
 



คํานํา 
 
 “คู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ฉบับน้ี
จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในปีการศึกษา 2554 โดยยึดหลักตามกรอบแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพ                     
การปฏิบัติงานดังน้ี 

1. ระบบการประกันคุณภาพอยู่ภายใต้กรอบภารกิจและปณิธานของสํานักฯ ที่ชัดเจน สะท้อน
เอกลักษณ์/คุณค่าเฉพาะตัวของสํานักฯ  

2. กําหนดองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานและนําองค์ประกอบดังกล่าวเป็นฐาน
ในการพัฒนาระบบ กําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ ในองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักฯ  

3. การนําระบบประกันคุณภาพไปใช้จากระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับสํานักฯ มีการให้นําหลัก
ความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบ กําหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจที่เฉพาะของสํานักฯ 
 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นทําให้การจัดทํา
คู่มือฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

                                                               (อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง) 
ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ประวตัคิวามเป็นมาของสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีฐานะ
เป็นส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 22  
พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผู้อํานวยการเป็นหน่วยงานระดับกองโดยแบ่งส่วนราชการเป็น      
4 งาน ได้แก่งานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเป็นมา การดําเนินการและสถานที่ต้ังมีดังน้ี 
 พ.ศ. 2515 – 2517  จัดต้ังห้องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี  และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ต้ังอยู่
อาคารไม้ช้ันเดียวตรงข้ามเรือนท่านเป้ง   
 พ.ศ. 2517 – 2519  ต้ังอยู่ที่อาคาร  1  ช้ัน  1 
 พ.ศ. 2519 – 2535  ต้ังอยู่ที่อาคารหกเหล่ียมโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายหอสมุด  
และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 – 2548  เป็นหน่วยงานในฐานะโครงสร้างการบริหารงานภายในเทียบเท่าคณะ  
ช่ือว่าสํานักวิทยบริการ ต้ังอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นตึกสูง 4 ช้ัน โดยช้ัน 1 ถึง ช้ัน 3 เป็น
ส่วนหอสมุดและช้ัน 4  เป็นฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงจากสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไปเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทําให้
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ด้ังน้ันสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จึงเป็นเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนช่ือเป็น 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงจัดต้ัง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และหอสมุดกลาง 

 และจากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แทน 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลให้สถาบันราชภัฏรําไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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พ.ศ. 2549 ได้กําหนดให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการระดับสํานักตาม
มาตร 10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

 

ปรัชญา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "ให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ย่ังยืน" 

 

วิสัยทัศน์ 

           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ              
ทุกชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือท้องถิ่น 

 

ภารกิจ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจ
ปฏิบัติเพ่ือให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และชุมชนดังน้ี  

 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  

 2. ให้บริการสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัย  

 3. เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่
สังคม  

 4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การศึกษา การวิจัย 

 

จุดมุ่งหมาย 

 จุดมุ่งหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังน้ี  
 1. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา  
 2. เพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
 
เป้าหมาย 
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1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่
ทันสมัย 

2. พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ิมศักยภาพการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้มีความสมบูรณ์ โดย

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล 
4. ให้บริการห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิต 
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ค่านิยม 
 SMART 
 S : Success  คือการทํางานที่มุ่งสู่ผลสําเร็จของงาน 
 M : Management  คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 A : Attitude คือทัศนคติหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
 R : Relationship  คือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร 
 T : Technology and Teamwork คือการรอบรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการทํางานเป็นทีม 
 
แนวทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี  2554 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
คุณภาพทุกด้าน 

2. พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เป็นเลิศ 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน 
4. จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกท้ังด้านสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือนําไปสู่การเป็นศูนย์

การเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศอย่างคุ้มค่า  โดยการจัดฝึกอบรมและแนะนํา

ผู้ใช้บริการ  ให้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 

6. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ  เช่น  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ความรู้ด้านวิชาชีพ  เพ่ือเป็นผู้นําทางวิชาชีพและรองรับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล
และมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการเป็นสําคัญ 

7. จัดให้มีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในส่วนข้อมูล  และการเข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม 
 
โครงสร้างองคก์รและการบรหิาร 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งส่วนราชการในสํานักงานผู้อํานวยการ 
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  หอสมุดกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการจัดแบ่งหน่วยงานภายในดังน้ี 

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
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1.1 งานบุคลากร 
1.2 งานสารบรรณ 
1.3 งานอาคารสถานที ่
1.4 งานการเงิน 
1.5 งานพัสดุ 
1.6 งานนโยบายและแผน 

