอสมุดกลาง 
 3.  นางสาวจารุวรรณ   กันหาโนน  บรรณารักษ 
 4.  นางสาวบุปผา   ภูมิพื้นผล  บรรณารักษ 
 5.  นายสิทธิชัย   บวชไธสง  บรรณารักษ 
 6.  นางเจียมจติ   บวชไธสง  บรรณารักษ 
 7.  นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา  บรรณารักษ 
 8.  นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 9.  นายกําชัย   ทบบัณฑิต  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 10.นางสาวชฎาพร นิโรจน  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 11. นางวรินทร   พูลสนอง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 12. นางขวัญสิริ   โพธ์ิทอง  ครูพี่เล้ียง 
 13. นายธนดล   สอนสา  ชางเรียงพิมพ 2 
 14. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  พนักงานพิมพดีดข้ัน 3 
 15. นางอินธิรา   สังคีรี   บรรณารักษ 
 16. นางสาวอัญชลี   เฟองภักดิ ์  ผูปฏิบัติงานบริหาร   
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บทท่ี 2 
การบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 การบริหารงานของงาน 4 งาน ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป เปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการ
บริหารงานอ่ืนๆ เพื่อบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก
ในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆตามหลักการบริหารงานท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได เพื่อให
การบริหารงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแบงการบริหารงานภายใน 
ออกเปน 6 งาน แตละงานมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

1.   งานบคุลากร   
1.1   ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาประเภทตางๆ 
1.2   ดําเนินการเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.3   ดําเนินการจางลูกจางช่ัวคราว 
1.4   ดําเนินการเร่ืองการประกันสังคม 
1.5   การพัฒนาบุคลากร 

 

2.   งานสารบรรณ  
2.1   รับ – สง ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2.2   บันทึกเสนอ 
2.3    แจงเวียนหนังสือ 
2.4   รางหนังสือโตตอบ 
2.5   พิมพหนงัสือราชการ 
2.6   จัดเก็บเอกสาร 
2.7   ถายเอกสาร 
2.8   รับสงโทรสาร 
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3.   งานอาคารสถานท่ี   
3.1   ดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
3.2   ดูแลบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
3.3   ดูแลบํารุงรักษาลิฟท 
3.4   ดูแลความสะอาดและซอมแซมอาคาร 
3.5   จัดการสภาพแวดลอมภายในและภายนอกอาคาร 
3.6   ดูแลความเรียบรอยหองน้ําภายใน 

 

4.   งานการเงนิ   
4.1   ทําบัญชีรายรับ – รายจายประเภทตางๆ 
4.2   ทําเร่ืองขออนุมัติเบิกจายคาใชจายตางๆ 
4.3   รายงานการใชจายเงิน 

 

5.   งานพสัดุ   
5.1   ทําเร่ืองขออนุมัติจัดซ้ือพัสดุ 
5.2   ทําเร่ืองขออนุมัติจัดจาง 
5.3   ดูแลบํารุงรักษาครุภณัฑ 
5.4   ควบคุมการเบิกจายพัสดุ 
5.5   สอบราคาพัสดุ 
5.6   ทําทะเบียนคุมบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ 

 

6.   งานนโยบายและแผนงาน   
6.1   แจงทุกหนวยเพื่อของบประมาณ / เขียนโครงการ 
6.2   รวบรวมคําของบประมาณ / โครงการ 
6.3   แจงงบประมาณท่ีไดรับ 
6.4   ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ 
6.5   ทุกหนวยสรุปผลการใชจายงบประมาณ 
6.6   สรุปผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 
6.7   สรุปผลการใชจายงบประมาณประจําป 
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ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนหนวยงานหนึ่งในสํานัก          

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาท่ีบริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ
บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหบริการระบบเคร่ืองเสียงและเคร่ืองฉาย สนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาแบงการบริหารงานภายในออกเปน  4  งานแตละงานมีขอบเขต
หนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
 1.  งานบริหารจัดการ แบงออกเปน  5  ฝาย  และมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ   
  1.1  ฝายธุรการ  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ   
 1.1.1    งานสารบรรณ 

 1.1.2   แจงคําส่ัง หนังสือราชการ บันทึกขอความใหฝายงานท่ีเกีย่วของทราบ 
ตามท่ีหัวหนาส่ังการไวในหนังสือ 

  1.1.3   จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ของศูนยฯ 
 1.1.4   ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย ฯ  
 1.1.5   รวบรวมขอมูลผูมาใชบริการตาง ๆ ของศูนย  และจัดทําสถิติ 
 1.1.6   จัดเก็บรวบรวมจดหมาย  คําส่ัง  บันทึกขอความ  และเอกสารตาง ๆ และ
ทําลายเอกสารของศูนยฯ  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 1.1.7   งานพิมพเอกสารทุกชนิดท่ีเกีย่วของ 
 1.1.8   ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในงานสารบรรณท่ัวไป  และงานการขอใช
บริการจากหนวยงานอ่ืน ๆ  
 1.1.9   จัดพิมพรายงานประจําปของศูนยฯ 
 1.1.10  ใหบริการอาจารย  บุคลากร  นักศึกษา  ท่ีมาขอใชบริการของศูนยฯ 
 1.1.11  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.2   ฝายประชาสัมพันธ  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 1.2.1  ติดตอประสานงานดานการประชาสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.2.2  เผยแพรขาวสารกจิกรรมของศูนย ฯ ใหเปนท่ีรูจักท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยผานส่ือตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 1.2.3  ประชาสัมพันธระเบียบการบริการของศูนยแกผูใชบริการ 
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 1.2.4  ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมาติดตองานของศูนยฯ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 1.2.5  ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ แกบุคลากรของศูนยฯ 
 1.2.6  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.3   ฝายการเงินและพัสดุ  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.3.1  จัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของศูนยฯ 
 1.3.2  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีวัสดุ  ครุภัณฑทุกประเภทท่ีศูนยฯ
รับผิดชอบในการจัดซ้ือหรือจัดหา  
 1.3.3  ดําเนินงานดานเอกสารในการจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑตามที่ไดรับ
งบประมาณ 
 1.3.4  ดําเนินการตรวจสอบวัสดุ  ครุภัณฑท่ีหมดสภาพของศูนยฯ  
 1.35  จัดทํารายละเอียดเอกสารในการตรวจรับวัสดุ  ครุภัณฑ  ตรวจรับงานจางท่ี
ศูนยฯรับผิดชอบในการจัดซ้ือหรือจัดหา 
 1.3.6  ดําเนินการเบิกจายคาสาธารณูปโภคและคาตอบแทน 
 1.3.7  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.4   ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 1.4.1  ดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน รวมท้ังบริหารและ
ควบคุมงบประมาณและการใชจายเงินเพื่อใหเปนไปตามแผน 
 1.4.2  ศึกษา  วิเคราะห โครงการ  แผนงานใหเกินประโยชนสูงสุดและประหยัด
งบประมาณ 
 1.4.3  จัดเก็บ  รวบรวมแผนงาน  โครงการของศูนยฯ  
 1.4.4  ตัดยอดงบประมาณของศูนยฯ 
 1.4.5  ติดตามประเมินผล แผนงาน / โครงการตาง ๆ ของศูนยฯ 
 1.4.6  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.   งานผลิตส่ือ 
 2.1  ถายภาพนิง่  วีดิทัศนและตัดตอวีดิทัศน 
 2.2  ผลิตงานกราฟก 
 2.3  ผลิตมัลติมีเดีย 
 2.4   สําเนาเทปเสียง  เทปวดีิทัศน 



13 

  

 2.5  สําเนาแผน  CD  VCD   DVD 
 2.6  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

3.   งานบริการ   
3.1  ฝายบริการยืม – คืน  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้

3.1.1 บริการยืม – คืน ส่ือโสตทัศนวัสด ุ
3.1.2 บริการยืม – คืน และติดต้ังโสตทัศนูปกรณ 
3.1.3 แจงเตือนการยืม – คืนส่ือโสตทัศนวัสดุ – อุปกรณ 
3.1.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพการใหบริการยืม – คืน ประจําเดือน 
3.1.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2   ฝายบริการอินเทอรเน็ต  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้
3.2.1 บริการเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อสืบคนสารสนเทศผานอินเทอรเนต็ 
3.2.2 เก็บสถิติการใชบริการของนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
3.2.3 บริการสืบคนฐานขอมูลและพิมพขอมูลท่ีสืบคนได 

3.3   ฝายบริการทั่ว ๆ ไป  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้
3.3.1 ใหบริการหองประมูลผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส 

   3.3.2 บริการหองประชุมสัมมนาขนาด 70 คน 
3.3.3 บริการหองเรียนรูดวยตนเอง 
3.3.4 บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการฝกอบรม 
 

 4.   งานนวัตกรรมการศึกษา    
 4.1   ฝายอบรมและสนับสนนุการผลิตบทเรียน E-learning  มีขอบเขตหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 4.1.1  อบรมอาจารยผูใชระบบ 
 4.1.2  อบรมนักศึกษาในการใชระบบ 
 4.2   ฝายผลิตบทเรียน E-learning  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี ้
 4.2.1 ผลิตบทเรียน  
 4.2.2 งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศแบงการบริหารงานภายในออกเปน  5  งานแตละงานมีขอบเขต
หนาท่ีการรับผิดชอบ  ดังนี้ 

1.   งานบริหารจัดการ   
งานบริหารจัดการ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงออกเปน  6  ฝาย  และมีขอบเขต

หนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.1   ฝายธุรการ 

1.1.1  งานสารบรรณ 
1.1.2  ราง  พิมพ  ตรวจทาน บันทึกขอความ  จดหมาย  คําส่ัง  และเอกสารอ่ืน ๆ 
1.1.3  งานเสนอหนังสือหัวหนาในการลงนามเสนอความเห็นในหนังสือราชการ

ตามสายงาน (ตามคําส่ัง) 
1.1.4  แจงคําส่ัง หนังสือราชการ บันทึกขอความใหฝายงานที่เกี่ยวของทราบ 

ตามท่ีหัวหนาส่ังการไวในหนังสือ 
1.1.5  จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ของศูนยฯ 
1.1.6 ดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษาของศูนย ฯ  
1.1.7  รวบรวมขอมูลผูมาใชบริการตาง ๆ ของศูนย  และจัดทําสถิติ 
1.1.8  ถายสําเนาเอกสารตาง ๆ   
1.1.9   ติดตามและเรงรัดการปฏิบัติงานท่ีตองการคําตอบท้ังจากหนวยงานภายในศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยงานภายนอก 
1.1.10  จัดเก็บรวบรวมจดหมาย  คําส่ัง  บันทึกขอความ  และเอกสารตาง ๆ และ

ทําลายเอกสารของศูนยฯ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
1.1.11  ออกขอสอบ  คุมสอบคอมพิวเตอร เจาหนาท่ีใหมของมหาวิทยาลัย 
1.1.12  งานพมิพเอกสารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1.13  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนในงานสารบรรณท่ัวไป  และงานการขอใช

บริการจากหนวยงานอ่ืน ๆ  
1.1.14  จัดพิมพรายงานประจําปของศูนยฯ 
1.1.15  ใหบริการอาจารย  บุคลากร  นักศึกษา  ท่ีมาขอใชบริการของศูนยฯ 
1.1.16  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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 1.2   ฝายเลขานุการ   
 1.2.1  เชิญประชุม 
 1.2.2  เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
 1.2.3  เตรียมหองประชุม 
 1.2.4  บันทึกการประชุม 
 1.2.5  ทํารายงานการประชุม 
 1.2.6  จัดเตรียมอาหารวาง เคร่ืองดื่ม 
 1.2.7  เก็บเอกสารประกอบการประชุม เพือ่จัดทํารูปเลมประจําป 
 1.2.8  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.3   ฝายประชาสัมพันธ   
 1.3.1  ติดตอประสานงานดานการประชาสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.3.2  เผยแพรขาวสารกิจกรรมของศูนย ฯ ใหเปนท่ีรูจักท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยผานส่ือตาง ๆ ท่ีเหมาะสม 
 1.3.3  ใหคําปรึกษาดานคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 1.3.4  ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูมาติดตองานของศูนยฯ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 1.3.5  รับโทรศัพท  รับ – สง Fax 
 1.3.6  ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ แกบุคลากรของศูนยฯ 
 1.3.7  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 1.4   ฝายประกันคุณภาพ   
  1.4.1  งานประกันคุณภาพภายใน 

1)  การจัดทําแผนการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน 
2)  การจัดทําแผนการติดตาม การดําเนนิงานแผนงาน/โครงการ 
3)  การจัดทําแผนปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4)  การติดตามผลการดําเนินการจัดทํา SAR ของหนวยงาน 

  1.4.2  งานประกันคุณภาพภายนอก 
   1)  การเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินภายนอก 
   2)  การรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินภายนอกจากหนวยงาน
ภายใน 
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  1.4.3  งานพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ 
  1)  การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2)  การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 
  3)  สงเสริมการสรางวัตกรรมและเครือขายดานการประกันคุณภาพ 
  4)  จัดฝกอบรม ใหความรู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร 
  5)  การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  1.4.4  งานรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงาน 
  1)  การรายงานผลการดําเนนิงานประจําป 
  2)  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนยฯ 
 1.5   ฝายการเงินและพัสด ุ  
 1.5.1  จัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของศูนยฯ 
 1.5.2  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีวัสดุ  ครุภัณฑทุกประเภทท่ีศูนยฯ
รับผิดชอบในการจัดซ้ือหรือจัดหา  
 1.5.3  ดําเนินงานดานเอกสารในการจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑตามที่ไดรับ
งบประมาณ 
 1.5.4  ดําเนินการตรวจสอบวัสดุ  ครุภัณฑท่ีหมดสภาพของศูนยฯ  
 1.5.5  จัดทํารายละเอียดเอกสารในการตรวจรับวัสดุ  ครุภัณฑ  ตรวจรับงานจางท่ี
ศูนยฯรับผิดชอบในการจัดซ้ือหรือจัดหา 
 1.5.6  ดําเนินการเบิกจายคาสาธารณูปโภคและคาตอบแทน 
 1.5.7  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.6   ฝายแผนงานและงบประมาณ   
 1.6.1  ดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน รวมทั้งบริหารและ
ควบคุมงบประมาณและการใชจายเงินเพื่อใหเปนไปตามแผน 
 1.6.2  ศึกษา  วิเคราะห โครงการ  แผนงานใหเกินประโยชนสูงสุดและประหยัด
งบประมาณ 
 1.6.3  จัดเก็บ  รวบรวมแผนงาน  โครงการของศูนยฯ  
 1.6.4  ตัดยอดงบประมาณของศูนยฯ 
 1.6.5  ติดตามประเมินผล แผนงาน / โครงการตาง ๆ ของศูนยฯ 
 1.6.6  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 



17 

  

  1.7   ฝายบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   

  1.7.1  ควบคุม  ดูแลการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  1.7.2  จัดทําขอมูล  สถิติผูเขาใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  1.7.3  จัดเตรียมสถานท่ีสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 
  1.7.4  จัดเตรียมสถานท่ีอบรมคอมพิวเตอร 
  1.7.5  จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรใหพรอมเพ่ือใหนักศึกษาเขาใชบริการ 
  1.7.6  ตกแตงพัฒนาหองบริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
  1.7.7  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.   งานครุภัณฑ   

  งานครุภัณฑ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงออกเปน  2  ฝาย  และมีขอบเขตหนาท่ี        

ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  2.1   ฝายซอมบํารุง ( Technical Support )   

  ดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานเสมอ   ติดตามผลในกรณี          

ถาครุภัณฑมีการสงซอม ดูแลการเปล่ียนอุปกรณและยายครุภัณฑในกรณีมีการโยกยายสถานท่ีของ

ครุภัณฑ   กําหนดตารางการดูแลรักษาครุภัณฑใหแกหนวยงานตางๆ 

 2.2   ฝายวิศวกร ( System Engineer )   

  กําหนดความสามารถและคุณภาพของครุภัณฑ ในการนํามาใชกับหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยการใหคําปรึกษาและความรูแกหนวยงานในการนําอุปกรณทางดาน

คอมพิวเตอร มาใชงานภายในหนวยงาน  ติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี Computer เพื่อ

นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับสถาบัน  เตรียมแผนงานการทดสอบระบบและการวิเคราะห

ระบบ  การทํางาน  ประสานงานกับฝายอบรมเพ่ือจัดอบรมใหหนวยงานภายท้ังภายในและภายนอก

ใหความรูดาน Computer Hardware  

   2.2.1  การกําหนดความสามารถและคุณภาพของครุภัณฑ ในการนํามาใชกับ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 2.2.2  การดูแลรักษาครุภัณฑใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  

 2.2.3 การใหคําปรึกษาและความรูแกหนวยงานในการนําอุปกรณทางดาน

คอมพิวเตอร มาใชงานภายในหนวยงาน 



18 

  

 2.2.4   ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางดาน Hardware computer เพื่อ

นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย 

 
3.   งานฝกอบรมและบริการ    

  งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร  แบงออกเปน  2  ฝาย  และมีขอบเขตหนาท่ีความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  3.1   ฝายฝกอบรม 
  3.1.1  พัฒนาคนควาเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีทันสมัยเพื่อถายทอดความรูใหแก
นักศึกษา  อาจารย  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลท่ัวไป 
  3.1.2  สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะหหลักสูตรการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของผูเขารับการอบรม 
  3.1.3  จัดทําเอกสารและคูมือประกอบการอบรม 
  3.1.4  ทําการจัดการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหความรูแกนักศึกษา  
อาจารย  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลท่ัวไป 
  3.2   ฝายประเมินผล 
 3.2.1  ประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 
 3.2.2  จัดเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติการจัดฝกอบรม 
 3.2.3  จัดทํารายงานสรุปโครงการอบรม 
 3.2.4  จัดทําวุฒิบัตรใหแกผูผานการอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนผูจัดข้ึน 
 

4.   งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร   
  งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงออกเปน  2  ฝาย  
และมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 4.1   ฝายวางแผนและพัฒนาระบบเครือขาย   
 4.1.1  ดําเนินการวางแผนและออกแบบติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพของการใหบริการ  
 4.1.2  ใหคําปรึกษาแนะนําการออกแบบติดต้ังและใชงานระบบเครือขาย  
 4.1.3 บริการขอมูลและใหคําปรึกษาแนะนํา การใชงานระบบเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัย  
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 4.1.4  สงเสริมการเขาถึงและการไดรับบริการสารสนเทศ 
 4.1.5  ดําเนินการวางแผนและดําเนินการดานการรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือขาย 
 4.2   ฝายบริการดานเครือขายคอมพิวเตอร   
 4.2.1  ดําเนินการใหความรวมมือและใหบริการวิชาการในดานเทคโนโลยี
เครือขายกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืน  
 4.2.2  ใหบริการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยใหมีเสถียรภาพ
สามารถใชงานไดตลอดเวลา  
 4.2.3  ใหบริการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  
 4.2.4  บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเครือขายภายในศูนยบริการ
เทคโนโลยี      สารสนเทศ ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา  
 4.2.5  ควบคุมและตรวจสอบการใหบริการระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยให
สามารถใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง  
 4.2.6  ใหการสนับสนุนและบริการกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีเกี่ยวของกับ          
การส่ือสารขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Digital  

 
5.   งานสารสนเทศ   

  พัฒนา บํารุงรักษา ควบคุมคุณภาพ เว็บไซตและระบบสารสนเทศของหนวยงานตาง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  แบงออกเปน  3  ฝาย  และมีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 5.1   ฝายพฒันาสารสนเทศ   
 5.1.1  พัฒนาเว็บไซต ตามความตองการของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย และรับพัฒนาเว็บไซตใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5.1.2  พัฒนาระบบสารสนเทศ ตามความตองการของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง 
ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และรับพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5.1.3  พัฒนาสารสนเทศ ตามความตองการของมหาวิทยาลัย และรับพัฒนา
สารสนเทศใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 5.2   ฝายบาํรุงรักษาสารสนเทศ   
 5.2.1  บํารุงรักษา ตรวจสอบให สารสนเทศ เว็บไซต และระบบสารสนเทศใน
มหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานได 
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 5.2.2  กําหนดสิทธิการเขาใชงาน สารสนเทศ เว็บไซต และระบบสารสนเทศ
ใหกับบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
 5.2.3  สํารองขอมูล ของเว็บไซต และระบบสารสนเทศเพ่ือใหสามารถกูคืนขอมูล
เม่ือเว็บไซต หรือระบบสารสนเทศมีปญหา 
 5.3   ฝายควบคุมคุณภาพสารสนเทศ   
 5.3.1  ตรวจสอบความถูกตองของสารสนเทศ เว็บไซตและระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย 
 5.3.2  ทดสอบความสามารถ ของเว็บไซตและระบบสารสนเทศ ใหไดตามความ
ตองการของระบบงาน 
 

หอสมุดกลาง 
 หอสมุดกลางแบงการบริหารงานภายในออกเปน  4  งาน  แตละงานมีขอบเขตหนี้ท่ีความ
รับผิดชอบ  ดังนี้ 
  

 1. งานบริหารจัดการ   
1.1   ฝายสารบรรณ  

1.1  รับ – สง  ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
1.2  บันทึกเสนอ 
1.3  แจงเวียนหนังสือ 
1.4  รางหนังสือโตตอบ 
1.5  พิมพหนังสือราชการ 
1.6  จัดเก็บเอกสาร 
1.7  ถายเอกสาร 
1.8  รับสงโทรสาร  
1.9  ทําเร่ืองขออนุมัติจัดซ้ือพัสดุ 
1.10 ทําเร่ืองอนุมัติจัดจาง 

1.2   ฝายการเงิน / บัญชี   
1.2.1  ทําบัญชีรายรับ – รายจายประเภทตาง ๆ 
1.2.2  รายงานการใชจายเงิน 
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1.3   ฝายพัสดุ   
 1.3.1  รับ – จายพัสด ุ

 1.3.2  ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
 1.3.3  บันทึกบัญชีพัสดุ / ครุภัณฑ 
 13.4  ซอมบํารุง 
1.4   ฝายงานประชุม  

1.4.1  จัดเตรียมสถานท่ี / เอกสารการประชุม 
1.4.2  เชิญผูเขารวมประชุม 
1.4.3  พิมพรายงานการประชุม  และหนังสือประชุม 

1.5   ฝายบุคลากร   
1.5.1   งานทะเบียนประวัติ 
1.5.2   งานปฐมนิเทศบุคลากร 
1.5.3   งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 
2.  งานบริการสารสนเทศ 

  2.1   ฝายบริการยืม – คืน   
2.1.1   บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1.2   บริการจองทรัพยากรสารสนเทศผานระบบ Cameleon iportae 
2.1.3   สมาชิกหองสมุด ทําบัตรสมาชิกใหมและ ตออายบัุตรสมาชิก 
2.1.4   ติดตามทวงถามหนังสือคางสง และคาปรับ 
2.1.5   แจงเตือนการยืมทรัพยากรสนเทศ (อาจารย บุคลากร) 
2.1.6   รับชําระคาปรับ  ละเวนคาปรับ  และตรวจสอบรายการคาปรับ 
2.1.7   ตรวจสอบประสิทธิภาพการใหบริการยืม-คืน ประจําเดือน 
2.1.8   จัดทําสถิติงานบริการยืม-คืน รายเดอืน และรายป  
2.1.9   ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
2.1.10  งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2   ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ   
  2.2.1  วารสารและส่ิงพิมพตอเนื่อง 

 1)   บริการวารสารและหนังสือพิมพฉบับปจจุบัน 
 2)   บริการยืม – คืน วารสารและหนังสือพิมพฉบับลวงเวลา 
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3)   จัดช้ันวารสารและหนังสือพิมพ 
4)   รวบรวมวารสารท่ีชํารุดสงหองซอม 
5)   รวบรวมและจัดเตรียมวารสารลวงเวลาสงเย็บเลม 
6)   รวบรวมและจัดเตรียมวารสารและหนังสือพิมพลวงเวลาเพ่ือสงจําหนาย 
7)   จัดทําสถิติบริการวารสารและหนังสือพิมพ รายเดือน รายป 
8)   จัดแสดงวารสารฉบับใหม 
9)   ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ 
10)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    2.2.2   หนังสืออางอิงและส่ิงพิมพรัฐบาล 
 1)   ความเรียบรอยของช้ันหนงัสือและบริเวณท่ีนั่งอานหนังสือ 
 2)   บริการดูแลส่ิงพิมพพิเศษและส่ิงพิมพรัฐบาลอยางตอเนื่อง 
 3)   วิเคราะห  และลงรายการทางบรรณานุกรมส่ิงพิมพรัฐบาล 
 4)   ชวยเหลือผูใชหองสมุดในการคนควาขอมูลและคนหาหนังสือ เอกสาร

และส่ิงพิมพ 
 5)   จัดช้ันหนงัสือ เอกสารและส่ิงพิมพพิเศษ 
 6)   รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศชํารุด สงซอม 
 7)   จัดทําสถิติงานรายเดือน รายป 
 8)   ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
 9)   งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.3   ฝายบริการตอบคําถามและชวยคนควา  
2.3.1   ดูแลความเรียบรอยของช้ันหนังสือและบริเวณท่ีนั่งอานหนังสือ 
2.3.2   ตอบคําถามและชวยเหลือผูใชบริการหองสมุดในการคนควาขอมูลและ

คนหาหนังสือ 
2.3.3   รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศชํารุด  สงซอม 
2.3.4   ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ 
2.3.5   งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  
 3.  งานเทคนิคสารสนเทศ  

3.1   ฝายวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ   
3.1.1   วิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 
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3.1.2   บันทึกรายการทางบรรณานุกรมเขาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  
3.1.3   ตรวจสอบและแกไขรายการบรรณานุกรม 
3.1.4   จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ  
3.1.5   จัดทําสถิติงานวิเคราะหหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ และโสตทัศนวัสด ุ
3.1.6   ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตร และสารสนเทศศาสตร  
3.1.7   ดูแลรับผิดชอบ Cataloging Module 
3.1.8  งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2   ฝายซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ  
3.2.1   ซอมแซมและบํารุงหนังสือชํารุด หนังสือเกา  
3.2.2   รักษาสภาพหนังสือใหม 
3.2.3   เย็บเลมวารสารฉบับลวงเวลา  
3.2.4   จัดทําสถิติงานซอมและบํารุงหนังสือวารสาร 
3.2.5   ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 
3.2.6   งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.3   ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.1    คัดเลือก / จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   
3.3.2    สํารวจความตองการการใชทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย บุคลากร 

และ นักศึกษา  ประสานงานกับอาจารยเพือ่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.3   จัดกิจกรรมสงเสริมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
3.3.4    บริจาค / แลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ  
3.3.5    จดัเตรียมขอมูลสนับสนุนการเปดหลักสูตร และการรับรองมาตรฐาน

การศึกษา  
3.3.6    บริการรวบรวมบรรณานุกรมตามคําขอ 
3.3.7   จัดทําสถิติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
3.3.8    ฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  
3.3.9    ประเมินคุณคาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.10   การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
3.3.11   การตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.12   สํารวจรายการทรัพยากรสารสนเทศกอนการจดัซ้ือเพื่อปองกนัการซ้ือซํ้า 
3.3.13   จัดซ้ือหนังสือใหมทุกเดือน (อยางนอย 50 เลม หรือตามความเหมาะสม) 
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3.3.14   แจงผลการจัดหา 
3.3.15   ดําเนนิการติดตามทรัพยากรสารสนเทศกับศูนยหนังสือ หรือ ตัวแทน

จําหนายในกรณีท่ีมีการตกคาง หรือมีการจดัสงมาไมครบตามจํานวนท่ีส่ังซ้ือ 
3.3.16   ทําบัญชีคาใชจายในการจัดซ้ือ 
3.3.17   งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3.18   Help  Desk  ตอบคําถามผานทางโทรศัพท  อินเทอรเน็ต  e-mail 

 
4.  งานวิทยพฒันา  มีขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

 4.1   ฝายสงเสริมและฝกอบรม 
4.1.1   แนะนาํการใชหองสมุด 
4.1.2   อบรมการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศโดยใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
4.1.3   ฝกอบรมการใชฐานขอมูลออนไลน 
4.1.4   จัดทําสถิติการทํางาน 
4.1.5   จัดกิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชหองสมุด โครงการรักการอาน 
4.1.6   จัดทําคูมือการใชหองสมุด 
4.1.7   งานบริการ Set corner 
4.1.8   งานฝกประสบการณวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ 
4.1.9   จัดแสดงหนังสือใหมประจําช้ัน 
4.1.10   งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4.2   ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหอสมุดกลาง 
4.2.1   งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
4.2.2   งานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย 
4.2.3   งานพฒันาและฝกอบรมเทคโนโลยีหองสมุด 
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บทท่ี 3 
นโยบายประกันคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545             
ในหมวด 5  ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31  ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กําหนด
นโยบาย  แผนและมาตรการการศึกษา  โดยในมาตรา 34  ไดกําหนดใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ซ่ึง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา  เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง  
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหนวยงาน  เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป  มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับดังกลาวไดใช
มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา  โดยมีสาระสําคัญท่ี
ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐาน
ท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏรําไพพรรณี  จึงไดนํามาเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  7  สิงหาคม  
2549  ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน  ไดแก  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ  การอุดมศึกษาและ  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู  มาตรฐานยอยท้ัง  3  ดานนี้อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวย
มาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน  คือ  มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคท้ังใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก  มาตรฐานท่ี  2  แนวการจัดการศึกษา  มาตรฐานท่ี  3  แนวการสราง
สังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ  
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 สํานักวิทยบริการฯ เร่ิมดําเนินการประกันคุณภาพตั้งแตป พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการประชุมและดําเนินการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักวิทยบริการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 
แนวคิดและหลักการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนและบริการทาง
วิชาการและมีความตระหนักดีวา การบริการทางดานวิชาการและเทคโนโลยีเปนส่ิงท่ีจําเปนและมี
ความสําคัญยิ่งท่ีจะนําพาใหคณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบริการมีความรูกาวหนาทันสมัย              
กาวทันโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงจะเนนดานการบริการทางวิชาการ
ใหผูมาใชบริการพึงพอใจ และตองการมาใชบริการตลอดเวลา 

 
นโยบายการประกันคุณภาพ 
     เพื่อใหการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดกําหนด
นโยบายประกันคุณภาพไวดังนี้  

1. จัดใหมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในดังนี้ 
1.1 ใหทุกกลุมงาน  ไดแก  หอสมุดกลาง  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในหนวยงานของตนเอง โดยใหมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน  กําหนดองคประกอบของคุณภาพตามพันธกิจของ
หนวยงานและเลือกใชระบบประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสม 

1.2 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพของทุก
หนวยงานเปนกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ โดยมีหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ               
เปนประธานกรรมการ  และหัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  เปนเลขานุการ  เพื่อดําเนินการ
ประกันคุณภาพในภาพรวมของสํานักฯ   
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 2.  การประกันคุณภาพภายใน  ใหดําเนินการครบถวนท้ัง  3  ข้ันตอน  คือ 
 2.1   การควบคุม  เปนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องเปนระบบ  โดยจัดทําแผนงานหรือโครงการ โดยมีการเขียนเปนเอกสารท่ีชัดเจน  และทุกคน
จะตองปฏิบัติตามท่ีเขียน  มีการจดบันทึก   เปนหลักฐานและทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
 2.2  การตรวจสอบคุณภาพ  ใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และกลไก
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน  ทุก ๆ  3  เดือน 
 2.3  การประเมินคุณภาพ  ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
คุณภาพ และในภาพรวมของทุกหนวยงานใหแลวเสร็จไมเกิน 30 วัน  นับต้ังแตวันส้ินปการศึกษา 

3. การประกันคุณภาพภายนอก  ใหทุกหนวยงานมีอิสระในการดําเนินการ  เพื่อใหการ
รับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก    

4. ใหมีการจัดทําขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานเปนปจจุบัน พรอมท่ีจะตรวจสอบ และ  
มีการนําออกเผยแพรเปนวาระ   
 
วัตถุประสงคการประกันคุณภาพ 
 เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหแกผูใชบริการ วาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะมีระบบบริหารงาน และการใหบริการที่ไดมาตรฐาน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 
ระบบการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ หมายถึง การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน / 
การบริการเพื่อใหผูใชบริการมีความมั่นใจวา สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการดําเนินภารกิจในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมาย 
 ระบบประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ พิจารณาจากภารกิจของหนวยงาน และ
อาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนใหมี
การกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control) การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน 
(Assessment) ท่ัวท้ังองคกร โดยท้ัง 3 สวนมีความหมาย ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การจัดใหมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในขององคประกอบตางๆ ซ่ึงจะมีผลตอคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดย
มีการดําเนินการอยางเปนระบบ ใชหลักการของการควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสม 
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2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวเพื่อพิจารณาวา กลไกการควยคุมคุณภาพยังคง
ดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง และไดใชระบบที่พัฒนาข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีข้ันตอนการดําเนินการท่ี
จะทําใหเช่ือถือไดวาผลการดําเนินงานของระบบจะเปนไปอยางมีคุณภาพตามดัชนีและตัวช้ีวัดท่ี
กําหนด 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานหนวยงานกับเปาหมายหรือดัชนีช้ีวัดท่ีกําหนด เพื่อประเมินวาผลการ
ดําเนินงานท่ีไดจากการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบคุมคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 
 
วงจรการประกันคุณภาพ 
 กลไกของการประกันคุณภาพ เปนวงจรของการปรับปรุงท่ีตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาสูความเปนเลิศ สํานักวิทยบริการฯ นําระบบการประกันคุณภาพ คือ วงจร P-D-C-A มาเปน
กลไกสําคัญของระบบการประกันคุณภาพของสํานัก โดยวงจรดังกลาว มีความหมาย ดังนี้ 

1. Plan คือ การวางเปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนินการในระบบประกัน
คุณภาพไวต้ังแตตนเพื่อใหมีจุดมุงหมายและทิศทางในการดําเนินการ ท่ีสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของหนวยงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. Do คือ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานท่ีวางไว การดําเนินการ
ตางๆ จะเปนไปตามข้ันตอนหรือระบบงานท่ีออกแบบหรือกําหนดไวโดยหนวยงาน ผานกลไกการ
ควบคุมตามโครงสรางการบริหารองคกร และระบบกลไกควบคุมคุณภาพภายในองคกร 

3. Check คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงาน รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานวาไดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวต้ังแตแรกหรือไม หากมี
ปญหาหรือจุดออนของการดําเนินการ ควรไดมีการคนหาสาเหตุและวางมาตรการแกไขปรับปรุง
เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน 

4. Act คือ การพัฒนาปรับปรุง โดยการวางมาตรการการปรับปรุงระบบและกลไกใน
การดําเนินการเพื่อเอ้ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน ท้ังนี้มาตรการดังกลาวควรเปนขอมูลท่ีใชในการ
วางแผนดําเนินงานของปตอไป 
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กลไกการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. นโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ ซ่ึงไดกลาวถึง
รายละเอียดไวแลวขางตน 

2. แตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะกรรมการ มีรายนาม ดังตอไปนี้ 

1. นายโกสุม   เจริญรวย       ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
2. ผศ.จิตติมา สิงหธรรม       ประธานกรรมการ 
3. ผศ.บุษยา   ประทุมยศ       รองประธานกรรมการ 
4. ผศ.กนกพร จาริก     รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน กรรมการ 
6. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 
7. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว กรรมการ 
8. นางมาลีวัลย นิโรจน กรรมการและเลขานุการ 
9. นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพในแตละปไวดังนี้ 
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 เพื่อใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ ประจําป โดยมีระยะเวลาและ
รายละเอียดกิจกรรมดังตอไปนี้ 
 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ที่ กิจกรรม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
1 การวางแผนดําเนินงานระดับสํานัก/ฝาย

โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย และผูรับผิดชอบ 

            

2 ดําเนินงานตามแผนงาน    ที่กําหนด             
3 กํากับติดตามผลการดําเนินงาน (รายงาน

ทุก 3 เดือน) วิเคราะห ประเมินผล และ
แกไขปรับปรุง 

            

4 การประเมินคุณภาพ             
5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)              
6 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานัก             
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การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ 
 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรของสํานัก    
วิทยบริการฯ ทุกคนใหมีความรู ความเขาใจระบบประกันคุณภาพ และตระหนักในความสําคัญของ
การประกันคุณภาพในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือในการเรงรัดพัฒนาระบบการใหบริการทางวิชาการ    
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สงผลถึงศักยภาพโดยรวมของสํานักวิทยบริการฯ จึงตองจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ จัดทําแผนการประชาสัมพันธ และจัดทําแผนพับในการ
ประชาสัมพันธ เปนรายภาคเรียน สงขอมูลขาวสารลงสารประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลทาง
เว็บไซต ฯลฯ 
 
การจัดทํารายงานประเมินตนเอง  
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพในระยะแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนโยบาย
ใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) และรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยแตตอมาไดบูรณาการ SSR และ SAR เขาไวดวยกันเพื่อลดภาระดานการจัดทําเอกสาร 
โดยใชกรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2551  มี 9 องคประกอบ และองคประกอบคุณภาพเฉพาะของแตละหนวยงาน 1 องคประกอบ 
ดังนี้ 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและแผนงาน 
2. การเรียนการสอน 
3. การพัฒนานักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. การบริหารจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. การประกันคุณภาพ 

 องคประกอบท้ัง 9 องคประกอบนี้ สํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพเพียง 
6  องคประกอบ ไดแก  องคประกอบท่ี 1,  5,  6,  7,  8  และ  9 
 10. คุณภาพตามภารกิจของหนวยงานภายในสํานักวิทยบริการฯ 
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การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินการใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหนวยงานทุกปการศึกษา โดยทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามกรอบแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด เพื่อวิเคราะหประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา การบีริหารจัดการ และการบริการในรอบป โดยใชผลการดําเนินงานต้ังแตวัน
แรกของปการศึกษาถึงวันส้ินสุดปการศึกษา สํานักวิทยบริการฯ ก็ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเปนประจําทุกป โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงต้ังมา
เปนผูประเมิน และใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานประกันคุณภาพของสํานัก                 
วิทยบริการฯ อยูเสมอ 



บทท่ี 4 
องคประกอบของคุณภาพ 

 
 สํานักวิทยบริการฯ กําหนดองคประกอบตามระบบประกันคุณภาพสํานัก และหนวยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงกําหนดเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   
 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 องคประกอบท่ี 10 คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
  10.1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
  10.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  10.3 หอสมุดกลาง 
  
องคประกอบท่ี  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดาํเนินการ 
 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด
องคประกอบดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด 
พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือทองถ่ิน 
 

ภารกิจ    
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี              
มีภารกิจปฏิบัติเพื่อใหการสนับสนุนแกนักศึกษา  บุคลากร  คณาจารย บุคคลท่ัวไป และชุมชนดังนี้ 

1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
2. ใหบริการสารสนเทศ  สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  การคนควาและการวิจัย 
3. เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบูรณาการองค

ความรูสูกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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จุดมุงหมาย 
 จุดมุงหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังนี้  

1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา 
2. เพื่อใหบริการสารสนเทศแก คณาจารย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาและวจิัย 

 
ตัวบงชี้   จํานวน  2  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงาน 
 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

ตัวบงชี้ 1.1  :   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ  การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตอง
คํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  รวมถึงยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ของชาติ  ดังนั้น ในการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของสถาบันจึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ                
ท่ีเกี่ยวของท่ีระบุขางตน  อีกท้ังตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงานของสํานัก
เปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของสังคม 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป                       
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานัก 
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 3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  อยางนอยปละ 2 
คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหาร 
 6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  
เปาหมายกับยุทธศาสตร 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานสํานัก  โดยประเด็นของการประเมินผล  ไดแก  ดานมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  ดานการบริการวิชาการ  ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

สูตรการคํานวณ  การคิดรอยละตัวบงช้ีนี้คํานวณมาจาก 
 

       จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 
            จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 

x 100 
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องคประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  

หลักการ 
 สํานักวิทยบริการฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี
ในการกํากับดูแลการทํางานของสํานักวิทยบริการฯ ใหมีประสิทธิภาพ  ปจจัยท่ีสํานักวิทยบริการฯ        
จะทําหนาท่ีบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง  
การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว  โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี  (good  governance) 

 สํานักวิทยบริการฯ มีการบริหารและจัดการองคกรในการปฏิบัติงานดังนี้ 

7.1 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
สํานักวิทยบริการฯ ไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน 

7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สํานักวิทยบริการฯ ทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝาย โดยระบุผูรับผิดชอบและ

ระยะเวลาของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม 
7.3 ทรัพยากรบุคคล 

7.3.1 การไดมาซ่ึงบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและจัดจางบุคลลากร โดยพิจารณาอยางเหมาะสมที่จะตอบสนองภารกิจ
ขององคกร 

7.3.2 มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เชน ใหโอกาสใน
การศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนา การดูงาน พิจารณาถึงความจําเปนในการตอบสนองตอ
เปาหมาย วัตถุประสงคของหนวยงานของภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ เปนสําคัญ 

7.3.3 มีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
7.3.4 มีระบบท่ีเสริมสรางใหบุคลากรต่ืนตัวและรับรูความสําคัญการใหบริการที่มี

ผลตอการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ 
7.4 ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดหาวัสดุครุภัณฑในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมความจําเปน รวมท้ังจัดสรรใหหนวยงาน
ภายในอยางเหมาะสมตามภาระงานบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 
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7.5 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

โดยดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง 
7.6 การประสานงานกับผูรับบริการ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําส่ือท้ังท่ีเปนส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประชาสัมพันธ กิจกรรมการใหบริการของสํานักวิทยบริการฯ ใหผูรับบริการทุกกลุมทราบ 

7.7 การควบคุม ดูแลระบบงาน 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับของสํานักวิทยบริการฯ มีหนาท่ีควบคุมดูแลระบบงาน        

ในสวนท่ีรับผิดชอบ ใหเปนไปตามนโยบายของสํานักวิทยบริการฯ ท่ีกําหนดไว รวมถึงใหมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน และการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 
ตัวบงชี้  จํานวน  8  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 