2. หอสมุดกลาง   
2.1 งานบริหารจัดการ 
2.2 งานบริการสารสนเทศ 
2.3 งานเทคนิคสารสนเทศ 
2.4 งานวิทยพัฒนา 

3. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
3.1 งานบริหารจัดการ 
3.2 งานผลิตสื่อ 
3.3 งานบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
3.4 งานนวัตกรรมการศึกษา 

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
4.1 งานบริหารจัดการ 
4.2 งานสารสนเทศ 
4.3 งานฝึกอบรมและบริการ 
4.4 งานระบบเครือข่ายและซ่อมบํารุง 

  
โครงสร้างองคก์รและการบรหิาร 
 

โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรรณ ี

 
 

สาํนกัวทิยบรกิารและ 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

สาํนกังานผู้อาํนวยการ 
 
 
 
 

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 

งานบริหารบุคลากร 
งานสารบรรณ 
งานอาคารสถานท่ี 
งานการเงิน 
งานพัสดุ 
งานนโยบายและแผนงาน 

งานบริหารจัดการ 
งานบริการสารสนเทศ 
งานเทคนิคสารสนเทศ 
งานวิทยพัฒนา 

งานบริหารจัดการ 
งานผลิตสื่อ 
งานบริการเทคโนโลยี
การศึกษา 
งานนวัตกรรมการศึกษา 

งานบริหารจัดการ 
งานสารสนเทศ 
งานฝึกอบรมและบริการ 
งานระบบเครือข่ายและ
ซ่อมบํารุง 

                   ผูอ้ํานวยการสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                          (นายปฏิคม  ทองจริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
                                         (นางมาลีวัลย์  นิโรจน์) 
 
 
 
 
 

 
 

หัวหน้า 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
(นางมาลีวัลย์  นิโรจน์) 

 

หัวหน้า 
หอสมุดกลาง 

(นายยุทธนา  พรรคอนันต์) 

 

หัวหน้าศูนย์ 
เทคโนโลยีการศึกษา 

(นายกําชัย  ทบบัณฑิต) 
 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นางสาววัชรินทร์  หอมประเสริฐ) 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายยุทธนา  พรรคอนันต์) 

หัวหน้า 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายณัฐกาญจน์  พ่ึงเกิด) 

 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(นายณัฐกาญจน์  พ่ึงเกิด) 
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บคุลากรในปกีารศกึษา 2554 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประจําหน่วยงานทั้ง 4 งาน ดังน้ี 
  
 กลุม่งานบรหิารงานทัว่ไป 
 1. นางมาลีวัลย์   นิโรจน์  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 2. นางสาวพรพะวา นิยมวานิช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางอุไร   แสงช่ืน  พนักงานจัดเก็บเอกสาร 
 4. นางมะลิ   ทิพจินดา  พนักงานซ่อมเอกสาร 
 5. นางธิดารัตน์ เทพอรณุ  แม่บ้าน 
 6. นางวิไล   พ่อค้า   แม่บ้าน 
  
 ศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา 
 1. นายกําชัย  ทบบัณฑิต  รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
 2.  นายพงษ์นที   ศิลาอาศน์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 3.  นางสาววิไลลักษณ ์ รักตะสุวรรณ  พนักงานทั่วไป 
 4. นางชารีญา พวงจันทน์หอม  พนักงานพิมพ์ ส 3 (ปฏิบัติงาน 25 ม.ค. 55) 
 5. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ย้าย 25 ม.ค. 55) 
 6. นางสาวสุนิสา เบญจกิจ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ลาออก 12 ก.พ. 55) 
 
 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  นายณัฐกาญจน์  พ่ึงเกิด              รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.  นางสาวรุ่งรัตน์  เช้ือแก้ว        หัวหน้างานบริหารจัดการ  
3.  น.ส.ลัดดา  เชิดชมกลิ่น         หัวหน้างานสารสนเทศ  
4.  นายปริญญา  ภารดีรุจิรา         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
5.  นายเอกลักษณ์  สุขทั้งโลก         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
6.  นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
7.  นางสาวอังคณา  วุฒิ         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
8.  นายศรายุทธ  จิตรพัฒนากุล         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
9.  นางปรียาภรณ์  ศิริไสยาสน์         เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
10.  นางสาวพรพรรณ  ภักดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11.  นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
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12.  นายภาณุวง  เมฆไพบูลย์           นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
13.  นางสาวแพรวพรรณ ศิรกุิล       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
14.  นายตะวัน  ไพศาลธนกร         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
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หอสมดุกลาง 
 1.  นายยุทธนา พรรคอนันต์ รักษาการหัวหน้าหอสมุดกลาง 
 2.  นางอาภรณ์ ใจกล้า  บรรณารักษ์ชํานาญการ 
 3.  นางสาวบุปผา   ภูมิพ้ืนผล  บรรณารักษ ์
 4.  นางเจียมจติ   บวชไธสง  บรรณารักษ ์
 5.  นางสาวดาราวรรณ   สุวรรณทา  บรรณารักษ ์
 6.  นางอินธิรา   สังคีรี  บรรณารักษ ์
 7.  นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา บรรณารักษ ์
 8.  นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา  บรรณารักษ ์  
 9.  นางสาวสุกัญญา สีมีแสง  บรรณารักษ ์
 10. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  11. นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 12. นางสาวชมจันทร ์ ลีลาภรณ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 13. นางสาวอัญชลี  เฟ่ืองภักด์ิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 14. นายกองพล เจิมพักตร์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 15. นายธนดล   สอนสา  ช่างเรียงพิมพ์ 2 
 16. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  พนักงานพิมพ์ ส 3  
 17. นางสาวจรรยา วัชชา  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 18. นางศราวดี สร้อยทอง  บรรณารักษ์ (ย้าย 28 ก.พ. 55) 
 
คณะกรรมการประจําสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1. นายปฏิคม ทองจริง  ประธานกรรมการ 
2. นายอธิคม พฤกษ์ศศิธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายธงชัย พุ่มชลิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปริญญา ภารดีรุจิรา  กรรมการผูแ้ทนบุคลากร 
5. นางอาภรณ์ ใจกล้า  กรรมการผูแ้ทนบุคลากร 
6. นายณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์  ผู้ช่วยเลชานุการ 
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บทที่ 2 
การบริหารงานของสาํนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 การบริหารงานของงาน 4 งาน ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
กลุม่งานบรหิารงานทัว่ไป 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการ
บริหารงานอ่ืนๆ เพ่ือบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่างๆตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพ่ือให้การ
บริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแบ่งการบริหารงานภายใน ออกเป็น 6 
งาน แต่ละงานมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1.  งานบคุลากร   
1.1   ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาประเภทต่างๆ 
1.2   ดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.3   ดําเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
1.4   การพัฒนาบุคลากร 

 
2.  งานสารบรรณ  

2.1   รับ – ส่ง ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2.2   บันทึกเสนอ 
2.3    แจ้งเวียนหนังสือ 
2.4   ร่างหนังสือโต้ตอบ 
2.5   พิมพ์หนังสือราชการ 
2.6   จัดเก็บเอกสาร 
2.7   ถ่ายเอกสาร 
2.8   รับส่งโทรสาร 

 
3.  งานอาคารสถานที ่  

3.1   ดูแลบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
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3.2   ดูแลบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
3.3   ดูแลบํารุงรักษาลิฟท์ 
3.4   ดูแลความสะอาดและซอ่มแซมอาคาร 
3.5   จัดการสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร 
3.6   ดูแลความเรียบร้อยห้องนํ้าภายใน 

4.  งานการเงนิ   
4.1   ทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายประเภทต่างๆ 
4.2   ทําเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ 
4.3   รายงานการใช้จ่ายเงิน 

 
5.  งานพสัดุ   

5.1   ทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ 
5.2   ทําเรื่องขออนุมัติจัดจ้าง 
5.3   ดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ์ 
5.4   ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
5.5   สอบราคาพัสดุ 
5.6   ทําทะเบียนคุมบัญชีวัสดุ – ครุภัณฑ์ 

 
6.  งานนโยบายและแผนงาน   

6.1   แจ้งทุกหน่วยเพ่ือของบประมาณ / เขยีนโครงการ 
6.2   รวบรวมคําของบประมาณ / โครงการ 
6.3   แจ้งงบประมาณที่ได้รับ 
6.4   ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ 
6.5   ทุกหน่วยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
6.6   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
6.7   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 