7.1  สํานักวิทยบริการฯ ใชหลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ 
7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
7.4 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา  และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร   
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สํานัก 
7.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร 
7.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ตัวบงชี้ท่ี  7.1  :  สํานักวิทยบริการฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  คุณภาพของสถาบันศึกษาจะมีทิศทางท่ีจะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดี
หรือไมข้ึนอยูกับวามีสภาสถาบันท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญและโปรงใส  ติดตามกํากับดูแล
สถานศึกษาอยางใกลชิด  มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร  นโยบายของสถาบัน  ดูแล  
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ติดตามกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีการประชุมสภาสถาบันการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
พิจารณาใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินท่ีสถาบันนําเสนอ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 1.  สํานักมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสํานัก 
 2.  สํานักมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยมากกวาปละ 2 คร้ัง 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการของสํานักอยางตํ่ารอยละ 80  ของแผน ในการประชุมแตละ
คร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80  โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสํานักอยาง
นอย 7 วัน  กอนการประชุม 
 4.  สํานักจัดใหการประเมินผลงานของผูอํานวยการตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 
 5.  สํานักมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน  โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  7.2  :  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานัก 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสํานัก คือ  ผูบริหารทุกระดับ
ของสํานักนั้น  ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม               
รักความกาวหนา  ดูแลบุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร                  
มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแลติดตามผลการทํางานของสํานักไปใน
ทิศทางท่ีถูกตองจะทําใหสํานักเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ี
ยอมรับในสํานัก 
 4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  7.3  :  มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี  3  กําหนดใหสํานักมีการสรางและพัฒนาสังคม  
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู               
โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  
รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย  การระบุความรู  
การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรู  การเขาถึงขอมูลและการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายใน
และภายนอกองคกร  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร  การกําหนดแนว
วิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู
ในองคกรใหดียิ่งข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสํานักรับทราบ 
 2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ  50 
 3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
 4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
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 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7.4  :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถาสํานักมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีความรัก
องคกร  มุงม่ันต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด  ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจของแตละบุคคล  บุคลากรทุกระดับมีความ
พึงพอใจในการทํางานองคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ  และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูล  
เชิงประจักษ  
 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง           
การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญและกําลังใจ  มาตรการลงโทษ  รวมท้ังการพัฒนาและรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 3.  มีระบบสวัสดิการและเริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
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 6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและ             
การวางแผนระดับสํานักเพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอกสํานัก  เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ  เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมิน  การดําเนินงาน  ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  มีระบบปองกันสิทธิและความ
ปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ  มีระบบสํารองและกูคืน  ตลอดจนเปนระบบท่ีมีแผนจัดการกับ
เหตุการณท่ีไมคาดคิด 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสํานักผานระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.6  :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานัก 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สํานักเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสํานัก     
ในทางตรงหรือทางออม  การที่สํานักมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
มากข้ึนนั้นพิจารณาจากการท่ีสํานักมีระบบการทํางานท่ีเปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
ท่ีมีการประยุกตใชในระดับสากล  5  ประการ  ดังนี้ 
 1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการ  โดยมีชองทางในการ
ใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา  คณาจารย  และประชาชน 
 2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสํานักอยาง
สมํ่าเสมอ 
 3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของสํานัก  เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ  ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 4.  มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือขายตาง ๆ  ไดมีโอกาสเขารวมใน
กระบวนงานของสํานัก  โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา  เพื่อรวมกําหนดทิศทาง
นโยบายของสํานัก  การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ  โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกท่ีเปน
รูปธรรมใหภาคประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสํานัก 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ  อาทิ  เอกสาร
ส่ิงพิมพ  เว็บไซต  นิทรรศการ 
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน  
โดยท่ัว อยางนอย 3 ชองทาง 



47 

 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  7.8  :  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  เพื่อใหสํานักมีระบบในการบริหารความเส่ียงโดยการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิด
ความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน  หรือไมใชตัวเงิน  เชน  ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  หรือความคุมคา  คุณคา)         
ใหระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  
ประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบได อยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการการบรรลุเปาหมายของ
องคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ              
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเส่ียง 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง  
และการดําเนินการแกไข  ลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปน รูปธรรม 
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 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสํานัก 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7.9  :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร                             

สูระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล  หมายถึง  ความสําเร็จท่ีสํานักจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดยจะตองจัด
ใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงคตัวบงช้ีตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กําหนดเปนตัวบงช้ีของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน
จนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก 
 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก 
 3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก 
 4.  มีการจัดทํา  Strategy  Map  ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค  
และประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก 
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก 
 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ 
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 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
องคประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ   

หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสํานัก  โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สํานักไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได  เชน คาเลาเรียน
ของนักศึกษา ฯลฯ ผูบริหารสํานักจะตองทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจาย
ท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา  ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา รายไดท้ังหมดทั้งหมดของสํานัก 
ภายหลังจากหักงบดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนา ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละ
ของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน ส่ิงเหลานี้จะเปนการ
แสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสํานักท่ีเนนถึงความโปรงใส  ความถูกตอง   
ใชเม็ดเงินอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุด 
 สํานักวิทยบริการฯ ระดมงบประมาณจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน โดย
มีการจัดสรรประเมินผล และตรวจสอบการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

- จัดทําแผนการเงินและงบประมาณ ใหครอบคลุมทุกพันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ 
ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

- บริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

- จัดทํารายงานการเงินและงบประมาณท่ีถูกตองตามหลักบัญชีและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

- การตรวจสอบและประเมินการใชงบประมาณ เปนระยะตรงตามแผนงานที่ได
กําหนดไว 
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ตัวบงชี้  จํานวน  2  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักรวมกัน 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8.1  :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สํานักจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงิน  มีการวิเคราะหรายได  คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจาก
ทุกแหลงเงินทุนท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุง รวมท้ังรายไดอ่ืนๆ ท่ีสํานัก
ไดรับ  มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ  มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจาย
ตามหมวดตาง ๆ  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ รวมท้ังมีผูตรวจ
สอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจาย
ท้ังหมด ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา  งบประมาณในการพัฒนาอาจารย  คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา ระดับ
ความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณรายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเช้ือเพลิง  
งบประมาณท่ีประหยัดได  รอยละเงินเหลือสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวย
ผลผลิตรายหลักสูตร 

มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักใหเปนไปตามเปาหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
 6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสํานักกําหนด 
 7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8.2  :  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักรวมกัน 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอก
สํานักใหเกิดประโยชนสูงสุดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานท่ีสอดคลองกับสถานการณใน
โลกยุคปจจุบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสํานัก 
 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานัก 
 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสํานัก 
 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสํานัก 
 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันหนวยงานอ่ืน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

หลักการ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสํานัก  โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมี
กระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของสํานัก 
 สํานักวิทยบริการฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับ
องคประกอบของการประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อกําหนด
นโยบายและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําป และดําเนินการตรวจสอบระบบคุณภาพ
ภายในสํานักวิทยบริการฯ อยางนอยปละ 3 คร้ัง 
 
 การประกันคุณภาพภายในระดับหนวยงาน 
 สํานักวิทยบริการฯ ไดมอบหมายใหฝาย/งานดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ ซ่ึง
ประกอบดวย การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพใหสอดคลองกับองคประกอบของการ
ประกันคุณภาพสําหรับ สํานัก สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 
 
 การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 เม่ือสํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการในระบบประกันคุณภาพภายในประจําปตาม
แผนงานของตนเสร็จส้ินแลว จากนั้นจัดทําเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR) พรอมท้ังระบุ
จุดออน จุดแข็งและแผนการแกไขปรับปรุง เพื่อจัดสงใหสํานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
และเตรียมพรอมกับการตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยตอไป 

ตัวบงชี้   จํานวน  3   ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการ 
 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 
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ตัวบงชี้ท่ี  9.1  :   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในเปนภารกิจของสํานักตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักใหเปนไปตามนโยบาย  
เปาประสงค  และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยสํานักและโดยหนวยงานตนสังกัด  
ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้ถือวาการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชน
ใหมั่นใจวาสํานักสามารถสงเสริมผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสํานัก 
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกสํานัก 
 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปท่ีมีการติดตาม) 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ใชรวมกันท้ังระดับบุคคล และองคกร 
 7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสํานัก 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน  วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในท่ีกําหนดข้ึนท้ังในระดับ
สํานักและหนวยงานยอย  ท้ังนี้  โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม  หรือ
มีแบบอยางท่ีดีในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในสํานัก
อยางตอเนื่อง 
 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสํานัก 
 3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 
 4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักอยางตอเนื่อง 
 5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีสํานักพัฒนาข้ึน  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี
เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสํานักอ่ืน ๆ 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี  10   ภารกิจของหนวยงาน  
 10.1 องคประกอบการประกันคุณภาพของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินสําหรับหนวยงานสนับสนุน จัดทําข้ึนเพื่อดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในหนวยงาน โดยเนนใหหนวยงานพัฒนาระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตางๆ ภายในผนวกกับวงจรการบริหารงาน PDCA ท่ี จะชวยใหการ
บริหารระบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่องประกอบดวย องคประกอบ  5  องคประกอบ  19  ตัวบงช้ี  
 
องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี ้10.1.1 มีบริการสืบคนและคนคืนขอมูลจากฐานขอมูลผานเครือขายอินเตอรเนต็ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้  การบริการคนและคนคืนขอมูลจากฐานขอมูลของศูนยฯ  เปนบริการที่สําคัญของ
การจัดการศึกษาและการวิจัยท่ีใหบริการแกนักศึกษา ครู – อาจารย ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสืบคนและคนคืนขอมูลไดรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพถูกตองตรงกับความตองการของผูใชบริการ สงผลสําคัญตอระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1. มีฐานขอมูลครอบคลุมทุกสาขา 
2. มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและชวยแนะนําการสืบคนและคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล 
3. ใหบริการสืบคนฐานขอมูลไดรวดเร็วตรงตามความตองการของผูใช 
4. มีสถานท่ีและเคร่ืองสืบคนขอมูลโดยเฉพาะ 
5. มีบริการดาวนโหลดและบันทึกลงส่ือบันทึกขอมูล 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี ้10.1.2 พัฒนาระบบบริการโสตทัศนูปกรณ 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้  ระบบบริการโสตทัศนูปกรณ  เปนระบบท่ีใชสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน  การอบรมสัมมนาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  จําเปนตองมีการจัดหาเคร่ืองมือและ
พัฒนาระบบการใชบริการดวยเทคโนโลยท่ีีทันสมัยอยางตอเนื่องและบริการไดตรงเวลาและ
วัตถุประสงคของผูใชบริการ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1. บริการไดตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
2. มีแบบฟอรมการขอใชบริการ 
3. มีการเก็บสถิติขอมูลการใหบริการ 
4. ตรวจเช็คอุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองเสียง และเคร่ืองฉายใหพรอมกอนใหบริการ 
5. จัดหาวัสดุอุปกรณ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไวบริการอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 - 2 มีการดําเนนิการขอ 3 - 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี ้ 10.1.3 พัฒนาการใหบริการโสตทัศนวัสด ุ
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้  โสตทัศนงวัสดุตาง ๆ เปนแหลงสารสนเทศท่ีใชในการเรียนการสอน  การเรียนรู
ดวยตนเอง  การศึกษาวิจัย จําเปนตองจัดหาใหครอบคลุมสาขาวิชาและพัฒนาระบบการใหบริการ
อยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดการบริการท่ีถูกตองรวดเร็ว  เปนท่ีพึง
พอใจของผูใชบริการ 
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เกณฑมาตรฐาน 
1.จัดหาส่ือโสตทัศนวัสดุ ไวบริการอยางตอเนื่อง 
2. บริการยืม – คืน ดวยระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
3. มีการกําหนดระยะเวลาในการยืม – คืน (การยืม – คืน แตละคร้ังใชเวลาไมเกิน 3 นาที) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ มีการดําเนนิการ 2 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี ้10.1.4 มีระบบการจดัการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  เปนระบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และSoftware ทันสมัยและไดมาตรฐานของการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  ชวยใหผูเรียน
เขาใจบทเรียนส่ือสารกับผูสอนและผูเรียนดวยกันไดสะดวก ในทุกเวลาและทุกสถานท่ีท่ีผูเรียน
สามารถติดตอเครือขายอินเทอรเน็ตได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1. มีโครงการอบรมใหความรูในการออกแบบบทเรียน E-learning  
2. มีการสนับสนุนใหอาจารยผลิตบทเรียน  E-learning  
3. มีการผลิตบทเรียน E-learning เพิ่มข้ึนอยางนอยภาคเรียนละ 3 รายวิชา 
4. ทุกคณะมีบทเรียน E-learning ในการสอน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1- 2 ขอ มีการดําเนนิการ 2 - 3 ขอ มีการดําเนนิการท้ัง 4 ขอ 
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องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี ้10.1.5 ผลิตส่ือตรงจุดประสงคของการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้  ระบบการผลิตส่ือเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝกอบรมท่ีใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย เนนการผลิตส่ือท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับเนื้อหาท่ีตองการนําเสนอ ตลอดจนมีการพัฒนา
ระบบการใหบริการผลิตส่ืออยางตอเนื่อง 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1. มีแบบฟอรมการขอใชบริการ 
2. มีการเก็บสถิติการขอใชบริการ 
3. ผลิตส่ือไดตามกําหนดเวลาและตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
4. ส่ือท่ีผลิตไดมีคุณภาพดี อาทิเชน กราฟฟกออกแบบสวยงาม  ภาพถายคมชัด  และอ่ืนๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1- 2 ขอ มีการดําเนนิการ 2 - 3 ขอ มีการดําเนนิการท้ัง 4 ขอ 
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10.2 องคประกอบการประกันคุณภาพของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินสําหรับหนวยงานสนับสนุน จัดทําข้ึนเพื่อดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในหนวยงาน โดยเนนใหหนวยงานพัฒนาระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตางๆ ภายในผนวกกับวงจรการบริหารงาน PDCA ท่ี จะชวยใหการ
บริหารระบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่องประกอบดวย องคประกอบ 5 องคประกอบ 26 ตัวบงช้ี  
 
องคประกอบท่ี 10.2  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบท่ี 10.2.1  ดานการบริหารงานสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.1.1  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการบริหารจัดการดานการบริการจัดทําเว็บไซตให
หนวยงานระดับคณะ สํานัก ศูนยฯ ในมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองและรองรับโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําเว็บไซตหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  มีการสํารวจความพึงพอใจ
เว็บไซตของแตละหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรุง
เว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 4.  หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตท่ีไดมาตรฐาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตของแตละหนวยงาน 
 6. นําผลการสํารวจมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต   
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 3  มีการดําเนนิการขอ 4 – 5  มีการดําเนนิการท้ังขอ 6 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.2  มีการนําเทคโนโลยีมาใชกับงานของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบาย 
 โครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนเอง  หรือดําเนินการจัดจางหนวยงานอื่นเพื่อ
นํามาใชในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  การบริการของหนวยงาน  เพื่อใหการใหบริการของ
หนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  3  โปรแกรม 
 2.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  5  โปรแกรม 
 3.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  7  โปรแกรม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1  มีการดําเนนิการขอ 2 มีการดําเนนิการขอ 3 
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องคประกอบท่ี 10.2.2  ดานการบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.2.1  ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 เนื่องจากปจจุบันการเรียนการสอนในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ  นักศึกษาตองศึกษา
หาความรูจากท่ีอ่ืน ๆ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน   
 
สูตรการคํานวณ 
  
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เคร่ืองตอ นศ. 80 คนข้ึนไป 1 เคร่ืองตอ นศ. 31 – 79 คน นอยกวาหรือเทากับ 30 คน 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2550 (คา FTES) 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
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ตัวชี้วัด 10.2.2.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอน  การสํารวจความพึงพอใจสามารถสะทอนการปฏิบัติงานของศูนยฯ 
วามีคุณภาพเพียงใด  ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 
 1.  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนในการใหบริการ 
 2.  ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 
 3.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4.  ดานผลการใหบริการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา หรือเทากับรอยละ 74 รอยละ 75 - 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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องคประกอบท่ี 10.2.3  ดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 10.2.3.1 รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของ
สังคม  ชุมชนตอบุคลากรของศูนย 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีศูนยฯ ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม  ชุมชนตอจํานวนบุคลากรของ
ศูนยฯ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
  
 
 
เกณฑการประเมิน 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 24 รอยละ 25 - 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

 

(จํานวนกจิกรรมหรือโครงการท่ีศูนยฯ จดัข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม  
ชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน) 

ในปการศึกษา 2550 

จํานวนบุคลากรในหนวยงานในปการศึกษา 2550 

× 100 
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องคประกอบท่ี 10.2.3  ดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 10.2.3.2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการแกชุมชน  สังคม     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจอยางหน่ึงของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยฯ     
มีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และเปนท่ีพึ่งทางวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกชุมชน  สังคม  รวมถึงสรางองคความรูและบูรณาการองคความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอฯ) 
 1.  มีการจัดทําแผนในการใหบริการวิชาการที่ศูนยเทคโนโลยีไดใหบริการทางวิชาการ 
(ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  แกชุมชน  สังคม 
 2.  มีการกําหนดคณะทํางาน  หรือบุคลากรดําเนินการใหบริการวิชาแกสังคมตามแผนท่ี
กําหนด 
 3.  หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปตามแผน  
อาทิเชน  รายงานสรุปโครงการ  รายช่ือผูเขารวม 
 4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจ  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา  ปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2  มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 10.2.4  ดานการจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ตัวบงชี้ 10.2.4.1  การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย  เปนการอํานวยความสะดวกตอ
อาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษา  เพื่อใหการติดตอส่ือสาร  การสืบคนขอมูลท้ังดานการปฏิบัติงาน  
และดานการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศูนยไดมีการวางแผนและผังระบบเครือขาย
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงการเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน  ตามแผนงาน  โครงการท่ีทางศูนยฯ ไดจัดทําข้ึน  รวมถึงมีการนําผลการตรวจสอบปริมาณ
การจราจรในระบบเครือขายมาวิเคราะหปริมาณการใชงานวาเพียงตอความตองการใชงานหรือไม 
   
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอฯ) 
 1.  มีการจัดทําแผนแมบท  พัฒนาระบบเครือขาย 

2.  มีการเช่ือมตอเครือขายทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3.  มีการประเมินการใชงานเครือขายของแตละหนวยงาน 
4.  มีการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขาย 

 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 10.2.5  ดานระบบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.5.1  รอยละของระบบปองกันการโจมตีผานทางเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศถือเปนปจจัยสําคัญ ของการจัดการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย การควบคุมดูแลเครือขายใหสามารถใชได และไมถูกเขาถึงโดยไมไดอนุญาตจึงเปน
เร่ืองสําคัญ  
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
  
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 50 รอยละ 51 – รอยละ 75 มากกวารอยละ 75 

 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท้ังหมด 
 

× 100 



67 

ตัวบงชี้ 10.2.5.2 ระดับของการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การเก็บสํารองขอมูลเปนสวนประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูล ในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหระบบสารสนเทศมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ท่ีสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล  
 2.  มีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําการสํารองขอมูล 
 3.  มีการสํารองขอมูลท้ังระบบไมตํ่ากวา 4 คร้ังตอป 
 4.  มีการสํารองขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกสัปดาห 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการมากกวา 3 ขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.3  ระดับของระบบสํารองเสนทางหลัก 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถเช่ือมตอกับเครือขายนอกมหาวิทยาลัยไดในเวลาท่ีเสนทางหลัก 
มีปญหา ระบบสํารองเสนทางหลักควรจะตองใชเสนทางเครือขายคนละเสนทางกับเสนทางหลัก  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  ประชุมวางแผนพัฒนาระบบสํารองเสนทางสําหรับเครือขาย 
 2.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายภายในประเทศ 
 3.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายภายนอกประเทศ 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก ดําเนินการ 2 ขอ ดําเนินการครบ 3 ขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.4  ระดับคุณภาพของระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 สวนประกอบหนึ่งของความม่ันคงของระบบสารสนเทศ การเรียกใชงาน (Availability) 
โดยหนึ่งในสวนประกอบสําคัญคือระบบไฟฟา เพื่อใหสารสนเทศบนเคร่ืองแมขายหลักของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการใชงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 
 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของ
ระบบเครือขาย 
 4.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 
 5.  มีการติดต้ังเคร่ืองปนไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟาในกรณีท่ีไฟฟาดับมากกวาหนึ่งช่ัวโมง 
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.5  รอยละของการใชงานระบบเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ปริมาณการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย เปนเกณฑหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการพิจารณาความเพียงพอของแบนดวิธของเครือขาย
เพื่อใหสามารถใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
  
 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการใชงานเครือขายโดยเฉล่ีย

อยูในชวง รอยละ 1 – 19 
มีการใชงานเครือขายโดยเฉล่ีย
อยูในชวงรอยละ 20 –  50 

มีการใชงานเครือขายโดยเฉล่ีย
อยูในชวง มากกวารอยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณการใชงานเครือขาย 

ปริมาณแบนดวิธท้ังหมด 
 

× 100 
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10.3 องคประกอบการประกันคุณภาพของหอสมุดกลาง 
 
 ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินสําหรับหนวยงานสนับสนุน จัดทําข้ึนเพื่อดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในหนวยงาน โดยเนนใหหนวยงานพัฒนาระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตางๆ ภายในผนวกกับวงจรการบริหารงาน PDCA ท่ี จะชวยใหการ
บริหารระบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่องประกอบดวย องคประกอบ 5 องคประกอบ 33 ตัวบงช้ี  
 

องคประกอบท่ี 10.3 การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุด 
 หอสมุดกลางมีภารกิจหลักในการดําเนินงาน ไดแก ดานการบริการหองสมุด ดานการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีองคประกอบยอยท้ังหมด จํานวน 3  องคประกอบ    
 
องคประกอบยอยท่ี  10.3.1  ดานการบริการหองสมุด 
 การใหบริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพน้ัน มาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
อยางเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังตองจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการคนหา และการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดใหบริการ อันจะนําไปสู
การใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู นอกจากการจัดเตรียม
ความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศแลว การนําสารสนเทศสูผูใชผานกิจกรรมสงเสริมการใช
บริการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหองสมุด
ก็เปนเปาหมายสําคัญ รวมท้ังการพัฒนาใหผูใชบริการมีความรูและทักษะในการแสวงหาและการใช
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาตนเอง หองสมุดจึงตองมุงเนนใหบริการท่ีตอบสนองตอ 
ความตองการของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ เนนการใหบริการเชิงรุก และการดําเนินงานท่ีสะดวก
รวดเร็ว โดยมีเปาหมายท่ีความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.1  งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (บาท:คน) 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
การศึกษาคนควาและวิจัยตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวมถึงการมีบุคลากร 
งบประมาณ อยางเหมาะสมเพียงพอ สงเสริมใหมีความรวมมือในการใชทรัพยากรสารสนเทศ         
จากแหลงสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหองสมุด  คาใชในการบริการหมายถึง  