 
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เป็นหน่วยงานหน่ึงในสํานัก          

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าที่บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของ
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บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการระบบเคร่ืองเสียงและเคร่ืองฉาย สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น  4  งานแต่ละงานมีขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
 1.  งานบรหิารจัดการ แบ่งออกเป็น  4  ฝ่าย  และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ   
  1.1  ฝ่ายธุรการ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ   
 1.1.1 งานสารบรรณ 
 1.1.2 แจ้งคําสั่ง หนังสือราชการ บันทึกข้อความให้ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องทราบ ตามท่ี
หัวหน้าสั่งการไว้ในหนังสือ 
  1.1.3 จัดทําแบบฟอร์มต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
 1.1.4 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ ฯ  
 1.1.5 รวบรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์  และจัดทําสถิติ 
 1.1.6 จัดเก็บรวบรวมจดหมาย คําสั่ง บันทึกข้อความ และเอกสารต่าง ๆ และ
ทําลายเอกสารของศูนย์ฯ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 1.1.7 งานพิมพ์เอกสารทุกชนิดที่เก่ียวข้อง 
 1.1.8 ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในงานสารบรรณท่ัวไป และงานการขอใช้
บริการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 1.1.9 จัดพิมพ์รายงานประจําปีของศูนย์ฯ 
 1.1.10 ให้บริการอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่มาขอใช้บรกิารของศูนย์ฯ 
 1.1.11 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 1.2.1 ติดต่อประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.2.2 เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 1.2.3 ประชาสัมพันธ์ระเบียบการบริการของศูนย์แก่ผู้ใช้บริการ 
 1.2.4 ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้มาติดต่องานของศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 1.2.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคลากรของศูนย์ฯ 
 1.2.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.3  ฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 1.3.1 จัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายของศูนย์ฯ 
 1.3.2 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ทุกประเภทท่ีศูนย์ฯ
รับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจัดหา  
 1.3.3 ดําเนินงานด้านเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามท่ีได้รับ
งบประมาณ 
 1.3.4 ดําเนินการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่หมดสภาพของศูนย์ฯ  
 1.35 จัดทํารายละเอียดเอกสารในการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจรับงานจ้างที่
ศูนย์ฯรับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจัดหา 
 1.3.6 ดําเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทน 
 1.3.7 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.4  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 1.4.1 ดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน รวมท้ังบริหารและ
ควบคุมงบประมาณและการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
 1.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ โครงการ แผนงานให้เกินประโยชน์สูงสุดและประหยัด
งบประมาณ 
 1.4.3 จัดเก็บ  รวบรวมแผนงาน  โครงการของศูนย์ฯ  
 1.4.4  ตัดยอดงบประมาณของศูนย์ฯ 
 1.4.5  ติดตามประเมินผล แผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
 1.4.6  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.  งานผลิตสือ่ 
 2.1  ถ่ายภาพน่ิง  วีดิทัศน์และตัดต่อวีดิทัศน์ 
 2.2  ผลิตงานกราฟิก 
 2.3  ผลิตมลัติมีเดีย 
 2.4  สําเนาเทปเสียง  เทปวีดิทัศน์ 
 2.5  สําเนาแผ่น  CD  VCD   DVD 
 2.6  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

3.  งานบรกิาร   
3.1 ฝ่ายบริการยืม – คืน  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

3.1.1 บรกิารยืม – คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ 
3.1.2 บรกิารยืม – คืน และติดต้ังโสตทัศนูปกรณ์ 
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3.1.3 แจ้งเตือนการยืม – คืนสื่อโสตทัศนวัสดุ – อุปกรณ์ 
3.1.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการยืม – คืน ประจําเดือน 
3.1.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 ฝ่ายบริการอินเทอร์เน็ต  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
3.2.1 บรกิารเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต 
3.2.2 เก็บสถิติการใช้บริการของนักศึกษาและบุคคลภายนอก 
3.2.3 บรกิารสบืค้นฐานข้อมลูและพิมพ์ข้อมลูที่สืบค้นได้ 

3.3 ฝ่ายบริการทั่ว ๆ ไป  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
3.3.1 ให้บริการห้องประมูลผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์

   3.3.2 บรกิารห้องประชุมสัมมนาขนาด 70 คน 
3.3.3 บรกิารห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3.3.4 บรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการฝึกอบรม 

 4.  งานนวัตกรรมการศกึษา    
 4.1 ฝ่ายอบรมและสนับสนุนการผลิตบทเรยีน E-learning  มีขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  ดังน้ี 
 4.1.1  อบรมอาจารย์ผู้ใช้ระบบ 
 4.1.2  อบรมนักศึกษาในการใช้ระบบ 
 4.2 ฝ่ายผลิตบทเรียน E-learning  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
 4.2.1 ผลิตบทเรียน  
 4.2.2 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  
 ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น  4  งานแต่ละงานมีขอบเขต
หน้าที่การรับผดิชอบ  ดังน้ี 

1. งานบรหิารจดัการ   
 งานบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

 1.1 ฝา่ยธรุการ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  1.1.1 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ 
   1.1.2 จัดทําแบบฟอร์มต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
   1.1.3 รวบรวมข้อมูลผูม้าใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์  และจดัทําสถิติ 
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   1.1.4 ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ต้องการคําตอบทั้งจากหน่วยงานภายในศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานภายนอก 
   1.1.5 จัดเก็บรวบรวมจดหมาย คําสั่ง บันทึกข้อความ และเอกสารต่าง ๆ และ
ทําลายเอกสารของศูนย์ฯ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
   1.1.6 งานพิมพ์เอกสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายสําเนาเอกสารต่าง ๆ   
   1.1.7 ให้บริการอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บุคคลทั่วไป หน่วยงานภายในและ      
ภายนอกท่ีมาขอใช้บริการของศูนย์ฯ 
   1.1.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.2 ฝา่ยเลขานกุาร  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  1.2.1 เชิญประชุม 
  1.2.2 เตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
  1.2.3 เตรียมหอ้งประชุม 
  1.2.4 บันทึกการประชุม 
  1.2.5 ทํารายงานการประชุม 
  1.2.6 จัดเตรียมอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม 
  1.2.7 เก็บเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือจัดทํารูปเล่มประจําปี 
  1.2.8 ร่าง  พิมพ์  ตรวจทาน บันทึกข้อความ  จดหมาย  คําสั่ง  และเอกสารอ่ืน ๆ 
  1.2.9 งานเสนอหนังสือหัวหน้าในการลงนามเสนอความเห็นในหนังสือราชการตาม
สายงาน (ตามคําสั่ง) 
  1.2.10 แจ้งคําสั่ง  หนังสือราชการ  บันทึกข้อความให้ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องทราบ 
ตามท่ีหัวหน้าสั่งการไว้ในหนังสือ 
  1.2.11 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 ฝา่ยประชาสมัพันธ ์ มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  1.3.1 จัดทําและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
  1.3.2 ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้มาติดต่องานของศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

   1.3.3 ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั่วไป  และหน่วยงานภายนอก 
   1.3.4 ประชาสมัพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ แก่บุคลากรของศูนย์ฯ 
   1.3.5 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  1.4 ฝา่ยประกนัคณุภาพ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
   1.4.1 งานประกันคุณภาพภายใน 

    1) การจัดทําแผนการติดตามและประเมินคณุภาพภายใน 
    2) การจัดทําแผนการติดตาม การดําเนินงานแผนงาน/โครงการ 
    3) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    4) การติดตามผลการดําเนินการจัดทํา SAR ของหน่วยงาน 
   1.4.2 งานประกันคุณภาพภายนอก 
     1) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินภายนอก 
     2) การรวบรวมเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือรับการประเมินภายนอก 
   4.4.3 งานพัฒนาระบบและกลไกประกันคณุภาพ 
     1) การจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
     2) การกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
     3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ 
     4) จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

บุคลากร 
     5) การจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
   4.4.4 งานรวบรวมและรายงานผลการดําเนินงาน 
     1) การรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
     2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของศูนย์ฯ 

  1.5 ฝา่ยการเงนิและพสัด ุ มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  1.5.1 จัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายของศูนย์ฯ 
  1.5.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีวัสดุ  ครุภัณฑ์ทุกประเภทที่ศูนย์ฯ 
รับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจัดหา  
  1.5.3 ดําเนินงานด้านเอกสารในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ตามที่ได้รับ             
งบประมาณ 
  1.5.4 ดําเนินการตรวจสอบวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่หมดสภาพของศูนย์ฯ  
  1.5.5 จัดทํารายละเอียดเอกสารในการตรวจรับวัสดุ  ครุภัณฑ์  ตรวจรับงานจ้างที่
ศูนย์ฯ  รับผิดชอบในการจัดซื้อหรือจัดหา 
  1.5.6 ดําเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทน 
  1.5.7 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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  1.6 ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  1.6.1 ดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งบริหารและ
ควบคุมงบประมาณและการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้เป็นไปตามแผน 
  1.6.2 ศึกษา  วิเคราะห์ โครงการ  แผนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด
งบประมาณ 
  1.6.3 จัดเก็บ  รวบรวมแผนงาน  โครงการของศูนย์ฯ  
  1.6.4 ตัดยอดงบประมาณของศูนย์ฯ 
  1.6.5 ติดตามประเมินผล แผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ 
  1.6.6 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 2. งานฝึกอบรมและบรกิาร   