งบประมาณ  หมายถึงงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายได หรือแหลงอ่ืน ๆ ท่ีใชใน
ระบบหองสมุดท้ังหมด (ไมรวมงบลงทุน ครุภัณฑ และส่ิงกอสราง) 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. นอยกวา 600 บาท ตอนักศึกษา 1 คน 
2.  600-1,000 บาท  ตอนักศึกษา 1 คน 
3.  1,001-1,499 บาท  ตอนักศึกษา  1 คน 

 
สูตรคํานวณ 

 

                 งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
           จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับ 600 บาท 601-1,000 มากกวาหรือเทากับ 1,001 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.2 เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ 
(วัน : รายการ) 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้

เวลาเฉล่ีย นับต้ังแตวันท่ีหองสมุดไดรับทรัพยากรสารสนเทศ ผานข้ันตอนการลงทะเบียน
การวิเคราะหหมวดหมู จนถึงวันท่ีทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการท่ีช้ัน ท้ังนี้ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีอยูระหวางกําลังดําเนินการทุกข้ันตอน จะตองสืบคนในฐานขอมูลได และสามารถ
ทราบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ไดทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือ
โสตทัศน และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูทุกประเภท 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นาํออกใหบริการเปนเวลา มากกวา  10  วัน 
2.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นาํออกใหบริการเปนเวลา 8-10 วัน 
3.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลานอยกวาหรือเทากบั 7 วนั 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มากกวา  10  วนั 8-10 วัน นอยกวาหรือเทากับ 7  วัน 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดพัฒนา  
ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดพัฒนา หมายถึง ระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดเปนผูพัฒนาข้ึน
เพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ เชน ระบบหองสมุดอัตโนมัติ ฐานขอมูลสารสนเทศทอง
ถ่ินฐานขอมูลขอสอบเกา ฯลฯ  การประเมินศักยภาพของฐานขอมูล จะประเมินท้ังฐานขอมูลเดิม
และฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนใหมในรอบปท่ีมีการประเมิน เพื่อใหระบบฐานขอมูลของหองสมุดมีการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีนโยบายและมีการวิเคราะหความตองการหรือความจาํเปนในการจดัทําฐานขอมูล 

2. มีฐานขอมูลท่ีหองสมุดเปนผูพัฒนาข้ึนเพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ 
3. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ เชน คูมือการใช หรือ Online Help System 

มีการแนะนํา/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม 

ฐานขอมูลหรือสารสนเทศใหทันสมัย 
6. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับ 1  ขอ มี 2-4  ขอ มากกวา  5  ขอ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.4  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา             
5 ระดับ) ของผูใชบริการตอการใหบริการของหอสมุดกลางเนื่องจากการใหบริการของหองสมุดจะ
มีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูใชบริการ  
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. ความพึงพอใจดานทรัพยากรหอสมุดกลาง 

2. ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผู ใหบริการ 
4. ความพึงพอใจดานสถานท่ี / ส่ิงอํานวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการบริการครบทุกขอ 

 

ตัวบงชี้ 10.3.1.5 รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ขอรองเรียน หมายถึง รายการท่ีผูใชบริการเสนอใหปรับปรุง และรายการประเมินท่ีผูใช
บริการมีความพึงพอใจนอย (คาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีตํ่ากวา 2.51 เทียบจากคา 5 ระดับ)การแกไข        
ขอรองเรียน หมายถึง การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/รายการประเมินท่ีผูใชบริการมีความ               
พึงพอใจนอยซ่ึงสมควรไดรับการแกไข และท่ีหองสมุดสามารถดําเนินการแกไขเองได 
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สูตรคํานวณ 
 

                  ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข x 100 
                             ขอรองเรียนท้ังหมด 

 

 

 

เกณฑมาตรฐาน 
1. นอยกวารอยละ 70 
2.  รอยละ 71-90 
3.  รอยละ 91-100 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 70 รอยละ 71-90 รอยละ 91-100 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.6 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิยืม (รายการ : คน) 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 จํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิยืม ไดแก 

-  อาจารย 

- บุคลากร 

- นักศึกษา   (ภาค กศ.ปช. / ภาคปกติ) 

ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดตอป  หาขอมูลจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS และนํามารวมจํานวนท้ังหมดในรอบหนึ่งป 

 
สูตรคํานวณ 

 

                  ปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
                 สมาชิกซ่ึงมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
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เกณฑมาตรฐาน 
1. ปริมาณการยืม 1-20 รายการ 
2. ปริมาณการยืม 21-40 รายการ 
3. ปริมาณการยืมมากกวาหรือเทากับ 41 รายการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ปริมาณการยืม 1-20 รายการ ปริมาณการยืม 21-40 รายการ ปริมาณการยืมมากกวาหรือเทากับ 41 รายการ 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.7 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน (เฉพาะฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ) 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ปริมาณการใช ฐานขอมูลอิเ ล็กทรอนิกส  ท่ี เพิ่ม ข้ึน  หมายถึง  ปริมาณการใช ฐาน                           
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปปจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณการใชฐาน          
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปท่ีผานมา มีหนวยนับเปนคร้ังตอคนตอฐาน
ฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดซ้ือเอง หรือจัดซ้ือในลักษณะภาคีความรวมมือ 
หรือจัดซ้ือโดยหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนกิจการใหบริการของหองสมุด เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตนผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย และนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. นอยกวารอยละ 1 
2. รอยละ 1.00-2.99 
3. มากกวาหรือเทากับรอยละ 3 
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สูตรคํานวณ 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น = ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน-ปริมาณการใชฐานขอมูลตอlogin ตอฐาน 
                                              ในปปจจุบัน                                                ในปที่ผานมา 

                  
                                 ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐานในปท่ีผานมา 

X 100 
 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1.00-2.99 

 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 3 

 
 
ตัวบงชี้ 10.3.1.8  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดยีว (One Stop Service) 
ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) หมายถึง การพัฒนาการดําเนินการ         
ใหบริการ โดยลดข้ันตอนของการดําเนินงานท่ีซํ้าซอน หรือลดข้ันตอนของการดําเนินงานใหส้ันลง
และ/หรือการรวมบริการหลายๆ อยางไว ณ ท่ีแหงเดียวโดยผูใชบริการไมตองไปติดตอขอใชบริการ 
ณ จุดบริการหลายแหง สงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการขอรับ
บริการรวมท้ังสามารถเพิ่มความพึงพอใจและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะ            
ตองผานกระบวนการ ดังนี้ 1) มีการทบทวนการทํางานเพื่อลดข้ันตอน 2) มีการออกแบบระบบการ
ทํางานใหม3) มีการดําเนินการตามระบบงานท่ีออกแบบ 4) มีการปรับเปนระบบการทํางานประจํา 
และ5) มีการติดตามประเมินผล 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1.  จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ 
2. จํานวน 2-4  บริการ 
3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.9  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมท่ีหองสมุดดําเนินการโดยผูใชบริการไมได             
รองขอหรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเปนบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือบริการ
และกิจกรรมเสริม ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการดําเนินการเพ่ือเปนอีกทางเลือกท่ีจะชวยใหผูใชมี            
ความสะดวกในการรับบริการหรือรับขาวสารจากหองสมุดท่ีเปนประโยชนตอผูใช โดยดําเนินการ
ในรูปแบบการเขาถึงผูใชบริการโดยตรงท้ังในและนอกสถานท่ี หรือการใหบริการผานระบบเครือ  
ขายอินเทอรเน็ต 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ 
2. จํานวน 2-4  บริการ 
3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.10  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 บริการอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการของหองสมุดในรูปแบบออนไลนผานทาง
เว็บไซตหรือระบบเครือขายสารสนเทศ ใหนับจํานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ                  
เปน 1 บริการทั้งนี้ไมรวมบริการหรือชุดคําส่ังพื้นฐาน (Module) ท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ 
2. จํานวน 2-4  บริการ 
3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
 

ตัวบงชี้ 10.3.1.11  คาใชจายของการบริการหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท : คน) 
ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 คาใชจาย หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใชในการดําเนินงานหองสมุดท้ังนี้
รวมถึงเงินเดือนและคาจางบุคลากร คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรหองสมุด คาสาธารณูปโภค             
คาเส่ือม และคาใชสอยตางๆ (แตไมรวมคาใชจายในงบลงทุน เชนคาครุภัณฑและส่ิงกอสราง)            
ไมวาตัวเงินคาใชจายนั้นจะมาจากแหลงเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินนอกงบประมาณ และไมวา
การตั้งงบประมาณสําหรับคาใชจายนั้นๆ จะอยูภายใตหนวยงานใดนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) หมายถึง  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของ                        
การลงทะเบียน คํานวณจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียน
แลวเสร็จ 1 เดือน ของแตละภาคการศึกษา โดยเฉล่ียท้ัง 2 ภาคการศึกษา 
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ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังนี้ 
1.  คํานวณคา หนวยกิตนักศึกษา (SCH) โดยใชสูตรดังนี้ 

 

 
เม่ือ Ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
 

2. คํานวณคานักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
 

 FTES =                         SCH 
               จํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตอปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้น ๆ  

 
สูตรคํานวณ 

 

               คาใชจายของการบริการหองสมุด                
                   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 

 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จํานวน 1-1,00 บาท 

2. จํานวน 1,001-1,999 บาท 

3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 2,000 บาท 

 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1-1,00 บาท จํานวน 1,001-1,999 บาท จํานวนมากกวาหรือเทากับ 2,000 บาท 

 

SCH = ∑NiCi 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.12 รอยละของผูใชบริการท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมท่ีหองสมุด
จัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการรูสารสนเทศใหแกผูใชบริการ เชน การแนะนําการใชหองสมุด การนําชม 
หองสมุดการสาธิต การอบรม และการบรรยายเก่ียวกับการสืบคนสารสนเทศ การสงเสริมใหผูใช
บริการเปนผูใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต เปนตนผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรม หมายถึง นักศึกษาท่ีเขา        
รวมกิจกรรมเต็มเวลาเปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมท้ังส้ิน เปาหมาย 
หมายถึง จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนของแตละกิจกรรม 
 
สูตรคํานวณ 

 

 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีอยูรวมกิจกรรมเปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมท้ังหมด x 100      
 

                     จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนดในเปาหมายของแตละกิจกรรมในปท่ีประเมิน 

 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ 45 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 46-70 
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ  70 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 45 รอยละ 46-70 มากกวารอยละ  70 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.13  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา        
5 ระดับ) ของผูใชบริการตอกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีเขารวม
กรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศหลายรายการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทุกรายการ ใหหาคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจรวมทุกกิจกรรม/
โครงการ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวมความพึงพอใจของผูเขาใชบริการทีเ่ขารวมกิจกรรม 
2. มีการดําเนนิการตามแผนหรือโครงการ 
3. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
4. มีการสรุปผลการดําเนินการ 

 
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี ้10.3.1.14  ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพและ
อิเล็กทรอนิกส 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองมีทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ อยางเพียงพอ ใหได
มาตรฐานตามหองสมุดอุดมศึกษา  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีหนังสือ จํานวน 50,000 – 70,000 เลม 
2. มีหนังสือ จํานวน 70,001 – 100,000 เลม 
3. มีหนังสือ จํานวน 100,000  เลม ข้ึนไป  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีหนังสือจํานวน 50,000 – 

70,000 เลม 
มีหนังสือจํานวน 70,001 – 

100,000 เลม 
มีหนังสือจํานวน 100,000 เลม 

ข้ึนไป 
 

 
ตัวบงชี ้10.3.1.15  การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 หอสมุดกลาง มีฐานขอมูลออนไลน สําหรับใหบริการแกคณาจารย  บุคลากร  นักศึกษา
และชุมชน  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การคนควา  และการวิจยั อยางพอเพียงพอและ
สะดวกตอการสืบคน ดังนี ้

1) ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC)  เพื่อสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทุก

ประเภทของหอสมุด  

2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวนท้ังส้ิน 9 ฐาน  
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(1) H.W. Wilson (Education Abstracts Full Text) เปนชุดฐานขอมูลดรรชนี 
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก Art, Business, Education, 
Humanities, Legal, Library and Information Science, Social Sciences, Applied Science & 
Technology, Biological & Agricultural Science, General Science, Omni file, Readers’ Guide ซ่ึง
รวบรวมจากวาสารฉบับเต็ม หนังสือรายป บทความ บทวิจารณ บทสัมภาษณบุคคลสําคัญๆ กวา 
1,600 ช่ือ ต้ังแตป 1982 - ปจจุบัน  

(2) ACM เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สารสนเทศ และเคร่ืองจักรกล
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  

(3) IEEE/IEE Electronic Library เปนส่ิงพิมพของ The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) จํานวนมากกวา 
12,000 รายการ ไดแก วารสาร รายงานการประชุมและเอกสารมาตรฐาน ต้ังแตป 1988-ปจจุบัน 
ขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลนี้เปนเอกสารฉบับเต็มท้ังหมด  

(4) Lexis เปนฐานขอมูลทางดานกฎหมายเร่ิมใหขอมูลต้ังแตป 1980 รวบรวมขอมูล
จากท่ัวโลก ภายในฐานขอมูลประกอบดวยบทความมากกวา 4 ลานบทความ จากแหลงขอมูล
มากกวา 1,000 แหลง  

(5) Nexis เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมขาวสารแหลงขอมูลทางธุรกิจท่ีสําคัญท้ังหมดจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ ขาว ไดแก ขาวปจจุบันและ

ขาวยอนหลังจากหนังสือพิมพจากประเทศตางๆ ท่ัวโลก บทขาวโทรทัศนท่ีออกอากาศจาก

สถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุท่ีสําคัญ ขาวสารทางธุรกิจ วารสาร ตัวอยางเชน Bangkok Post, The 

Nation (Thailand), Business Week เปนตน 

(6) ProQuest Digital Dissertations เปนฐานขอมูลปริญญานิพนธและวิทยานิพนธ  

สหสาขาวิชาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 

ท่ัวโลก มากกวา 1,000 แหง  

(7) ISI Web of Science เปนชุดฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 

ประกอบดวยฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science citation และ Arts & Humanities 

Citation จากวารสารไมนอยกวา 8,500 ช่ือ (Titles) มีขอมูลไมนอยกวา 1.1 ลานระเบียน (Records)  

(8) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ของ Netlibrary มีหนังสือ ในสาขาตาง ๆ รวมท้ัง

เอกสารทางวิชาการ วรรณกรรม หนังสืออางอิงและเร่ืองส้ัน  
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(9) โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
(Digital Collection) เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดในประเทศไทย 

(Thailis) ซ่ึงเปนเครือขายความรวมมือ ระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังสวนกลาง และ

สวนภูมิภาค เพื่อประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาฐานขอมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ โดยเฉพาะขอมูลวิทยานิพนธ 

งานวิจัยของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุด  
 

เกณฑประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ไมมี มีการบริการฐานขอมูล 1 ฐาน มีบริการฐานขอมูล 2 ฐาน 

 
องคประกอบยอยท่ี  10.3.2 องคประกอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด 

ระบบเครือขายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกใน                
การจัดการและการเขาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ เปนปจจัยสําคัญของการขยายพรมแดนของ
ความรู สงผลใหการเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว คุมคา 

 
ตัวบงชี่ 10.3.2.1  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีให

บริการ (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การบํารุงรักษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพกอนท่ีเคร่ืองจะหมดอายุการใชงาน โดยมีกระบวนการ เชน การตรวจสอบหาความ
เสียหายท่ีทําใหเคร่ืองไมสามารถใชงานได เม่ือพบแลวหากสามารถซอมบํารุงเองไดใหดําเนินการ
แกไขทันทีหากไมสามารถซอมแซมไดใหแจงผูเกี่ยวของดําเนินการสงซอมตอไป เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability) และมีระบบความปลอดภัย 

2. การเขาถึงสารสนเทศในระบบเครือขายมีความรวดเร็ว 
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3. มีการบํารุงรักษา และเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการ 

ใชงาน 
5. มีบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มี  1-2  ขอ มี  3-4  ขอ  มีครบทุกขอ  
  
ตัวบงชี่ 10.3.2.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน (เคร่ือง : คน) 
 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร หมายถึง จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีหองสมุดจัดใหบริการแก 
ผูใชบริการทั้งหมด ไมรวมเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจัดใหบุคลากรหองสมุดปฏิบัติงานผูใชบริการ         
ตอวัน หมายถึง จํานวนเฉล่ียของผูใชบริการทั้งป 
 

สูตรคํานวณ 
 

                    จํานวนเฉลี่ยของผูใชบริการหองสมุดท้ังป 
 

                จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัผูใชบริการ 

 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จํานวน 1 เคร่ืองนอยกวาหรือเทากับ 5 คน 
2. จํานวน 1 เคร่ืองตอ 6-15 คน 
3. จํานวน 1 เคร่ืองมากกวา  16  คน 

 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวน 1 เคร่ืองนอยกวาหรือเทากับ 5 คน จํานวน 1 เคร่ืองตอ 6-15 คน จํานวน 1 เคร่ืองมากกวา  16 คน 
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 องคประกอบยอยท่ี  10.3.3  ดานการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ สืบสานพัฒนาและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ผานระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย อันเปนรากฐานของการพัฒนา ตอยอดองคความรู   
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
 
ตัวบงชี้ 10.3.3.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ  
คําอธิบาย  
 ระบบการจัดการสารสนเทศทองถ่ิน หมายถึง หองสมุดมีการดําเนินการ จัดหา รวบรวม
จัดเก็บและนําเสนอในรูปแบบใหม รวมถึงใหบริการสารสนเทศทองถ่ินท่ีผูใชบริการสามารถ          
สืบคนสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางงาย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพการเผยแพร 
หมายถึง การนาํผลงานเสนอในรูปแบบของส่ือประเภทตางๆ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวม ช้ีแหลงใหบริการขอมูลทองถ่ิน หรืออนุรักษเสริมสราง 
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย 

2. มีการดําเนนิการตามแผนหรือโครงการในขอ 1 ครบถวน 
3. มีระบบการจัดการสารสนเทศทองถ่ินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย 
5. มีการประเมินผลการดําเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

 
เกณฑการประเมิน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มี  2  ขอข้ึนไป มี  3-4  ขอ มีครบทุกขอ 

 
  

 



บทท่ี 4 
องคประกอบของคุณภาพ 

 
 สํานักวิทยบริการฯ กําหนดองคประกอบตามระบบประกันคุณภาพสํานักฯ  และ
หนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงกําหนดเปน 5 องคประกอบ ดังนี้ 
 องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
 องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ   
 องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 องคประกอบท่ี 10 คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
  10.1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
  10.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  10.3 หอสมุดกลาง 
  
องคประกอบท่ี  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดาํเนินการ 
  
ตัวบงชี้   จํานวน  2  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงาน 
 1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

ตัวบงชี้ 1.1  :   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 
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ชนิดของตัวบงชี้  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจหลัก คือ การสนับสนุน 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ  รวมถึง
ยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนการ
พัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันจึงจําเปนตอง
ใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีระบุขางตน  อีกท้ังตองคํานึงถึงทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินงาน
ของสํานักฯ เปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของสังคม 

แนวปฏิบัติท่ีด ี: 
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซ่ึงกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของสํานักฯ   
 2.  มีการกําหนดตัวบงช้ี (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของ
แตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
 3.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเปนประจําอยางนอย 
ปละ 2 คร้ัง และรายงานตอผูบริหาร 
 4.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal) 
เปาหมาย (target) กับสภาพการในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 
 5.  มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ และ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 1.  ปรัชญาหรือปณิธานของสํานักฯ  
 2.  แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักฯ  
 3.  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนดปรัชญา 
หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจําปของสํานักฯ  
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 4.  รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลัก
ของสํานักฯ  หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 5.  รายช่ือตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ 
 6.  เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักฯ ฯ 
 7.  เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวา สํานักฯ ฯมีการรายงานการดําเนินงาน
ตัวบงช้ีตอผูบริหารระดับสํานักฯ ฯและตอท่ีประชุมสํานักฯ ฯ 
 8.  เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป                       
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักฯ  
 3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  อยางนอยปละ 2 
คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหาร 
 6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  
เปาหมายกับยุทธศาสตร 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี  1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานสํานักฯ   โดยประเด็นของการประเมินผล  ตามภารกิจดานการ
สนับสนุน 

สูตรการคํานวณ  การคิดรอยละตัวบงช้ีนี้คํานวณมาจาก 
 

       จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 
            จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 

x 100 
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องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
หลักการ 
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการฯ 
พึงใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคมในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสํานักฯ มีความ
เช่ียวชาญการใหบริการวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความ
เหมาะสม ใหท้ังองคการภาครัฐและภาคเอกชน องคการอิสระ องคการสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกวาง รูปแบบการใหบริการวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชน
ทรัพยากรของสถาบันเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรมจัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม การใหบริการวิชาการ
นอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สํานักฯ ยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพิ่มพูน
ความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร มีการ บูรณาการเพ่ือใช
ประโยชนทางดานการบริหารจัดการ 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา  
3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักฯ 

งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4. ตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการฯ 

 
ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงช้ีประกอบดวย 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสํานักฯ  
รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ตัวบงชี้ 5.1  มีระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการแกชุมชนแกสังคมตามเปาหมายของสํานักฯ  
 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พึงมีระบบกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม  กําหนด  เปาหมาย
ในการใหบริการวิชาการใหชัดเจน  มีการติดตาม  กํากับ  สนับสนุน  การปฏิบัติงานตามภารกิจดาน
บริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสํานักฯ ใหสอดคลองกับเปาหมายของสํานักฯ ฯ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  : 

1. สํานักฯ จัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนดานการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรตาม
จุดเนนของสํานักฯ  

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการทางวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 
4. มีการประเมินสัมฤทธ์ิผลของความเช่ือมโยงสนับสนุนซ่ึงกันและกันและบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจดานอ่ืนๆ ของสํานักฯ  
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคมใหเกิด

ประโยชนตอท้ังสังคมภายนอกและภารกิจทุกดานของสํานักฯ  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคมและ
หลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคมของสํานักฯ  ตลอดจนระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการทางวิชาการแกสังคม เชน 
คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดน
การบริการทางวิชาการแกบุคลากร 

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการทางวิชาการ 
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5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการบริการทางวิชาการแก
สังคม 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนท่ีกําหนด 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการประเมินสัมฤทธ์ิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง

และบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของสํานักฯ  
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 – 4  ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 5 ขอแรก 
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 ตัวบงชี้ 5.2  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมซ่ึง
ถือเปนบทบาทของสํานักฯ  ตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมี
คุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมา
รับบริการ ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 – รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือ 

เทากับรอยละ 85 
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องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หลักการ 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
สํานักฯ จึงตองมีระบบกลไกควบคุมการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละสํานักฯ  และมี
การบูรณาการเขากับการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการวิชาการ รวมท้ังดําเนินการเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาตามมาตรฐานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5 ดาน ไดแก มาตรฐานดานนโยบาย ดาน
การสงเสริม ดานการสนับสนุน ดานการสรางมาตรฐาน และดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และ
เช่ือมโยงความรูทองถ่ินสูสากลอันจะเปนกลไกในการฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาไทยใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดี
ข้ึน 
 
มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา  
3. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4. ดัชนีบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

ตัวบงชี้  จํานวน 1 ตัวบงช้ี ไดแก 

 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้  6.1 :  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบงชี้  
สํานักฯ  มีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร  าง  และการบริหารจัดการงานทํานุ บํา รุง

ศิลปวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและการปรับใช
ศิลปวัฒนธรรม   ตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุด
เนนของสํานักฯ  อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี   

1. สํานักฯ มีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสงเสริมการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายและแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

2. สํานักฯ มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม  
3. หอสมุดกลางมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม  
4. สํานักฯ มีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. สํานักฯ มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  
6. สํานักฯ มีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสํานักฯ  และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสํานักฯ  ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ 

มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ังแตงต้ัง

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางาน ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัด
กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงาน
สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน
การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม  หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดนอ่ืนๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ 

การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปน
ท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มี
สถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการให
การบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ  

หลักการ 
 สํานักวิทยบริการฯ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ี
ในการกํากับดูแลการทํางานของสํานักวิทยบริการฯ ใหมีประสิทธิภาพ  ปจจัยท่ีสํานักวิทยบริการฯ        
จะทําหนาท่ีบริหารจัดการใหมีคุณภาพ ไดแก  ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูล การบริหารความเส่ียง  
การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว  โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี  (good  governance) 

 สํานักฯ วิทยบริการฯ มีการบริหารและจัดการองคกรในการปฏิบัติงานดังนี้ 

7.1 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
สํานักวิทยบริการฯ ไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน 

7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สํานักวิทยบริการฯ ทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝาย โดยระบุผูรับผิดชอบและ

ระยะเวลาของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานและการกํากับติดตาม 
7.3 ทรัพยากรบุคคล 

7.3.1 การไดมาซ่ึงบุคลากร สํานักวิทยบริการฯ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและจัดจางบุคลลากร โดยพิจารณาอยางเหมาะสมที่จะตอบสนองภารกิจ
ขององคกร 

7.3.2 มีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เชน ใหโอกาสใน
การศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนา การดูงาน พิจารณาถึงความจําเปนในการตอบสนองตอ
เปาหมาย วัตถุประสงคของหนวยงานของภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ เปนสําคัญ 

7.3.3 มีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
7.3.4 มีระบบท่ีเสริมสรางใหบุคลากรต่ืนตัวและรับรูความสําคัญการใหบริการที่มี

ผลตอการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ 
7.4 ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดหาวัสดุครุภัณฑในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยและเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมความจําเปน รวมท้ังจัดสรรใหหนวยงาน
ภายในอยางเหมาะสมตามภาระงานบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ 
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7.5 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

โดยดําเนินกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง 
7.6 การประสานงานกับผูรับบริการ 

สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําส่ือท้ังท่ีเปนส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประชาสัมพันธ กิจกรรมการใหบริการของสํานักวิทยบริการฯ ใหผูรับบริการทุกกลุมทราบ 

7.7 การควบคุม ดูแลระบบงาน 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับของสํานักวิทยบริการฯ มีหนาท่ีควบคุมดูแลระบบงาน        

ในสวนท่ีรับผิดชอบ ใหเปนไปตามนโยบายของสํานักวิทยบริการฯ ท่ีกําหนดไว รวมถึงใหมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน และการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 
ตัวบงชี้  จํานวน  8  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย                                                                             

7.1  สํานักวิทยบริการฯ ใชหลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ 
7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักฯ  
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
7.4 มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา  และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร   
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

สํานักฯ  
7.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร 
7.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.1  :  สํานักวิทยบริการฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  คุณภาพของสถาบันศึกษาจะมีทิศทางท่ีจะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดี
หรือไมข้ึนอยูกับวามีสภาสถาบันท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญและโปรงใส  ติดตามกํากับดูแล
สถานศึกษาอยางใกลชิด  มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร  นโยบายของสถาบัน  ดูแล  
ติดตามกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา  มีการประชุมสภาสถาบันการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
พิจารณาใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินท่ีสถาบันนําเสนอ 

แนวปฏิบัติท่ีดี  :  
1. มหาวิทยาลัยกาํหนดทิศทางยุทธศาสตร และนโยบายของสํานักฯ รวมกับสถาบัน 
2. มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของภารกิจหลักของสํานักฯ อยาง

ครบถวน 
3. มีการประชุมกรรมการสํานักฯ อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุมแตละคร้ังมี

กรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการสถาบันอยางนอย 
7 วันกอนการประชุม 

4. มีการประเมินงานของผูอํานวยการ  โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน และตกลงกันไว
ลวงหนา 

5. สํานักบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชนของผูมีสวน
ไดเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา  การสงเสริมและการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน เปนตน 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานของสํานักฯ และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :   
1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสํานักฯ  
2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสํานักฯ มีการบริหารจัดการประชุมสํานักฯ อยางมี

ประสิทธิภาพ อาทิ รอยละของจํานวนคร้ังและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการ
ประชุมจริงของสํานักฯ  หลักฐานจํานวนวันท่ีสงเอกสารใหกรรมการสํานักฯ  
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3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสํานักฯ มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน              
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษาการ
สงเสริมและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปด
โอกาสใหมีการตรวจสอบสํานักฯ  ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานของสํานักฯ ตอสาธารชน              
เปนตน 

4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสํานักฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
สํานักฯ และผูบริหารสํานักฯ  เชน  เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสํานักฯ   
รวมท้ังรายงานการนําผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหารสํานักฯ  

5. ความสําเร็จของความรวมมือระหวางสํานักฯ และสถาบันในการพัฒนายุทธสาสตร 
นโยบาย  และแผนพัฒนาสํานักฯ สูความเปนเลิศและการแขงขันได 

6. ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
ของสํานักฯ ไปสูมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 1.  สํานักฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสํานักฯ  
 2.  สํานักฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยมากกวาปละ 2 คร้ัง 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการของสํานักฯ อยางตํ่ารอยละ 80  ของแผน ในการประชุมแต
ละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80  โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสํานักฯ 
อยางนอย 7 วัน  กอนการประชุม 
 4.  สํานักฯ จัดใหการประเมินผลงานของผูอํานวยการตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 
 5.  สํานักฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน  โดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.2  :  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักฯ  

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสํานักฯ  คือ  ผูบริหารทุก
ระดับของสํานักฯ นั้น ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม               
รักความกาวหนา  ดูแลบุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร                  
มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแลติดตามผลการทํางานของสํานักฯ ไปใน
ทิศทางท่ีถูกตองจะทําใหสํานักฯ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  
 1.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนบานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสํานักฯ  
 2.  มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักฯ  นักศึกษา และผูท่ีมี
สวนไดสวนเสีย 
 3.  มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสํานักฯ และ
สามารถตัดสินใจแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ  บริหารรายได บริหารงานบุคคล และ
ทรัพยากรอื่นๆ 
 5.  สนับสนุนใหบุคลากรในสํานักฯ และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสํานักฯ  
 6.  สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
 1.  แผนงานและหรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของ
ผูบริหารหนวยงานทุกระดับของสํานักฯ   และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 2.  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสํานักฯ   ตลอดจน
หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและปรับปรุง 
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 3.  ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริการสํานักฯ   เชน 
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐาน
การสงเสริมการสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวังดานการบริหารของผูบริหาร 
 4.  รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
 5.  จํานวนผูบริหารที่ไดรับการพฒันาศักยภาพและภาวะผูนํา 
 6.  ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารและการเตรียม
ผูบริหารในอนาคต 
 7.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานสํานักฯ  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสํานักฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ี
ยอมรับในสํานักฯ  
 4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.3  :  มีการพัฒนาสํานักฯ สูองคการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี  3  กําหนดใหสํานักฯ มีการสรางและพัฒนาสังคม  
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู               
โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  
รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิง
แขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย  การระบุความรู  
การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรู  การเขาถึงขอมูลและการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายใน
และภายนอกองคกร  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร  การกําหนดแนว
วิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู
ในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

1.  สํานักฯ มีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายท่ีชัดเจนในการจัดการความรู
เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู 

2.  สํานักฯ มีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตาม
ระบบ PDCA อยางตอเนื่อง 

3.   สํานักฯ มีระบบกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดาน
การจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสํานักฯ  

4.   สํานักฯ มีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิด
ประโยชนแกสํานักฯ   รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมทราบ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
 1.  แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูของสํานักฯ  และ
หลักฐานการดําเนนิงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 2.  โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสํานักฯ  ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการและแนวทางทีเกี่ยวของ 
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 3.  ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสํานักฯ  
เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงายการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู  ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริม
สนับสนุน เอกสารและส่ือเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ 
 4.  จํานวนบุคลากรและหนวยงานท่ีมีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 5.  จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 
 6.  จํานวนองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูของสํานักฯ  
 7.  รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสํานักฯ  เชน 
จํานวนรางวัลตางๆ ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู  ประสิทธิผลของการทํางานท่ีเพิ่มข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสํานักฯ รับทราบ 
 2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ  50 
 3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
 4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
 5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.4  :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถาสํานักฯ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีความรัก
องคกร  มุงม่ันต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด  ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจของแตละบุคคล  บุคลากรทุกระดับมีความ
พึงพอใจในการทํางานองคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ  และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษา
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
แนวปฏิบัติท่ีดี :  
 1.  มีแผนระยะส้ันและระยะยาวในการจัดการเตรียมบุคลากร  พัฒนา และรักษาบุคลากร 
อยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  ทุกประเภทของสํานักฯ ) 
 2.  มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความสามารถ
ตรงกับภารกิจและสาขาอาชีพ  ท้ังดานการฝกอบรม  การเขารวมประชุม  หรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ  การศึกษาตอ  ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพความสามารถสูงให
ประสบความสําเร็จ 
 3.  มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความถนัดความ
สนใจของแตละคนรวมท้ังมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 4.  คูมือการปฏิบัติงาน  มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน  โดยมีการ
กําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5.  มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี ท่ีแกบุคลากร   รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน  และสรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรและนําผลมาใชในการปรับปรุงการ
บริหารงาน 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน 
 1.  แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักฯ  และหลักฐาน  ตลอดจน
หลักเกณฑ ประกาศกฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากร 
 2.  โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักฯ   ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑ การ
รับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 
 3.  ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักฯ   เชน คําส่ัง
แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
หลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสํานักฯ  สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการทํางาน  ขอมูลหรือหลักฐานการการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 
 4.  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ 
การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงวิชาการ 
 5.  สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากร ทุกประเภท 
 6.  สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร 
 7. ความสําเร็จในการการบรรลุแผนพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะส้ัน ระยะปาน
กลางและระยะยาว 
 8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
 9.  รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน  เชน   ระดับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัลตางๆ ท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูล  
เชิงประจักษ  
 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง           
การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญและกําลังใจ  มาตรการลงโทษ  รวมท้ังการพัฒนาและรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
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 3.  มีระบบสวัสดิการและเริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
 6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและ             
การวางแผนระดับสํานักฯ เพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอกสํานักฯ   เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ  เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมิน  การดําเนินงาน  ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา  ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  มีระบบปองกันสิทธิและความ
ปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ  มีระบบสํารองและกูคืน  ตลอดจนเปนระบบท่ีมีแผนจัดการกับ
เหตุการณท่ีไมคาดคิด 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  
 1.  นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2.  ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 4.  รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสํานักฯ ผานระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.6  :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานักฯ  

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  : การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สํานักฯ เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสํานักฯ      
ในทางตรงหรือทางออม  การท่ีสํานักฯ มีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมมากข้ึนนั้นพิจารณาจากการที่สํานักฯ มีระบบการทํางานท่ีเปนไปตามหลักการบริหารแบบมี
สวนรวมท่ีมีการประยุกตใชในระดับสากล  5  ประการ  ดังนี้ 
 1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการ
ใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา  คณาจารย  และประชาชน 
 2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสํานักฯ อยาง
สมํ่าเสมอ 
 3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของสํานักฯ   เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ  ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
 4.  มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือขายตาง ๆ  ไดมีโอกาสเขารวมใน
กระบวนงานของสํานักฯ   โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อรวมกําหนดทิศทาง
นโยบายของสํานักฯ   การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ  โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกท่ีเปน
รูปธรรมใหภาคประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสํานักฯ  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  หลักฐานการดําเนินงานในเร่ืองการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 
5 ชองทาง  จากเอกสารตีพิมพ  แผนพับ  จดหมายขาว  ประกาศ  เว็บไซต  การโฆษณา  โลโก                
การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว 
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 2.  หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานช่ิงทางตางๆ  เชนรับฟง
ความคิดเห็น  ศูนยขอมูล  หองสมุด  หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตู ปณ.เพื่อรับสงเร่ืองรองเรียน  
การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
 3.  หลักฐานการนําความคิดของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  ดังนี้  
  3.1  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม  และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับ
ฝงความคิดเห็น 
  3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  3.3  มีบันทึกขอความหรือรายงานการประชุม  หรือการจัดสัมมนา หรือรูปแบบ
อ่ืนๆท่ีแสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทางหรือ
แผนการบริหารงาน 
 4.  หลักฐานท่ีมีการปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน  ดังนี้ 
  4.1  คําส่ังแตงต้ังท่ีปรึกษาภาคประชาชน  
  4.2  รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาภาคประชาชนท่ีเขา
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  4.3  รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
  4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ ระหวางสถาบันท่ีปรึกษาภาคประชาชน  
 5.  หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน โดยมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  ดังนี้ 
  5.1  ชองทาง  รูปแบบ  รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน             
ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
  5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 
  5.3  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ  อาทิ  เอกสาร
ส่ิงพิมพ  เว็บไซต  นิทรรศการ 
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน  
โดยท่ัว อยางนอย 3 ชองทาง 
 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.8  :  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  เพื่อใหสํานักฯ มีระบบในการบริหารความเส่ียงโดยการบริหารปจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะ
เกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน  หรือไมใชตัวเงิน  เชน  ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  หรือความคุมคา  คุณคา)         
ใหระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  
ประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบได อยางมีระบบ  โดยคํานึงถึงการการบรรลุเปาหมายของ
องคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

แนวปฏิบัติท่ีดี  :  

 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสํานักฯ   โดยองคประกอบของคณะ 
กรรมการฯ ควรมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสํานักฯ  
 2.  การระบุความเส่ียง  ปจจัยเส่ียง  ควรประกอบดวยความเส่ียงท่ีครอบคลุมในดานตาง ๆ  
ดังนี้ 
  1)  ความเส่ียงดานงบการเงินและงบประมาณ 
  2)  ความเส่ียงดานกลยุทธ 
  3)  ความเส่ียงดานนโยบาย 
  4)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
  5)  ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
 3.  การจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง  ปจจัยเส่ียง  สามารถพิจารณาจากมิติของ
โอกาส  และผลกระทบจากสูงมายังตํ่า  เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงท่ีสงผล
กระทบตอเปาหมายองคกรไดงายข้ึน 
 4.  มาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม  สามารถใชแนวคิดของ 4 T  เขามาชวย  
คือ  Take : ยอมรับ  Treat :  ลดหรือควบคุม  Transfer :  โอนหรือกระจาย   Terminate : หยุด  หรือ
หลีกเล่ียง 
 5.  สามารถบูรณาการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในเพื่อใชประโยชนในการ
ควบคุมหรือลดโอกาสของความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 1.  แผนงานดานการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และ
หลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 2.  โครงการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนหลักเกณฑ  ประกาศ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
 3.   ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารงาน  เชน  คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของ
ทีมงาน/  คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักยุทธศาสตร  กลยุทธพรอมเปาหมายของสํานักฯ  
 4.  รายงานการวิเคราะหความเส่ียง  ปจจัยเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลว  หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุด
ของสํานักฯ รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง  รายงานข้ันตอนหรือรายละเอียด              
การดําเนินงานตามแผน  รายงานผลการวิเคราะหความเส่ียง  ปจจัยเส่ียง  และผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติงานของสํานักฯ   
เอกสาร  การประเมินผลการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในสํานักฯ  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ              
ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเส่ียง 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง  
และการดําเนินการแกไข  ลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปน รูปธรรม 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสํานักฯ  
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เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7.9  :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร                             

สูระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล  หมายถึง  ความสําเร็จท่ีสํานักฯ จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดยจะตอง
จัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงคตัวบงช้ีตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักฯ ไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ  กําหนดเปนตัวบงช้ีของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงาน
จนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน  รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานักฯ  
 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักฯ  
 3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักฯ  
 4.  มีการจัดทํา  Strategy  Map  ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค  
และประเดน็ยุทธศาสตรของสํานักฯ  
 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักฯ  
 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ 
 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  หลักฐานท่ีแสดงวามหาวิทยาลัยไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและ
แผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 2.  หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
 3.  หลักฐานแสดงการจัดทํา  Strategy  Map  ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 
 4.  หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวาง
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยกบัผูบริหารระดับคณะ/ เทียบเทา 
 5.  หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมาย 
 6.  หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไว
ไดครบถวนและสมํ่าเสมอ 
 7.  บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 8.  หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลการดําเนินงานและมีผลคะแนนท่ี
ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
 9.  หลักฐานท่ีแสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ  โดยมีการนําผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 



 63

องคประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ   

หลักการ 
 การเงินและงบประมาณเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสํานักฯ  โดยปกติแหลงเงินทุนของ
สํานักฯ ไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได  เชน คาเลา
เรียนของนักศึกษา ฯลฯ ผูบริหารสํานักฯ จะตองทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน 
คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา  ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา รายไดท้ังหมดท้ังหมดของ
สํานักฯ  ภายหลังจากหักงบดําเนินการท้ังหมด งบประมาณในการพัฒนา ความรวดเร็วในการ
เบิกจาย รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดไดหลังจากท่ีปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน                   
ส่ิงเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินของสํานักฯ ท่ีเนนถึงความ
โปรงใส  ความถูกตอง   ใชเม็ดเงินอยางคุมคา  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุด 
 สํานักวิทยบริการฯ ระดมงบประมาณจากแหลงตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน โดย
มีการจัดสรรประเมินผล และตรวจสอบการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

- จัดทําแผนการเงินและงบประมาณ ใหครอบคลุมทุกพันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ 
ตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

- บริหารการเงินและงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 

- จัดทํารายงานการเงินและงบประมาณท่ีถูกตองตามหลักบัญชีและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

- การตรวจสอบและประเมินการใชงบประมาณ เปนระยะตรงตามแผนงานที่ได
กําหนดไว 
 

ตัวบงชี้  จํานวน  2  ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักฯ รวมกัน 
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ตัวบงชี้ท่ี  8.1  :   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  สํานักฯ จะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตอง
มีแผนกลยุทธทางดานการเงิน  มีการวิเคราะหรายได  คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจาก
ทุกแหลงเงินทุนท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุง รวมท้ังรายไดอ่ืนๆ ท่ีสํานักฯ 
ไดรับ  มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ  มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจาย
ตามหมวดตาง ๆ  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ รวมท้ังมีผูตรวจ
สอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจาย
ท้ังหมด ท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา  งบประมาณในการพัฒนาอาจารย  คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา ระดับ
ความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณรายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเช้ือเพลิง  
งบประมาณท่ีประหยัดได  รอยละเงินเหลือสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวย
ผลผลิตรายหลักสูตร 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี  :   
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินของสํานักฯ  ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน   พันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยในทุก ๆ  ดาน  ท้ังการผลิตบัณฑิต  งานวิจัย  การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ังสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน  วิธีการที่
ไดมาซ่ึงแหลงเงิน  รวมท้ังวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินเพื่อใหตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนํา
ขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจ 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของสํานักฯ   สามารถปด
งบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน  และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมของ
องคกร  รวมท้ังการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหมหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  รายงานทางการเงินสามารถบงช้ีถึงขอมูลทางการเงินทุกดานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของสํานักฯ  
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 6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  เพื่อตรวจติดตามการใชเงินของทุก
หนวยงานยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสํานักฯ กําหนด  ตลอดจนใหขอเสนอแนะแก
หนวยงานยอย  รวมท้ังเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของ สํานักฯ  
 7.  ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน  และขอเสนอแนะของ
หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ตลอดจนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  จากสํานักฯ   เพื่อพิจารณา
หาแนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงตอไปนี้ 
 1.  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสํานักฯ  
 2.  งบประมาณประจําปของสํานักฯ  
 3.  แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตาง ๆ 
 4.  การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงาน 
 5.  วิธีการใชเงิน  การบันทึกบัญชี  การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 
 6.  ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสํานักฯ  
 7.  ฐานขอมูลทางการเงินของสํานักฯ  
 8.  รายงานทางการเงินของสํานักฯ  และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ 
 9.  การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา  ตนทุนผลผลิต 
 10.  รายงานฐานะทางการเงินตอมหาวิทยาลัย  และขอเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย 

มาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักฯ ใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
 6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสํานักฯ กําหนด 
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 7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  8.2  :  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักฯ รวมกัน 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอก
สํานักฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานท่ีสอดคลองกับสถานการณ
ในโลกยุคปจจุบัน 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  แผนงานดานการใชทรัพยากรภายใน และภายนอกสํานักฯ รวมกันของสํานักฯ พรอม
เปาหมายและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 2.  โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักฯ รวมกันของสํานักฯ 
ตลอดจนหลักเกณฑ  ประกาศ กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และแนวปฏิบัติตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
 3.  ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักฯ 
รวมกันของสํานักฯ   เชน  คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน/  
คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก  รายงานผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกัน
ของสํานักฯ   ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางท่ีเช่ือมโยงทุกหนวยงาน  รายงานการประหยัด
งบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี  : 
 1. สํานักฯ กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยรวมท้ังการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอกรวมกัน 
 2. สํานักฯ กําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันท่ีเปนรูปธรรม  
อาทิ  การแตงต้ังคณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน  การจัดทําแผนการใชทรัพยากร 
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 3.  สํานักฯ จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเช่ือมโยงท้ังมหาวิทยาลัยและสามารถเรียกใช
ไดอยางคลองตัว 
 4.  มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสํานักฯ  
 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานักฯ  
 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสํานักฯ  
 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสํานักฯ  
 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันหนวยงานอ่ืน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

หลักการ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการ
พัฒนาคุณภาพของสํานักฯ   โดยตองครอบคลุมท้ังปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  ซ่ึงจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและมี
กระบวนการจัดการความรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของสํานักฯ  
 สํานักฯ  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับ
องคประกอบของการประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก  สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ เพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําป และดําเนินการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในสํานักฯ 
อยางนอยปละ 3 คร้ัง 
 
 การประกันคุณภาพภายในระดับหนวยงาน 
 สํานักฯ ไดมอบหมายใหฝาย/งานดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวย 
การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพใหสอดคลองกับองคประกอบของการประกันคุณภาพ
สําหรับ สํานักฯ  สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน 
 
 การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 เม่ือสํานักฯ ไดดําเนินการในระบบประกันคุณภาพภายในประจําปตามแผนงานของตน
เสร็จส้ินแลว จากนั้นจัดทําเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR) พรอมท้ังระบุจุดออน จุดแข็งและ
แผนการแกไขปรับปรุง เพื่อจัดสงใหสํานักฯ ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และเตรียมพรอมกับ
การตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยตอไป 

ตัวบงชี้   จํานวน  3   ตัวบงช้ี  ประกอบดวย 
 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกผูใชบริการ 
 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 
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ตัวบงชี้ท่ี  9.1  :   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในเปนภารกิจของสํานักฯ ตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  
เปาประสงค  และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยสํานักฯ และโดยหนวยงานตนสังกัด  
ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้ถือวาการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชน
ใหม่ันใจวาสํานักฯ สามารถสงเสริมผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  สํานักฯ จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกสํานักฯ  
 2.  มีการกําหนดมาตรฐาน  ตัวบงช้ี  และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา  มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของ สํานักฯ  
โดยตัวบงช้ีท่ีพัฒนาข้ึนตองครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน  ท้ังปจจัยนําเขา  
กระบวนการและผลผลิต  ตลอดจนเปนตัวบงช้ีท่ีสามารถรองรับประเมินภายนอกโดยหนวยงาน
ตางๆ 
 3.  มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสมบูรณ  ท้ังการตรวจติดตามการดําเนินงาน  
การประเมินคุณภาพ  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก                 
จนเปนวัฒนธรรมองคกร 
 4.  มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ระบบ
ฐานขอมูลและมีการสงเสริมสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :   
 1.  แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ  และหลักฐานการดําเนินงาน
ตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  โดยการสนับสนุนจากสํานักฯ และผูบริหารทุกระดับ 
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 2.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของ สํานักฯ   
ต้ังแตการควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  ตลอดจนระเบียบ  ขอบังคับ  มาตรการ
และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
 3.  ขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน  คําส่ังแตงต้ังหรือ
มอบหมายหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ  คูมือการประกันคุณภาพของสํานักฯ  ฐานขอมูลท่ีใชในการ
ประกันคุณภาพ  หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา                
ใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน  โดยการมีสวนรวมของประชาคม  ขอมูล
หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพ
ของสํานักฯ  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสํานักฯ  
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานักฯ  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกสํานักฯ  
 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปท่ีมีการติดตาม) 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
ใชรวมกันท้ังระดับบุคคล และองคกร 
 7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสํานักฯ  

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี  9.2  :  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกผูใชบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 

คําอธิบายรายตัวบงชี้  :  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักฯ   เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ  มีทักษะและมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมท้ังจัดระบบ
ใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ 

แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับ
ผูใชบริการ 
 2.  มีระบบและกลไกสงเสริมใหผูใชบริการมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของ 
สํานักฯ  
 3.  มีระบบและกลไกสงเสริมใหผูใชบริการนําความรูดานประกันคุณภาพ  กระบวนการ
คุณภาพ  เชน  5  ส.  PDCA  ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรม   
 4.  การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  ท้ังกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาและท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  แผนงานการสงเสริมใหผูใชบริการมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน  ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
 2.  โครงการสงเสริมใหผูใชบริการมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและนําไปใชในกิจกรรมนักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักฯ ตลอดจนระเบียบขอบังคับ  มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูใชบริการ 
 2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
ผูใชบริการ 
 3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักฯ  
 4.  ผูใชบริการมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม 
 5.  ผูใชบริการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสํานักฯ และระหวางสํานักฯ  
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ  และ
ในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของผูใชบริการ 
 7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน  วัดจากผลการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในท่ีกําหนดข้ึนท้ังในระดับ
สํานักฯ และหนวยงานยอย  ท้ังนี้  โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
และสาธารณชนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม  หรือ
มีแบบอยางท่ีดีในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้ 
 1.  รายงานการตรวจติดตามภายในสํานักฯ ทุกระดับ 
 2.  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 
 3.  รายงานความเปล่ียนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 
 4.  นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสํานักฯ พัฒนาข้ึน  หรือการปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศหรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอ่ืน ๆ  ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม 
(Value  added)  จากการประกันคุณภาพภายใน 
 5.  รายงานผลการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในท่ีมีตอการพัฒนาสํานักฯ และ
บุคลากร 
 6.  รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสงผลตอคุณภาพบัณฑิต  คุณภาพ
งานวิจัย  ประสิทธิผลของการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักฯ  
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในสํานักฯ 
อยางตอเนื่อง 
 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสํานักฯ  
 3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 
 4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักฯ อยางตอเนื่อง 
 5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีสํานักฯ พัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี
เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสํานักฯ อ่ืน ๆ 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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องคประกอบท่ี  10   ภารกิจของหนวยงาน  
องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 
องคประกอบท่ี  10.1.1  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบงชี ้ 10.1.1.1 เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี  เวลาเฉล่ีย  นับต้ังแตท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ไดรับทรัพยากรสารสนเทศ  
ผานข้ันตอนการลงทะเบียนการวิเคราะหหมวดหมู  จนถึงวันท่ีทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการ
ท่ีช้ัน  ท้ังนี้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยูระหวางกําลังดําเนินการทุกข้ันตอน จะตองสืบคนใน
ฐานขอมูลไดและสามารถทราบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ได ทรัพยากรสารสนเทศ  
หมายถึง  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน  และส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูทุกประเภท 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1 = ทรัพยากรสารสนเทศ  7  ช่ือเร่ือง / รายการ  นําออกใหบริการภายในเวลา  8- 10 วัน 
2 = ทรัพยากรสารสนเทศ  7  ช่ือเร่ือง / รายการ  นําออกใหบริการภายในเวลา  6 – 8  วัน 
3 = ทรัพยากรสารสนเทศ  7  ช่ือเร่ือง / รายการ  นําออกใหบริการภายในเวลา  4 – 6 วัน 
4 = ทรัพยากรสารสนเทศ  7  ช่ือเร่ือง / รายการ  นําออกใหบริการภายในเวลา  2 – 4  วัน 
5 =  ทรัพยากรสารสนเทศ 7  ช่ือเร่ือง / รายการ  นําออกใหบริการภายในเวลา 1 วัน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการระดับท่ี 1-2   มีการดําเนนิการระดับท่ี 3-4 มีการดําเนนิการระดับ 5 
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ตัวบงชี้ท่ี  10.1.1.2 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้ระบบฐานขอมูล หมายถึง  ระบบฐานขอมูลท่ีใหบริการสืบคนฐานขอมูลแก
ผูใชบริการ การประเมินศักยภาพของฐานขอมูล จะประเมินจากจํานวนผูเขาใชฐานขอมูลนั้น  ๆ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1.  มีนโยบายและมีการวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนในการใชฐานขอมูล  
2.  มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ เชน คูมือการใช  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

มีการแนะนํา 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 ขอแรก มีการดําเนนิการ  2  ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ 
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องคประกอบท่ี 10.1.2  การบริการสารสนเทศ 
ตัวบงชี้  10.1.2.1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบ
จากคา 5 ระดับ)  ของผูใชบริการตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  เนื่องจากการ
ใหบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  สามารถสะทอนไดจากความพึง
พอใจ  โดยจะพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลักคือ 
1.  ความพึงพอใจดานทรัพยากรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
2.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 
3.  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
4.  ความพึงพอใจดานสถานท่ี / ส่ิงอํานวยความสะดวก 
5.  ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาทุกครั้งที่ประเมิน 
 

จํานวนคร้ังของการประเมินทั้งหมดในปที่ประเมิน 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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องคประกอบท่ี 10.1.3  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบงชี้  10.1.3.1  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีใหบริการ 
 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  การบํารุงรักษา  มีข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพกอนท่ีเคร่ืองจะหมดอายุการใชงาน  โดยมีกระบวนการ เชน  การ
ตรวจสอบหาความเสียหายท่ีทําใหเคร่ืองไมสามารถใชงานได  เม่ือพบแลวหากสามารถบํารุงเองได
ใหดําเนินการแกไขทันที  หากไมสามารถซอมแซมไดใหแจงผูเกี่ยวของดําเนินการสงซอมตอไป 
เปนตน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1.  ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรมีเสถียรภาพและมีระบบความปลอดภัย 
2.  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในคุณภาพพรอมใชงาน   
3.  มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 ขอแรก มีการดําเนนิการ  2  ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ 
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องคประกอบท่ี 10.1.3  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี  10.1.3.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอเคร่ืองใชคอมพิวเตอรตอวัน (เคร่ือง : คน) 
 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร หมายถึง จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาจัดใหบริการแกผูใชบริการทั้งหมดภายใน 1 ป และท่ีเปนสมาชิกและผูเขามาใชบริการ
ดวย  
 1. บริการยืมคืน 
 2. จํานวนสมาชิกท่ีมาตอทะเบียนหองสมุดในแตละป 
เกณฑมาตรฐาน 

จํานวนเฉล่ียของผูใชบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท้ังป 
 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับผูใชบริการ 
 
 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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องคประกอบท่ี 10.1.4  การพัฒนาสถานท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษาใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.4.1   การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  มีการใหใชสถานท่ีท่ีเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ โดยมีการจัดหอง
เปนสัดสวนและการสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1.  มีสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเดีย่วและกลุม 
2.  มีแสงสวางอยางพอเพยีง 
3.  มีการจัดการใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู อาทิ การใชเคร่ืองปรับอากาศหรือมีการ
ถายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ 
4.  มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและการใหบริการท่ีชัดเจน 
5. มีการจัดสถานท่ีใหสวยงามและรมร่ืน อาทิ การจัดสวนหยอม  การตกแตงในรูปแบบตาง ๆ 
6.  มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย ๆ  
7.  มีสถานท่ีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เชน 
หองเรียนรูดวยตนเอง  จดุเช่ือมตอระบบเครือขายและปล๊ักไฟสําหรับคอมพิวเตอร 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 – 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี  10.1.5  มีระบบการจดัการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี  10.1.5.1  การพัฒนาบทเรียน E-learning 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  อาจารย เจาหนาท่ีและผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการอบรม
บทเรียน E-learning  เผยแพรและนํามาพัฒนาทางดานของการเรียนการสอนได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
1.  มีโครงการอบรมใหความรูในการออกแบบบทเรียน E-learning 
2.  มีการสนับสนุนใหอาจารยผลิตบทเรียน E – learning 
3.  มีการผลิตบทเรียน E-learning  เพิ่มข้ึนอยางนอยภาคเรียนละ 3 รายวิชา 
4.  ทุกคณะมีบทเรียน E-learning  ในการสอน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอ มีการดําเนนิการทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82

องคประกอบท่ี 10.2 การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
องคประกอบท่ี 10.2.1  คุณภาพงานบริการสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.1.1  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการบริหารจัดการดานการบริการจัดทําเว็บไซตให
หนวยงานระดับคณะ  สํานักฯ   ศูนยฯ ในมหาวิทยาลัย  ใหสอดคลองและรองรับโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําเว็บไซตหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  มีการสํารวจความ
พึงพอใจเว็บไซตของแตละหนวยงานอยางสม่ําเสมอ  เพื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาพัฒนา  
ปรับปรุงเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการจัดทําเว็บไซตอยางชัดเจน 
 2.  มีการสํารวจความพึงพอใจเว็บไซตของแตละหนวยงานท่ีศูนยฯ ใหบริการ  และนําผล
มาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต 
 3.  ควรมีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในการจัดทําเว็บไซต 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  แผนงานหรือโครงการจัดทําเว็บไซต  และหลักฐานการดําเนินงาน  
 2.  จํานวนเว็บไซตท่ีไดจัดทําใหหนวยงานอ่ืน ๆ 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตของแตละหนวยงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานระดับคณะ  สํานักฯ   ศูนยฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 4.  หนวยงานระดับคณะ  สํานักฯ   ศูนยฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตของหนวยงาน 
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 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตของแตละหนวยงาน 
 6. นําผลการสํารวจมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต   
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 3  มีการดําเนนิการขอ 4 – 5  มีการดําเนนิการท้ังขอ 6 

 
ตัวบงชี้ 10.2.1.2  จัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชงานใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 โปรแกรมประยุกตท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาข้ึนเอง  หรือดําเนินการจัดจาง
หนวยงานอ่ืนเพื่อนํามาใชในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  การบริการ  เพื่อใหการให
ปฏิบัติงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  โครงการในการพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชงาน 
 2.  การรายงานความกาวหนาของแตละโปรแกรม 
 3.  คูมือการใชงานแตละโปรแกรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 คูมือการใชงานของแตละโปรแกรม 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 3 โปรแกรม จํานวน 5 โปรแกรม จํานวน 7 โปรแกรม 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.3  ความพึงพอใจของการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการพัฒนาองคกร และบริหารจัดการ
ภายในองคกร โดยนําเขามาชวยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซ่ึงมีเปาหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุมผูใชทุกระดับ นักศึกษา บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย   รวมท้ังการใหบริการแกหนวยงานภายนอก ดังนั้นเพื่อใหการใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารเปนไปตามเปาหมาย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสํารวจความพึง
พอใจของผูใชงาน  เพื่อสะทอนคุณภาพของระบบวามีคุณภาพเพียงใด   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนผูใชงานระบบในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 2.  มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 รอยละ 51 – 84 รอยละ 85 ข้ึนไป 

 



 85

ตัวบงชี้ 10.2.1.4  จํานวนผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดจํานวนผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจริง  ซ่ึงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสเปนระบบหนึ่งท่ีนํามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการรับ – สงเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  และเปนการลดข้ันตอน  ลดคาใชจายในการใชทรัพยากร เชน 
อุปกรณสํานักฯ งาน  คาโทรศัพท  คาแฟกซ  คาขนสงไปรษณีย เปนตน   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนผูมีใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด 
 2.  จํานวนผูมีใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจริง 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 30 รอยละ 31 – 60 รอยละ 61 ข้ึนไป 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.5  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่จัดอบรมดาน ICT ใหแกนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การดําเนินงานดานการจัดอบรมดาน ICT แกนักศึกษา  เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู  ทักษะดาน ICT เพิ่มมากข้ึน  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ท่ีจัดข้ึนตามหลักสูตร  ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง  สวนการนับจํานวน  หากโครงการใด
มีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได  แต
ท้ังนี้ตองมีระยะเวลา  ผูเขารับการอบรม  ผลการประเมินโครงการ   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีอบรม   
 2.   รายช่ือผูเขาอบรม   
 3.  รายงานผลการประเมินโครงการ 
  
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน  3  กิจกรรม จํานวน  5  กิจกรรม จํานวน  7  กิจกรรม 
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องคประกอบท่ี 10.2.2  ระบบบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.2.1  ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 เนื่องจากปจจุบันการเรียนการสอนในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ  นักศึกษาตองศึกษา
หาความรูจากท่ีอ่ืน ๆ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนกัถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2551 (คา FTES) 
 2.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
  
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 เคร่ืองตอนศ. 80 คนข้ึนไป 1 เคร่ืองตอนศ. 31 – 79 คน 1 เคร่ืองตอนศ.นอยกวาหรือเทากับ 30 คน 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2551 (คา FTES) 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
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ตัวชี้วัด 10.2.2.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้ : 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอน  การสํารวจความพึงพอใจสามารถสะทอนการปฏิบัติงานของศูนยฯ 
วามีคุณภาพเพียงใด  ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 
 1.  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนในการใหบริการ 
 2.  ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 
 3.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4.  ดานผลการใหบริการ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โดยการ
สํารวจความพึงพอใจจะตองครอบคลุมท้ัง 4 ดาน  ไดแก  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนในการ
ใหบริการ  ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ดานผลการใหบริการ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา หรือเทากับรอยละ 74 รอยละ 75 - 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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 องคประกอบท่ี 10.2.3  การจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ตัวบงชี้ 10.2.3.1  การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย  เปนการอํานวยความสะดวกตอ
อาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษา  เพื่อใหการติดตอส่ือสาร  การสืบคนขอมูลท้ังดานการปฏิบัติงาน  
และดานการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศูนยไดมีการวางแผนและผังระบบเครือขาย
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงการเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน  ตามแผนงาน  โครงการท่ีทางศูนยฯ ไดจัดทําข้ึน  รวมถึงมีการนําผลการตรวจสอบปริมาณ
การจราจรในระบบเครือขายมาวิเคราะหปริมาณการใชงานวาเพียงตอความตองการใชงานหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  หลักฐานแสดงการเช่ือมตอเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  รายงานการประเมินการใชงานเครือขาย   
   
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการจัดทําแผนแมบท  พัฒนาระบบเครือขาย 

2.  มีการเช่ือมตอเครือขายทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3.  มีการประเมินการใชงานเครือขายของแตละหนวยงาน 
4.  มีการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขาย 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.3.2  การเช่ือมตอเครือขายไรสายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การเช่ือมตอเครือขายไรสายเพ่ือใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย  จะชวยทําใหนักศึกษา  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงระบบเครือขาย  และใชประโยชนไดทุกอาคาร  โดย
สามารถเขาใชงานเครือขาย  Internet  เพื่อสืบคนขอมูล  ใชบริการระบบ MIS  ทําใหนักศึกษา  และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสะดวกเพิ่มมากข้ึน   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  หลักฐานแสดงจุดบริการเครือขายไรสายภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  หลักฐานแสดงจํานวนอาคารภายในมหาวิทยาลัย 
   
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 25 ของอาคารใน

มหาวิทยาลัย 
รอยละ 50  ของอาคารใน

มหาวิทยาลัย 
รอยละ 75  ของอาคารใน

มหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ 10.2.3.3  มีระบบและกลไกในการเขาใชระบบสารสนเทศ     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ในการใชระบบสารสนเทศ  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูถึงผูใชงานท่ีเขามาใชในระบบ  
เพื่อปองกันไมใหผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตเขาถึงระบบสารสนเทศได  จึงจําเปนตองมีการกําหนดสิทธิ
การใชงานของผูใช  เพื่อประโยชนในการบันทึกและตรวจสอบการใชงานของผูใชไดตลอดเวลา   
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  มีระบบและกลไกในการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
 2.  มีการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ  และมีการปองกันการโจมตี 
 3.  มีการตรวจสอบผูเขาใชงานระบบสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  รายงานการตรวจสอบผูเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
 2.  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการเขาใชระบบสารสนเทศ 
   
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเนินการในการเขาใชระบบสารสนเทศอยางชัดเจน 

2.  มีการดําเนนิงานตามแผน 
3.  มีการตรวจสอบการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจการเขาใชระบบสารสนเทศ   
5.  มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2  มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 10.2.4  ระบบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.4.1  มีการปองกนัการโจมตีผานทางเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  
 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศถือเปนปจจัยสําคัญของการจัดการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  การควบคุมดูแลเครือขายใหสามารถใชได  และไมถูกเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตซ่ึง
เปนเร่ืองสําคัญ 
  
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 
 2.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท้ังหมด 
 3.  มีการรายงานผลในกรณีท่ีมีการถูกโจมตี  และความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  พรอมรายงานการ
แกไข 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
  
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 50  รอยละ 51 – 75 รอยละ 76 ข้ึนไป 