   งานฝึกอบรมและบริการ  แบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  และมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังน้ี 
  2.1 ฝ่ายฝึกอบรมและประเมินผล  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
   2.1.1 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา  
อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป 
   2.1.2 ศึกษา  สํารวจ  วิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เข้ารับการอบรม 
   2.1.3 จัดทําเอกสารและคู่มือประกอบการอบรม 
   2.1.4 จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา  อาจารย์  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป 
   2.1.5 จัดทําวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นผู้จัดขึ้น 
   2.1.6 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
   2.1.7 จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติการจัดฝึกอบรม 
   2.18 จัดทํารายงานสรุปโครงการอบรม 
  2.2 ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
   2.2.1 ควบคุม  ดูแลการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
   2.2.2 ควบคุม  ดูแลห้องบริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
   2.2.3 ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม  สัมมนา ให้กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
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   2.2.4 รวบรวมข้อมูลการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ประเมินผล  
และสรุปรายงาน 
 3. งานระบบเครอืข่ายและซอ่มบาํรุง  
  งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และซ่อมบํารุง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงาน
ให้บริการงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  โดยแบ่งออกเป็น 3  ฝ่าย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 
  3.1 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบเครือข่าย  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี   
   3.1.1 วางแผน  ออกแบบ  และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
  3.1.2 ใหค้ําปรกึษาในด้านการออกแบบ  การติดต้ัง  และการใช้งานระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 
   3.1.3 ส่งเสริมการใช้งาน  และการได้รับบริการด้านระบบเครือข่ายแก่หน่วยงาน  
บุคลากร  นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  
   3.1.4 วางแผนและดําเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
  3.2 ฝ่ายบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
   3.2.1 ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืน 
   3.2.2 ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอด  24 ช่ัวโมง 
   3.2.3 ควบคุม  ดูแล  ให้การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย  
สําหรับอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยในการใช้งาน 
   3.2.4 ควบคุม  ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีเสถียรภาพ 
   3.2.5 ควบคุม ดูแล บริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
   3.2.6 ควบคุม ดูแล บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานบนระบบ E-Mail หลักของ
มหาวิทยาลัย 
   3.2.7 ควบคุม  ดูแล  และป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ให้แพร่กระจายไปยังระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
   3.2.8 ควบคุม  ดูแล  และป้องกันการบุกรุกการเข้าใช้งานเครือข่ายจากภายในและ
ภายนอก 
   3.2.9 ให้การสนับสนุนและบริการกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3.3 ฝ่ายซ่อมบํารุง  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
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   3.3.1 ดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
   3.3.2 ให้คําปรึกษา  และแนะนําการนําอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้งานให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   3.3.3 กําหนดตารางการดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
   3.3.4 ศึกษาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
 
 4.  งานสารสนเทศ 
  งานสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ  ฝ่าย
บํารุงรักษาสารสนเทศ  และฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ  แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ดังต่อไปน้ี 
  4.1 ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
   4.1.1 พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  4.1.2 พัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
   4.1.3 พัฒนาสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
   4.1.4 ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีในการพัฒนาระบบงานเพ่ือให้สามารถพัฒนา
ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ฝ่ายบํารุงรักษาสารสนเทศ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
   4.2.1 ตรวจสอบและบํารุงรักษาให้ข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ      
ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในสถานะพร้อมนําไปใช้งานได้ 
   4.2.2 การกําหนดสิทธิในการเข้าใช้งานข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบสารสนเทศ
ให้กับ   ผู้บริหาร  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   4.2.3 พัฒนาระบบการสํารองข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถสํารองหรือกู้
คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.2.4 ให้คําปรึกษาในการใช้งานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สารสนเทศ
หรือระบบสารสนเทศ 
  4.3 ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี  
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   4.3.1 ควบคุมการพัฒนาเว็บไซต์  สารสนเทศ  และระบบสารสนเทศให้สําเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ 
   4.3.2 ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนา  การบํารุงรักษา  และใช้งาน
ระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   4.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ  
   4.3.4 ตรวจสอบข้อมูล  สารสนเทศ  และระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของระบบงาน 
   4.3.5 ศึกษามาตรฐานข้อมูล  และสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ       
ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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หอสมดุกลาง 
 หอสมุดกลางแบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น  4  งาน  แต่ละงานมีขอบเขตหนี้ที่ความ
รับผิดชอบ  ดังน้ี 
  

 1. งานบรหิารจัดการ   
1.1   ฝ่ายสารบรรณ  

1.1  รับ – ส่ง  ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
1.2  บันทึกเสนอ 
1.3  แจ้งเวียนหนังสือ 
1.4  ร่างหนังสือโต้ตอบ 
1.5  พิมพ์หนังสือราชการ 
1.6  จัดเก็บเอกสาร 
1.7  ถ่ายเอกสาร 
1.8  รับส่งโทรสาร  
1.9  ทําเรื่องขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ 
1.10 ทําเรื่องอนุมัติจัดจ้าง 

1.2   ฝ่ายการเงิน / บัญชี   
1.2.1  ทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายประเภทต่าง ๆ 
1.2.2  รายงานการใช้จ่ายเงิน 

 1.3   ฝ่ายพัสดุ   
 1.3.1  รับ – จา่ยพัสดุ 

 1.3.2  ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ 
 1.3.3  บันทึกบัญชีพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 13.4  ซ่อมบํารุง 
1.4   ฝ่ายงานประชุม  

1.4.1  จัดเตรียมสถานที่ / เอกสารการประชุม 
1.4.2  เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
1.4.3  พิมพ์รายงานการประชุม  และหนังสือประชุม 

1.5   ฝ่ายบุคลากร   
1.5.1   งานทะเบียนประวัติ 
1.5.2   งานปฐมนิเทศบุคลากร 
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1.5.3   งานฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 
2.  งานบรกิารสารสนเทศ 

  2.1   ฝ่ายบริการยืม – คืน   
2.1.1   บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1.2   บริการจองทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบ Cameleon iportae 
2.1.3   สมาชิกห้องสมุด ทําบัตรสมาชิกใหม่และ ต่ออายุบัตรสมาชิก 
2.1.4   ติดตามทวงถามหนังสือค้างส่ง และค่าปรับ 
2.1.5   แจ้งเตือนการยืมทรัพยากรสนเทศ (อาจารย์ บุคลากร) 
2.1.6   รับชําระค่าปรับ  ละเว้นค่าปรับ  และตรวจสอบรายการค่าปรับ 
2.1.7   ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการยืม-คืน ประจําเดือน 
2.1.8   จัดทําสถิติงานบริการยืม-คืน รายเดือน และรายปี  
2.1.9   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2.1.10  งานพิเศษอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.2   ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ   
  2.2.1  วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

 1)   บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
 2)   บริการยืม – คืน วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 

3)   จัดช้ันวารสารและหนังสอืพิมพ์ 
4)   รวบรวมวารสารที่ชํารุดส่งห้องซ่อม 
5)   รวบรวมและจัดเตรียมวารสารล่วงเวลาส่งเย็บเล่ม 
6)   รวบรวมและจัดเตรียมวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาเพ่ือส่งจําหน่าย 
7)   จัดทําสถติิบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ รายเดือน รายปี 
8)   จัดแสดงวารสารฉบับใหม่ 
9)   ฝกึประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
10)  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    2.2.2   หนังสอือ้างอิงและสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
 1)   ความเรียบร้อยของช้ันหนังสือและบริเวณที่น่ังอ่านหนังสือ 
 2)   บริการดูแลสิ่งพิมพ์พิเศษและสิ่งพิมพ์รัฐบาลอย่างต่อเน่ือง 
 3)   วิเคราะห์  และลงรายการทางบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รัฐบาล 
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 4)   ช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าข้อมูลและค้นหาหนังสือ เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ 

 5)   จัดช้ันหนังสือ เอกสารและสิ่งพิมพ์พิเศษ 
 6)   รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศชํารุด ส่งซ่อม 
 7)   จัดทําสถติิงานรายเดือน รายปี 
 8)   ฝกึประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 9)   งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.3   ฝ่ายบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า  
2.3.1   ดูแลความเรียบร้อยของช้ันหนังสือและบริเวณที่น่ังอ่านหนังสือ 
2.3.2   ตอบคาํถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าข้อมูลและ

ค้นหาหนังสือ 
2.3.3   รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศชํารุด  ส่งซ่อม 
2.3.4   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
2.3.5   งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  
 3.  งานเทคนคิสารสนเทศ  

3.1 ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   
3.1.1 วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
3.1.2 บันทึกรายการทางบรรณานุกรมเข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  
3.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขรายการบรรณานุกรม 
3.1.4 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ  
3.1.5 จัดทําสถิติงานวิเคราะห์หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ 
3.1.6 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์  
3.1.7 ดูแลรับผิดชอบ Cataloging Module 
3.1.8 งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.2 ฝ่ายซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ  
3.2.1 ซ่อมแซมและบํารุงหนังสือชํารุด หนังสือเก่า  
3.2.2 รักษาสภาพหนังสือใหม่ 
3.2.3 เย็บเลม่วารสารฉบับล่วงเวลา  
3.2.4 จัดทําสถิติงานซ่อมและบํารุงหนังสือวารสาร 
3.2.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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3.2.6 งานพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.3.1 คัดเลือก / จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   
3.3.2 สํารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ บุคลากร และ 

นักศึกษา ประสานงานกับอาจารย์เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
3.3.4  บริจาค / แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ  
3.3.5 จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการเปิดหลักสูตร และการรับรองมาตรฐาน

การศึกษา  
3.3.6 บรกิารรวบรวมบรรณานุกรมตามคําขอ 
3.3.7 จัดทําสถิติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
3.3.8 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
3.3.9 ประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.10 การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก 
3.3.11 การตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 
3.3.12 สํารวจรายการทรัพยากรสารสนเทศก่อนการจัดซื้อเพ่ือป้องกันการซื้อซ้ํา 
3.3.13 จัดซื้อหนังสือใหม่ทุกเดือน (อย่างน้อย 50 เล่ม หรือตามความเหมาะสม) 
3.3.14 แจ้งผลการจัดหา 
3.3.15 ดําเนินการติดตามทรัพยากรสารสนเทศกับศูนย์หนังสือ หรือ ตัวแทน