 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท้ังหมด 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.2 มีระบบการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การเก็บสํารองขอมูลเปนสวนประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหาย
ของขอมูล ในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหระบบสารสนเทศมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ท่ีสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดนโยบาย  และแผนการสํารองขอมูล 
 2.   มีการติดตามตรวจสอบการสํารองขอมูล 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการสํารองขอมูล  เชน  คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ  หลักฐานรายงานการสํารองขอมูล 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล  
 2.  มีการกาํหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําการสํารองขอมูล 
 3.  มีการสํารองขอมูลท้ังระบบไมตํ่ากวา 4 คร้ังตอป 
 4.  มีการสํารองขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกสัปดาห 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.3  ระดับของระบบสํารองเสนทางหลัก 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถเช่ือมตอกับเครือขายนอกมหาวิทยาลัยไดในเวลาท่ีเสน        
ทางหลักมีปญหา ระบบสํารองเสนทางหลักควรจะตองใชเสนทางเครือขายคนละเสนทางกับเสน       
ทางหลัก  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  รายงานการประชุมวางแผนการสํารองเสนทางสําหรับเครือขาย  พรอมแตงต้ัง
ผูรับผิดชอบ 
 2.   แผนการดําเนินงานการสํารองเสนทางสําหรับเครือขาย 

3.  หลักฐานการดําเนินงานการสํารองเสนทางหลัก 
4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเสนทางสํารองเสนทางหลัก 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 1.  มีนโยบายกําหนดใหมีเสนทางสํารองระบบเครือขาย   
 2.  ประชุมวางแผนพัฒนาเตรียมเสนทางสํารองสําหรับเครือขาย 
 3.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายของมหาวิทยาลัย 
 4.  มีการทดสอบเสนทางสํารองและประเมินประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.4  มีระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 สวนประกอบหนึ่งของความม่ันคงของระบบสารสนเทศ การเรียกใชงาน(Availability) 
โดยหนึ่งในสวนประกอบสําคัญคือระบบไฟฟา เพื่อใหสารสนเทศบนเคร่ืองแมขายหลักของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการใชงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  นโยบายการสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 
 2.   แผนการดําเนินงานการสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 

3.  รายงานการทดสอบเคร่ืองสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 
 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของ
ระบบเครือขาย 
 4.  มีการติดต้ังเคร่ืองปนไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟาในกรณีท่ีไฟฟาดับมากกวาหนึ่งช่ัวโมง 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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 องคประกอบท่ี 10.2.5  จัดหาและบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพวิเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.5.1  มีระบบในการบริการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  
 บริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนอีกภาระหนึ่งท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  สําหรับครุภัณฑคอมพวิเตอรในมหาวิทยาลัยก็มีอยูจํานวนมาก  ซ่ึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีบุคลากรรับผิดชอบ  และมีระบบในการใหบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ     
  
 แนวปฏิบัติท่ีดี  : 
 1.  มีหนวยงานหรือบุคลากรในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 2.  มีขอปฏิบัติ  หรือระเบียบในการใหบริการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางชัดเจน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  หลักฐานการดําเนินงานการบริการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 2.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบาย  และโครงการการบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดขอปฏิบัติ  หรือระเบียบในการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 3.  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 4.   มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา  ปรับปรุงการใหบริการ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.2  ความพึงพอใจของผูใชบริการหองฝกอบรมคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้ : 
 การใหบริการหองฝกอบรมคอมพิวเตอรเปนอีกหนึ่งบริการที่ทางศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดข้ึน  ซ่ึงสามารถบริการไดท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศูนยฝกอบรม สัมมนา ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ แกนักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และทองถ่ิน  ในการใหบริการจําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองมีการสํารวจความพึงพอใจเพื่อสะทอนการใหบริการของศูนยฯ วามีคุณภาพมากนอยเพียงใด   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองฝกอบรมคอมพิวเตอร   
 2.  หลักฐานแสดงท่ีแสดงถึงหนวยงานท่ีมาขอใชบริการ   
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 รอยละ 51 – 84  มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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องคประกอบท่ี 10.3  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุดกลาง 
 
 หอสมุดกลางมีภารกิจหลักในการดํ า เนินงาน  ไดแก  ดานการบริการหองสมุด                       
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง  ดานการทํานุ บํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม                          
มีองคประกอบยอยท้ังหมด จํานวน 6  องคประกอบ    
 
องคประกอบยอยท่ี  10.3.1  ดานการบริการหองสมุด 
 การใหบริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพนั้น  มาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศอยางเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังตองจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                
เพื่ออํานวยความสะดวกในการคนหาและการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีหองสมุดใหบริการ        
อันจะนําไปสูการใชทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและพัฒนาไปสูสังคมแหงการเรียนรู นอกจาก
การจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศแลว การนําสารสนเทศสูผูใชผานกิจกรรม               
สงเสริมการใชบริการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกหองสมุดก็เปนเปาหมายสําคัญ รวมท้ังการพัฒนาใหผูใชบริการมีความรูและทักษะในการ
แสวงหาและการใชสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาตนเอง หองสมุดจึงตองมุงเนนใหบริการท่ี
ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ เนนการใหบริการเชิงรุก และการ
ดําเนินงานท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยมีเปาหมายท่ีความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.1  เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ     
(วัน : รายการ) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
เวลาเฉล่ีย นับต้ังแตวันท่ีฝายเทคนิคสารสนเทศไดรับทรัพยากรสารสนเทศ  การวิเคราะห

หมวดหมู ลงทะเบียนและบันทึกขอมูล จนถึงวันท่ีทรัพยากรสารสนเทศออกใหบริการที่ช้ัน ท้ังนี้
ทรัพยากรสารสนเทศที่อยูระหวางกําลังดําเนินการทุกข้ันตอน  สามารถตรวจสอบสถานภาพของ
ทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ได 

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศวัสดุ เพื่อการเรียนรูทุกประเภท 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. ขอมูลการรับทรัพยากรสารสนเทศจากฝายพัสดุ  
2. ขอมูลการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและวนัท่ีออกใหบริการ 
3. เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยาสารสนเทศและนําออกใหบริการ 

เกณฑมาตรฐาน 
1.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นําออกใหบริการเปนเวลามากกวา  10  วนั 
2.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นาํออกใหบริการเปนเวลา 8-10 วัน 
3.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลม/รายการ นาํออกใหบริการเปนเวลานอยกวาหรือเทากบั 7 วนั 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มากกวา  10  วนั เวลา 8-10 นอยกวาหรือเทากับ 7  วัน 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.2  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดใหบริการ 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ระบบฐานขอมูลท่ีหองใหบริการ  หมายถึง ระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดเปนจัดหา จัดซ้ือ 
หรือพัฒนาขึ้น เพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ  เชน  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS  
ระบบฐานขอมูลดัชนีวารสาร 
 การประเมินศักยภาพของฐานขอมูล  จะประเมินท้ังฐานขอมูลเดิมและฐานขอมูลท่ี
พัฒนาข้ึนใหมในรอบปท่ีมีการประเมิน  เพื่อใหระบบฐานขอมูลของหองสมุดมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. กําหนดนโยบายและวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนในการจัดหาฐานขอมูล 
2. จัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน  เพื่อใหบริการสารสนเทศ 
3. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการฐานขอมูล 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดซ้ือหรือจัดหา 
2. จํานวนระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดพัฒนา   
3. เอกสารหรือรายงานแสดงการรักษาความปลอดภัยและบํารุงรักษาฐานขอมูลท่ี

ใหบริการ 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีฐานขอมูลท่ีหองสมุดเปนผูจัดหาและใหบริการข้ึนเพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใช

บริการ 
2. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ เชน คูมือการใช หรือ Online Help System 
3. มีการแนะนํา/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม 
6. ฐานขอมูลหรือสารสนเทศใหทันสมัย 
7. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวาหรือเทากับ 1  ขอ มี 2-4  ขอ มากกวา  5  ขอ 
 

 

ตัวบงชี้ 10.3.1.3  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา             
6 ระดับ) ของผูใชบริการตอการใหบริการของหอสมุดกลางเนื่องจากการใหบริการของหองสมุด         
จะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูใชบริการ  

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหอสมุดกลาง  โดยการประเมินระดับ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด 
2. ประเมินการใหบริการของหอสมุดกลาง  วามีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผูใชบริการทุกดาน   

เกณฑมาตรฐาน 
 1. ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

2. ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผู ใหบริการ 
4. ความพึงพอใจดานสถานท่ี / ส่ิงอํานวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธ 
6. ความพึงพอใจตอโครงการสนับสนุนยทุธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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ระดับความพึงพอใจ 
 2.5 – 3.50  ระดับ   นอย 
 3.51 – 4.50   ระดับ  ปานกลาง 
 4.51 – 5.00 ระดับ  สูง 

  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

 
 

ตัวบงชี้ 10.3.1.4  รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ขอรองเรียน หมายถึง รายการท่ีผูใชบริการเสนอใหปรับปรุง และรายการประเมินท่ีผูใช
บริการมีความพึงพอใจนอย (คาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีตํ่ากวา 2.51 เทียบจากคา 5 ระดับ) 

การแกไขขอรองเรียน หมายถึง การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/รายการประเมินท่ีผูใช
บริการมีความพึงพอใจนอยซ่ึงสมควรไดรับการแกไข และท่ีหองสมุดสามารถดําเนินการแกไขเองได 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. จัดใหมีชองทางใหผูใชบริการไดเสนอขอรองเรียน ไดแก  เว็บไซต  เว็บบอรด               

กลองรับความคิดเห็นในแตละจุดท่ีใหบริการ 
2. นํารายงานขอมูลการรองเรียนท้ังหมด  เพื่อหาแนวทางแกไข  อยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
 1.   รายงานผลขอรองเรียนจากทุกชองทาง   
 2.   จุดรับเร่ืองราวรองทุกข   ขอมูลการรองเรียนท้ังหมดและผลการดําเนินการ  
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สูตรคํานวณ 
 

                  ขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข x 100 
                             ขอรองเรียนท้ังหมด 

 

 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. นอยกวารอยละ 70 
2.  รอยละ 71-90 
3.  รอยละ 91-100 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 70 
 

รอยละ 71-90 รอยละ 91-100 

 
ตัวบงชี ้10.3.1.5  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการท่ีมีสิทธ์ิยืม  (รายการ : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 จํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิยืม ไดแก 

- อาจารย 

- บุคลากร 

- นักศึกษา   (ภาค กศ.ปช. / ภาคปกติ) 

ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดตอป  หาขอมูลจากระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
VTLS และนํามารวมจํานวนท้ังหมดในรอบหนึ่งป 
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สูตรคํานวณ 
 

                  ปริมาณการใหยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
                 สมาชิกซ่ึงมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 
แนวทางปฏิบัติท่ีด ี

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของผูใช 
2. ประชาสัมพันธทรัพยากรสารสนเทศใหม 
3. จัดโครงการสงเสริมการอาน 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางในปการศึกษานั้น ๆ  จากระบบ 

VTLS 
2. จํานวนสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ  ขอมูลจากระบบ VTLS หรือ                

ฝายทะเบียน  กองการเจาหนาท่ี 

เกณฑมาตรฐาน 
1. ปริมาณการยืมเฉล่ีย 1-20 รายการ  ตอสมาชิกหนึ่งคน   
2. ปริมาณการยืม 21-40 รายการ  ตอสมาชิกหนึ่งคน   
3. ปริมาณการยืมมากกวาหรือเทากับ 41 รายการ  ตอสมาชิกหนึ่งคน   

  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ปริมาณการยืม 1-20 รายการ 

 
ปริมาณการยืม 21-40 รายการ ปริมาณการยืมมากกวาหรือเทากับ 41 รายการ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.6  รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน (เฉพาะฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 ปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน หมายถึง ปริมาณการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปปจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตอจํานวนผูใชบริการตอฐานของปท่ีผานมา มีหนวยนับเปนคร้ังตอคนตอฐานขอมูล
ท่ีจัดซ้ือ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดซ้ือเอง หรือจัดซ้ือในลักษณะภาคีความรวมมือ หรือ
จัดซ้ือโดยหนวยงานท่ีให การสนับสนุนกิจการใหบริการของหองสมุด  เช น  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตนผูใชบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย และนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 
1. นอยกวารอยละ 1 
2. รอยละ 1.00-2.99 
3. มากกวาหรือเทากับรอยละ 3 

สูตรคํานวณ 
รอยละที่เพ่ิมขึ้น = ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐาน-ปริมาณการใชฐานขอมูลตอlogin ตอฐาน 
                                              ในปปจจุบัน                                                ในปที่ผานมา 

                  
                                 ปริมาณการใชฐานขอมูลตอ login ตอฐานในปท่ีผานมา 

X 100 
 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. สงเสริมการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2. จัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีตรงกับความตองการของผูใช 
3. จัดทําแบบสอบถามเพื่อทราบความตองการของผูใช 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. รายงานจํานวนผูเขาบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในปท่ีผานมา  และในปปจจุบัน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1.00-2.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 3 
 

 

ตัวบงชี้ 10.3.1.7  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)                      
(ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 บริการเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service)  หมายถึง การพัฒนาการดําเนินการ         
ใหบริการ โดยลดข้ันตอนของการดําเนินงานท่ีซํ้าซอน  หรือลดข้ันตอนของการดําเนินงานใหส้ัน
ลงและ/หรือการรวมบริการหลายๆ อยางไว ณ ท่ีแหงเดียวโดยผูใชบริการไมตองไปติดตอขอใช
บริการ ณ จุดบริการหลายแหง สงผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการ
ขอรับบริการรวมท้ังสามารถเพ่ิมความพึงพอใจและใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
โดยจะตองผานกระบวนการ ดังนี้  

1.  มีการทบทวนการทํางานเพ่ือลดข้ันตอน 
2.  มีการออกแบบระบบการทํางานใหม 
3.  มีการดําเนินการตามระบบงานท่ีออกแบบ 
4.  มีการปรับเปนระบบการทํางานประจํา  
5.  มีการติดตามประเมินผล 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน 
2. มีการปรับกระบวนการทํางานใหเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
3. มีข้ันตอนการทํางานโดยการจดัทํา  Workflow  การปฏิบัติงาน 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนบริการเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดยีว  (One Stop Service)  
2. คูมือการปฏิบัติงานในปท่ีผานมา  และปปจจุบัน   
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เกณฑมาตรฐาน 
1.  จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ 
2. จํานวน 2-4  บริการ 
3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
 

ตัวบงชี้ 10.3.1.8  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมท่ีหองสมุดดําเนินการโดยผูใชบริการไมได             
รองขอหรือคาดหวัง (Beyond Expectation)  อาจจะเปนบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือบริการ
และกิจกรรมเสริม ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการดําเนินการเพ่ือเปนอีกทางเลือกท่ีจะชวยใหผูใชมี            
ความสะดวกในการรับบริการหรือรับขาวสารจากหองสมุดท่ีเปนประโยชนตอผูใช โดยดําเนินการ
ในรูปแบบการเขาถึงผูใชบริการโดยตรงท้ังในและนอกสถานท่ี หรือการใหบริการผานระบบเครือ  
ขายอินเทอรเน็ต 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. หาแนวทางการเพ่ิมชองทางการใหบริการเชิงรุก 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเขาถึงผูใชบริการโดยตรง  ท้ังในและนอกสถานท่ี 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนบริการเชิงรุกท่ีหอสมุดกลางดําเนินการ 
2. ชองทางการใหบริการเชิงรุก 
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เกณฑมาตรฐาน 
1. จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ 
2. จํานวน 2-4  บริการ 
3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ 

 
จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

 
 
ตัวบงชี้ 10.3.1.9  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 บริการอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใหบริการของหองสมุดในรูปแบบออนไลนผานทาง
เว็บไซตหรือระบบเครือขายสารสนเทศ ใหนับจํานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส 1 ระบบ                  
เปน 1 บริการทั้งนี้ไมรวมบริการหรือชุดคําส่ังพื้นฐาน (Module) ท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. บริการดาวนโหลดแบบฟอรม 
2. บริการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
3. บริการดาวนโหลดบทความจากฐานขอมูลดัชนีวารสาร 
4. บริการเว็บลิงคสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

เกณฑมาตรฐาน 
1. จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ 
2. จํานวน 2-4  บริการ 
3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ 
 

จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.10  รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมท่ีหองสมุด
จัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการรูสารสนเทศใหแกผูใชบริการ เชน การแนะนําการใชหองสมุด การนําชม 
หองสมุดการสาธิต การอบรม และการบรรยายเก่ียวกับการสืบคนสารสนเทศ การสงเสริมใหผูใช
บริการเปนผูใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต เปนตนผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรม หมายถึง นักศึกษาที่เขา        
รวมกิจกรรมเต็มเวลาเปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมท้ังส้ิน เปาหมาย 
หมายถึง จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนของแตละกิจกรรม 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. เสนอโครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ  และการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. มีการเก็บขอมูลเวลาของผูเขารวมกิจกรรม 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ  และการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. โครงการสงเสริมการเรียนรูสารสนเทศ  และการเรียนรูตลอดชีวิต 

สูตรคํานวณ 
 

 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีอยูรวมกิจกรรมเปนเวลาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมท้ังหมด x 100      
 

                     จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนดในเปาหมายของแตละกิจกรรมในปท่ีประเมิน 
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เกณฑมาตรฐาน 
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมนอยกวารอยละ 45 
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 46-70 
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ  70 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 45 รอยละ 46-70 
 

มากกวารอยละ  70 
 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.11  จํานวนโครงการสนับสนุนพันธกจิของมหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 หอสมุดกลาง  เปนหนวยงานสนับสนุน หนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ฯ  ซ่ึงมีภารกิจใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน และภารกิจดานอ่ืน ของมหาวิทยาลัยฯ   เพื่อชวยใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค  โครงการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คือ จํานวนโครงการที่หอสมุดกลางจัดทําข้ึนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. ศึกษาโครงการของมหาวิทยาลัย 
2. เสนอโครงการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนโครงการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในปการศึกษานั้น 

เกณฑมาตรฐาน :   ระดับ 
 1.  จํานวนกิจกรรม/โครงการ  นอยกวา  3  กิจกรรม/โครงการ 
 2.  จํานวนกิจกรรม/โครงการ   เทากับ  3-4  กิจกรรม 
 3.  จํานวนกิจกรรมมากกวาหรือเทากับ  6  กิจกรรม/โครงการ 
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เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ  
นอยกวา  3  กจิกรรม/โครงการ 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ   
เทากับ  3-5  กิจกรรม/โครงการ 

จํานวนกิจกรรมมากกวาหรือ
เทากับ  6  กิจกรรม/โครงการ 

 
ตัวบงชี ้10.13..12  ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาตองมีทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ อยางเพียงพอ ใหได
มาตรฐานตามหองสมุดอุดมศึกษา  

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. มีการประเมินทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ  ของหอสมุดกลาง 
2. มีการจดัหาทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ  ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. สํารวจความตองการของผูใช 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ  ของหอสมุดกลาง 
2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ท่ีเปดสอน 
3. รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศของแตละหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีหนังสือจํานวน 50,000 – 70,000 เลม 

2. มีหนังสือจํานวน 70,001 – 100,000 เลม 

3. มีหนังสือจํานวน 100,000 เลม ข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีหนังสือจํานวน              
50,000 – 70,000 เลม 

มีหนังสือจํานวน              
70,001 – 100,000 เลม 

มีหนังสือจํานวน              
100,000 เลม ข้ึนไป 
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ตัวบงชี ้10.3.1.13  การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 หอสมุดกลาง มีฐานขอมูลออนไลน สําหรับใหบริการแกคณาจารย  บุคลากร  นักศึกษา
และชุมชน  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา การคนควา  และการวิจยั อยางพอเพียงพอและ
สะดวกตอการสืบคน ดังนี ้

1) ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เพื่อสืบคนรายการทางบรรณานุกรมทุก
ประเภทของหอสมุด  

2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวนท้ังส้ิน 9 ฐาน  
(1) H.W. Wilson (Education Abstracts Full Text) เปนชุดฐานขอมูลดรรชนี 

สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก Art, 
Business, Education, Humanities, Legal, Library and Information Science, 
Social Sciences, Applied Science & Technology, Biological & Agricultural 
Science, General Science, Omni file, Readers’ Guide ซ่ึงรวบรวมจากวาสาร
ฉบับเต็ม หนังสือรายป บทความ บทวิจารณ บทสัมภาษณบุคคลสําคัญๆ กวา 
1,600 ช่ือ ต้ังแตป 1982 - ปจจุบัน  

(2) ACM เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สารสนเทศ และ
เคร่ืองจักรกลและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  

(3) IEEE/IEE Electronic Library เปนส่ิงพิมพของ The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers 
(IEE) จํานวนมากกวา 12,000 รายการ ไดแก วารสาร รายงานการประชุมและ
เอกสารมาตรฐาน ต้ังแตป 1988-ปจจุบัน ขอมูลท่ีไดจากฐานขอมูลนี้เปน
เอกสารฉบับเต็มท้ังหมด  

(4) Lexis เปนฐานขอมูลทางดานกฎหมายเร่ิมใหขอมูลต้ังแตป 1980 รวบรวม
ขอมูลจากท่ัวโลก ภายในฐานขอมูลประกอบดวยบทความมากกวา 4 ลาน
บทความ จากแหลงขอมูลมากกวา 1,000 แหลง  

(5) Nexis เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวมขาวสารแหลงขอมูลทางธุรกิจท่ีสําคัญท้ังหมด
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลกรวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ 
ขาว ไดแก ขาวปจจุบันและขาวยอนหลังจากหนังสือพิมพจากประเทศตางๆ 
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ท่ัวโลก  บทขาวโทรทัศนท่ีออกอากาศจากสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุท่ี
สําคัญ ขาวสารทางธุรกิจ วารสาร ตัวอยางเชน Bangkok Post, The Nation 
(Thailand), Business Week เปนตน 

(6) ProQuest Digital Dissertations เปนฐานขอมูลปริญญานิพนธและ
วิทยานิพนธ สหสาขาวิชาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก มากกวา 1,000 แหง  

(7) ISI Web of Science เปนชุดฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
ประกอบดวยฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science citation 
และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไมนอยกวา 8,500 ช่ือ (Titles) มี
ขอมูลไมนอยกวา 1.1 ลานระเบียน (Records)  

(8) ฐานขอมูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ของ Netlibrary มีหนังสือ ในสาขาตาง ๆ 
รวมท้ังเอกสารทางวิชาการ วรรณกรรม หนังสืออางอิงและเร่ืองส้ัน  

(9) โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
(Digital Collection) เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครอืขาย
หองสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซ่ึงเปนเครือขายความรวมมือ ระหวาง
หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ท้ังสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพื่อประโยชนใน
การใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนา
ฐานขอมูล จดัเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ โดยเฉพาะขอมูล
วิทยานิพนธ งานวิจยัของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสระหวางหองสมุด  

แนวทางปฏิบัตท่ีิด ี
หอสมุดกลาง มีฐานขอมูลออนไลน สําหรับใหบริการ  เพื่อสะดวกตอการสืบคน  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เพื่อสืบคนรายการทางบรรณานุกรม                  

ทุกประเภทของหอสมุด  
2. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  จาํนวนท้ังส้ิน 9 ฐาน  
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เกณฑประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไมฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีการบริการฐานขอมูล 1 ฐาน มีบริการฐานขอมูล 2 ฐาน 
 

 
ตัวบงชี ้10.3.1.14  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง  กลุมกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีประกอบดวย
การวางแผน การศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศ การกําหนดนโยบาย และการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคลองกับความตองการและความจําเปน
ของผูใชภายงบประมาณที่หองสมุดมีอยูรวมทั้งการบํารุงรักษา การคัดออก และการประเมิน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมดเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหดีข้ึน 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. มีการจัดทํานโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. การศึกษาปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศของแตละหลักสูตร 
3. มีการคัดเลือก/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ท่ีมีเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูใช   ตามวัตถุประสงคหลักและขอบเขตท่ีกําหนด 
4. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. รายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจําเดือนหรือไตรมาส 
4. สถิติทรัพยากรสารสนเทศในแตละหลักสูตร 
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เกณฑมาตรฐาน  (ขอ) 
1. มีการกําหนดนโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2. มีการสํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศจากหลักสูตร หรือสมาชิกผูใชบริการ 

3. มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

4. มีการรายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

5. มีการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

6. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 
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ตัวบงชี ้10.3.1.15  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  เปนการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกที่หองสมุด       
ตองดําเนินการเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควาหาความรู   และการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทท่ีหองสมุดจัดหาไวบริการสําหรับผูใชท่ีตองการ โดยเนนวิธีการบริการตาง ๆ ท่ีหอง
สมุด เชน บริการตอบคําถามและชวยคนควา บริการยืม-คืน บริการยืมระหวางหองสมุด เปนตน 
ท้ังนี้ เร่ิมต้ังแตการสรางบรรยากาศ  เชิญชวนใหผูสนใจเขามาใชหองสมุดการจัดอาคารสถานท่ี          
และประเภทของบริการที่ดึงดูดใจสนองความตองการสําหรับผูใชบริการ  

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. สํารวจชองทางการใหบริการ  โดยเนนวิธีการบริการตาง ๆ 
2. มีจํานวนชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เหมาะสมกับความตองการของผูใช 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนบริการที่เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  สําหรับผูใชบริการ 
2. ชองทางการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ  เชน การยืมตอดวยตนเองผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต  การจองหนังสือผานเครือขายอินเทอรเน็ต  การตรวจสอบรายการยืมคืนดวยตนเอง 
3. การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
4. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
5. ฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
6. E-books 
7. ฐานขอมูลดัชนีวารสาร 

เกณฑมาตรฐาน  (ขอ) 
1. มีบริการจองหนังสือผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

2. มีการใหบริการนอกเวลาการเรียนการสอนปกติ 

3. ผูใชสามารถตรวจสอบการยมื-คืน ไดดวยตนเอง 

4. มีการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

5. มีฐานขอมูลดัชนีวารสาร 
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6. บริการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกแกผูใชบริการตามคําขอ 

7. บริการใหคําแนะนําผานอินเทอรเน็ต  โทรศัพท หรือชองทางอ่ืน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 
 

 

ตัวบงชี ้10.3.1.16  จํานวนชองทางการใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา (Reference Service) หมายถึง บริการของหองสมุด

ในดานการชวยผูอาน คนหาขอเท็จจริงหรือขาวสารตาง ๆ และชวยผูอานในการใชหนังสือและ
หองสมุดตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเขาถึงแหลงสารสนเทศตางๆในหองสมุด  และใช
ประโยชนอยางเต็มท่ี  รวมถึงแหลงสารสนเทศนอกหองสมุดดวย 
 จํานวนชองทางการใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม  คือ จํานวนชองทางท่ีผูใชบริการ
สามารถติดตอท่ีผูใหบริการเพื่อชวยเหลือแนะนําแลกเปล่ียนความคิดเห็น แกนักศึกษา อาจารย 
บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการคนหา
สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา วิจัย วิทยานิพนธ และการทําผลงานทางวิชาการตาง ๆ 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
การใหบริการสืบคนขอมูลหรือบริการชวยคนควา โดยการสืบคนรวบรวมรายช่ือหนังสือ 

ส่ิงพิมพ เอกสาร วรรณกรรมจากฐานขอมูล และวัสดุสารสนเทศตาง ๆ   

 เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. มีการบริการตอบคําถาม  online 
2. มีการบริการตอบคําถาม   อีเมล 
3. มีการบริการตอบคําถาม  โทรศัพท 
4. มีการบริการตอบคําถาม  เคานเตอร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 
 

 

 ตัวบงชี ้10.3.1.17   การบริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 การใหบริการตองมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทุกประเภท  และสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง  ตองหาวิธีการ  เคร่ืองมือ  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และโทรคมนาคมท่ีจําเปน 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาท่ีเขาใหม  เพื่อสงเสริมการการคนควาทรัพยากร

สารสนเทศ    และการใชหองสมุด 
2. จัดทําคูมือหรือระเบียบการใหบริการ  เพื่อใหผูใชบริการทราบถึงระเบียบ  แนวทาง

ปฏิบัติ  และเพื่อความเสมอภาค 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. เอกสารหลักฐานการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. ระเบียบการใชหองสมุด 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ 

เกณฑมาตรฐาน  (ขอ) 
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา  การสอน  หรือรวมสอนและการคนควาทรัพยากร

สารสนเทศ  ตลอดจนชวยคนควาและใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
2. จัดใหมีบริการยืม-คืน  โดยกําหนดระเบียบเพื่อใหผูใชบริการอยางเสมอภาคตามสิทธิท่ี

ควรไดรับ 
3. ตองมีบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผานเครือขายภายใน  เครือขายอินเทอรเน็ต 
4. ตองมีช่ัวโมงบริการอยางสมํ่าเสมอและเหมาะสม 
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5. หากมีการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย  ควรจัดใหมีการบริการ เพื่อใหผูใชสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตามความตองการ  

6. ตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  และสมํ่าเสมอ  
7. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ

อยางกวางขวางและประหยัด  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1-2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 
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องคประกอบยอยท่ี  10.3.2  องคประกอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง 

ระบบเครือขายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกใน                
การจัดการและการเขาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ เปนปจจัยสําคัญของการขยายพรมแดนของ
ความรู สงผลใหการเขาถึงและการใชทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว คุมคา 
 
ตัวบงชี่ 10.3.2.1  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ี 

ใหบริการ (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 การบํารุงรักษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติเพื่อใหเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถใหบริการไดอยาง
มีประสิทธิภาพกอนท่ีเคร่ืองจะหมดอายุการใชงาน โดยมีกระบวนการ เชน การตรวจสอบหาความ
เสียหายท่ีทําใหเคร่ืองไมสามารถใชงานได เม่ือพบแลวหากสามารถซอมบํารุงเองไดใหดําเนินการ
แกไขทันทีหากไมสามารถซอมแซมไดใหแจงผูเกี่ยวของดําเนินการสงซอมตอไป เปนตน 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. การบํารุงรักษาเคร่ืองใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
2. มีการปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับ

สภาพการใชงาน 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. หลักฐานแสดงหนาท่ีของบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

เกณฑมาตรฐาน  (ขอ) 
1. ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability) และมีระบบความปลอดภัย 

2. การเขาถึงสารสนเทศในระบบเครือขายมีความรวดเร็ว 

3. มีการบํารุงรักษา และเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพวิเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกบัสภาพการใชงาน 

5. มีบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
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เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน  1  ขอ มีการดําเนนิงาน 2-3  ขอ  มีครบทุกขอ  
 

  
ตัวบงชี ่10.3.2.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  (เคร่ือง : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร  หมายถึง จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีจัดใหบุคลากรหองสมุด 
ปฏิบัติงาน  ไมรวมจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีหองสมุดจัดใหบริการแกผูใชบริการ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 
2. จํานวนเจาหนาท่ี 

สูตรคํานวณ 
 

                                       จํานวนเจาหนาท่ี 
 

           จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

 

 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จํานวน 1 เคร่ือง : 3 คน 
2. จํานวน 1 เคร่ือง :  1 คน 
3. จํานวน 1 เคร่ือง :  1 คน  (ไมมากกวานี)้ 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวน 1 เคร่ือง : 3 คน จํานวน 1 เคร่ือง :  1 คน 
 

จํานวน 1 เคร่ือง :  1 คน  (ไมมากกวานี้) 
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องคประกอบยอยท่ี  10.3.3  ดานเครือขายความรวมมือในการใชทรัพยากรรวมกัน 
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร  ทรัพยากรสารสนเทศและส่ิงอํานวยความสะดวก

ตางๆ โดยความรวมมือจากหอสมุดกลางและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมการใชบริการ
สารสนเทศ  การพัฒนางานและการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหการบริการและการดําเนนิงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
ตัวบงชี้ 10.3.3.1 การใชทรัพยากรรวมกัน  

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต  

คําอธิบาย  
 การใชทรัพยากรรวมกัน   หมายถึง   มีการใชและรวมมือกันระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในเร่ืองของ  งบประมาณ  สารสนเทศ  คน  อาคาร  
สถานท่ี  ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑ  เพื่อมุงเนนใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดในดาน
การบริหารจัดการและความรวมมือระหวางกัน 

แนวทางปฏิบัติท่ีด ี
1. ศึกษาหาแนวทางและวิธีการในการใชทรัพยากรรวมกัน ดําเนินการใชทรัพยากรรวม 

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรรวม ตลอดจนสรรหาแนวทางและวิธีการเสริมพลังกันให
ภารกิจรวมไดประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและประหยัดงบประมาณพรอมกันไป 

2. การทําความเขาใจในทรัพยากรหรือขอมูลท่ีจะใชรวมกนั กอนท่ีพจิารณาวาจะใชอะไร
รวมกันไดบาง 

3. การใชทรัพยากรรวมกันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   
1. บันทึกขอความเชิญประชุม   
2. รายการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกัน 
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เกณฑมาตรฐาน 
1. มีการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกนัของหองสมุด 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของหองสมุด 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5. มีผลท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิงาน  1-2  ขอแรก มีการดําเนนิงาน  3-4  ขอ มีการดําเนนิงานครบทุกขอ 
 

 



บทที่ 5 
การตรวจสอบและการประเมินตนเอง 

 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินการของ

ระบบและกลไกควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวเพื่อพิจารณาวา กลไกการควยคุมคุณภาพยังคง
ดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง และไดใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะ
ทําใหเช่ือถือไดวาผลการดําเนินงานของระบบจะเปนไปอยางมีคุณภาพตามดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

 
ความหมายของการประเมินตนเอง 
 
 การประเมินตนเอง  หมายถึง  การทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน
ในชวงเวลาท่ีผานมาวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม เพียงใดอยางไร 
และอยูในระดับใด  การประเมินตนเองของหนวยงานจึงเปนกระบวนการเรียนรูตนเองดวย          
การทบทวนวาหนวยงานของตนไดปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  มีการบริหาร
จัดการและการบริหารทรัพยากร งบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงใด ผลการดําเนินงานโดยรวมมี
คุณภาพอยูในระดับใด พรอมท้ังมุงทบทวน  คนหาและวิเคราะหจุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงาน  บทบาท  หนาท่ี  ตลอดจน
เง่ือนไขปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกันตามกระบวนการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาโดยมุงท่ีจะไดรับผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพยั่งยืนและเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
การประเมินตนเองโดยปราศจากอคติหรือความลําเอียงใด ๆ จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอน
ผลการดําเนินงานของหนวยงานไดตรงตามสภาพจริง 
 

วัตถุประสงคของการประเมินตนเอง 
 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในรอบปท่ีผานมา 
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหและสรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ในการดําเนินงานของหนวยงานใน
รอบปท่ีผานมา 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะหและเสนอแนวทางการพัฒนาหนวยงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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ประโยชนของการประเมินตนเอง 
  
 1. หนวยงานและบุคลากรในหนวยงานทุกฝายมีความกระตือรือรนและมีวิธีการในการ
ทํางานอยางเปนระบบและใหความสําคัญดานคุณภาพของผลงานมากข้ึน 
 2.  การนําขอมูลและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินไปใชในการปฏิบัติงาน จะทําให
หนวยงานมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  และคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 3.  หนวยงานมีความพรอมในการรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพจาก
หนวยงานอื่น  ท้ังท่ีเปนหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
หลักการสําคัญในการประเมินตนเอง 
 
 หลักการสําคัญในการประเมินตนเองมีดังนี้ 
 1. เขาใจวัตถุประสงคของการประเมินตนเอง 
 2. มีการกําหนดองคประกอบคุณภาพของการดําเนินงานของแตละหนวยงานอยางชัดเจน
และสอดคลองกับหนวยงานระดับอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.   มีการกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีสามารถปฏิบัติได  เปนท่ียอมรับ
ของสมาชิกในหนวยงาน และสอดคลองกับหนวยงานระดับอ่ืนท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 4.  มีผูรับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
ในรูปคณะกรรมการโดยกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
 5.  ดําเนินการประเมินหนวยงานโดยปราศจากอคติหรือความลําเอียงท้ังในทางบวกและลบ
ตอหนวยงานของตนเองและหนวยงานหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 6.  มีการวางแผนการประเมินตนเองใหสอดคลองกับกระบวนการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานในระดับอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 7.  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนและหนวยงานยอยทุกหนวยมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 
 8.  มีกระบวนการดําเนินงาน ท้ังท่ีเร่ิมจากบนสูลาง (top-down) และจากลางสูบน 
(bottomup)  โดยผูบริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองดวยการกํากับดูแลการดําเนินงานและ
บุคลากรในหนวยงาน  และมีบทบาทในการใหขอมูล  วิเคราะห  วิพากษวิจารณและเสนอแนะ 
 9.  มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  ถูกตองทันสมัย  และสอดคลองกับประเด็นท่ี
ประเมินเพื่อใหผลท่ีไดรับจากการศึกษาและวิเคราะหตนเองมีความถูกตอง 
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 10.  ประเมินตนเองดวยการเปรียบเทียบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
กับมาตรฐานและเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแยกตามองคประกอบและตัวบงช้ี 
 11.  มีการบูรณาการผลการวิเคราะหตนเองในดานตาง ๆ และระดับตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อ
สามารถหาขอสรุปท่ีเปนจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 12.  เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและมีความ
ตอเนื่องโดยมีการนําผลการประเมินตนเองทุกคร้ังไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเม่ือมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานไปไดระยะหนึ่งก็มีการดําเนินการประเมินตนเองคร้ังใหมเพื่อนําผลการ
ประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติงานตอเนื่องตลอดไปไมมีท่ีส้ินสุด 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายโกสุม   เจริญรวย       ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
2. ผศ.จิตติมา สิงหธรรม       ประธานกรรมการ 
3. ผศ.บุษยา   ประทุมยศ       รองประธานกรรมการ 
4. ผศ.กนกพร จาริก     รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน กรรมการ 
6. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 
7. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว กรรมการ 
8. นางมาลีวัลย นิโรจน กรรมการและเลขานุการ 
9. นางเจยีมจิต บวชไธสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
บทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการประเมินตนเอง 

 1. ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรที่เปนแหลงขอมูล ท้ังท่ีเปนขอมูลสถิติ 
เอกสารรายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบและตัวบงช้ี 
 2. รวบรวม ประมวลและวิเคราะหขอมูล โดยแยกตามตัวบงช้ี 
 3. ประเมินตนเองดวยการเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
กับเกณฑท่ีหนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแยกตามตัวบงช้ี 
 4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยรวมและแยกตามองคประกอบ 
 5. เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 6. นําเสนอรายงานการประเมินตนเองใหผูบริหารหนวยงานไดรับทราบ 
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การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 
 ความหมายของรายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเอง  หมายถึง รายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานรายปของคณะวิชา/
หนวยงาน ซ่ึงถือวาเปนรายงานการประเมินตนเองท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค 3 ประการ 
 1. เพื่อดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีวา       
“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให   ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวรการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ี
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก” 
 2. เปนหนาท่ีอยางหน่ึงของ หนวยงานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือแสดงถึง
สัมฤทธ์ิผลในการดําเนินงานและเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
 3. เพื่อใชเปนขอมูลของหนวยงานสําหรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย 
และหนวยงานภายนอก 
 
 ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 ข้ันท่ี 1 : ผูบริหารหนวยงานแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงาน  
การประเมินตนเองของสํานัก 
 ข้ันท่ี 2 : คณะกรรมการผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก  ดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยจัดหมวดหมูขอมูลแยกตาม
องคประกอบคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้ันท่ี 3 : ผูรับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก  เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (ฉบับราง) ตามรูปแบบและวิธีการเขียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ข้ันท่ี 4 : ผูเขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานัก  เสนอรายงานการประเมินตนเอง
(ฉบับราง) ใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดรับทราบและมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไข 
จนเปนท่ียอมรับท่ัวกัน 
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 ข้ันท่ี 5 : ผูเขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานัก  ประสานงานกับสํานักฯ เพื่อ

รวบรวมขอมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับสํานัก (ฉบับราง) 

 

 องคประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย 

 1.  ปก ใหระบุวาเปนรายงานการประเมินตนเอง ศูนยฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

และปการศึกษาท่ีรายงาน  

 2.  คํานํา  เปนคํานําของหัวหนาหนวยงาน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง  และชวงเวลาของขอมูลท่ีนําเสนอ  ลงลายมือช่ือของหัวหนาหนวยงาน พรอม วัน/

เดือน/ปท่ีรายงาน 

 3.  สวนประกอบของสาระ ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 สวนนํา 

 สวนท่ี 2 สวนการประเมิน 

 สวนท่ี 3 สวนสรุป 

 

 สวนท่ี 1 สวนนํา 

 เปนการเขียนบรรยายเพ่ือใหเห็นความเปนมาและสภาพปจจุบันของหนวยงาน อันเปน

พื้นฐานในการพิจารณาสาระสําคัญในสวนตางๆ ตอไป เนื้อหาของสวนนําควรประกอบดวย

ประเด็นสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

 •  ช่ือหนวยงาน 

 •  ท่ีต้ัง 

 •  ประวัติความเปนมา(โดยยอ) 

 •  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนงาน 

 •  โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร 

•  จํานวนบุคลากร 

 •  ภารกิจหลักของหนวยงาน 

 •  เปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
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 สวนท่ี 2  สวนการประเมิน 

 การเขียนรายงานในสวนนี้เปนนําเสนอผลการดําเนินงานและการวิเคราะหประเมินตนเอง

ของหนวยงาน เพื่อสะทอนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงาน  

แตละองคประกอบและตัวบงช้ี 

 
 สวนท่ี 3  สวนสรุป 
 เปนการนําเสนอในรูปของตารางเพ่ือวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และประเมิน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานตามองคประกอบ พรอมท้ังเสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาสวนนี้ 
ประกอบดวย 
 •  การวิเคราะหจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาแตละองคประกอบ 
 •  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพตามรายองคประกอบ และคาเฉล่ียการประเมินคุณภาพ
ในภาพรวม 
 
 สวนท่ี  4  ภาคผนวก 
 สวนนี้ประกอบดวยการรายงานสารสนเทศตางๆของสํานัก  ท่ีเกี่ยวของกับสวนนํา สวน
ประเมิน และสวนสรุป ซ่ึงนอกจากจะชวยเพิ่มเติมใหรายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ
แลวยังใชเปนหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาดวย 
 เนื้อหาสวนนี้ประกอบดวย 
 •  ขอมูลสารสนเทศของสํานัก 
 •  หมายเลขรายการเอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืน 
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คณะกรรมการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. นายโกสุม   เจริญรวย       ท่ีปรึกษา 
2. ผศ.กนกพร   จาริก       ประธานกรรมการ 
3. ผศ.บุษยา   ประทุมยศ       รองประธานกรรมการ 
4. ผศ.จิตติมา   สิงหธรรม     รองประธานกรรมการ 
5. นายนิทัศน นิลฉวี กรรมการ 
6. นางอาภรณ ใจกลา กรรมการ 
7. นายสมชาติ ทิพจินดา กรรมการ 
8. นายพงษนที ศิลาอาศน กรรมการ 
9. นางสาวกรวรรณ ทวีวฒัน กรรมการ 
10. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 
11. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา กรรมการ 
12. นางสาวจารุวรรณ กันหาโนน กรรมการ 
13. นายสิทธิชัย บวชไธสง กรรมการ 
14. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว กรรมการ 
15. นางปรียาภรณ สิริไสยาสน กรรมการ 
16. นางมาลีวัลย นิโรจน กรรมการและเลขานุการ 
17. นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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