จําหน่ายในกรณีที่มีการตกคา้ง หรือมีการจัดส่งมาไม่ครบตามจํานวนที่สั่งซื้อ 
3.3.16 ทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ 
3.3.17 งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3.18 Help  Desk  ตอบคําถามผ่านทางโทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  e-mail 

 
4.  งานวทิยพฒันา  มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

 4.1 ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม 
4.1.1 แนะนําการใช้ห้องสมุด 
4.1.2 อบรมการสืบคน้ทรัพยากรสารนิเทศโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
4.1.3 ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
4.1.4 จัดทําสถิติการทํางาน 
4.1.5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการใช้ห้องสมุด โครงการรักการอ่าน 
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4.1.6 จัดทําคู่มือการใช้ห้องสมุด 
4.1.7 งานบริการ Set corner 
4.1.8 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
4.1.9 จัดแสดงหนังสือใหม่ประจําช้ัน 
4.1.10 งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหอสมุดกลาง 
4.2.1 งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
4.2.2 งานซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4.2.3 งานพัฒนาและฝึกอบรมเทคโนโลยีห้องสมุด 
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บทที่ 3 
นโยบายประกันคณุภาพและระบบประกนัคณุภาพ  

สํานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545             
ในหมวด 5  ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31  ได้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กําหนด
นโยบาย  แผนและมาตรการการศึกษา  โดยในมาตรา 34  ได้กําหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
และระดับหน่วยงาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการ
อุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับดังกล่าวได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ               
ที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเป็นมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่ม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จึงได้นํามาเป็นกรอบใน
การกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 สํานักวิทยบริการฯ เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน มีการประชุมและดําเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองมาเป็นลําดับ เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทย
บริการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพ่ือสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 
แนวคดิและหลกัการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริการทางวิชาการ
และมีความตระหนักดีว่า การบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญ
ย่ิงที่จะนําพาให้คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความรู้ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลก              
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ันจึงต้องมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นด้านการบริการทางวิชาการให้ผู้มาใช้บริการ         
พึงพอใจ และต้องการมาใช้บริการตลอดเวลา 
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นโยบายการประกันคุณภาพ 
     เพ่ือให้การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กําหนดนโยบาย
ประกันคุณภาพไว้ดังน้ี  

1. จัดให้มีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในดังน้ี 
1.1 ให้ทุกกลุ่มงาน  ได้แก่  หอสมุดกลาง  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน  กําหนดองค์ประกอบของคุณภาพตามพันธกิจของหน่วยงานและ
เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสม 

1.2 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพของทุก
หน่วยงานเป็นกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ โดยมีหัวหน้าสํานักงานผู้ อํานวยการ               
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นเลขานุการ เพ่ือดําเนินการประกัน
คุณภาพในภาพรวมของสํานักฯ   
 2.  การประกันคุณภาพภายใน  ให้ดําเนินการครบถ้วนทั้ง  3  ขั้นตอน  คือ 
 2.1   การควบคุม  เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นระบบ  โดยจัดทําแผนงานหรือโครงการ โดยมีการเขียนเป็นเอกสารที่ชัดเจน และทุกคน
จะต้องปฏิบัติตามท่ีเขียน มีการจดบันทึก เป็นหลักฐานและทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
 2.2  การตรวจสอบคุณภาพ ให้มีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และกลไกควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 
 2.3  การประเมินคุณภาพ  ให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ และในภาพรวมของทุกหน่วยงานให้แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับต้ังแต่วันสิ้นปีการศึกษา 

3.  การประกันคุณภาพภายนอก ให้ทุกหน่วยงานมีอิสระในการดําเนินการ เพ่ือให้การ
รับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอก    

4.  ให้มีการจัดทําข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะตรวจสอบ และ  
มีการนําออกเผยแพร่เป็นวาระ   
 
วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ 
 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ว่าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี
ระบบบริหารงาน และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
ระบบการประกันคุณภาพ 
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 การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ หมายถึง การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน / 
การบริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจว่า สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการดําเนินภารกิจในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนให้การดําเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย 
 ระบบประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ พิจารณาจากภารกิจของหน่วยงาน และ
อาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้มี
การกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control) การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน 
(Assessment) ทั่วทั้งองค์กร โดยทั้ง 3 ส่วนมีความหมาย ดังน้ี 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการฯ โดยมี
การดําเนินการอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้เพ่ือพิจารณาว่า กลไกการควบคุมคุณภาพยังคง
ดําเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง และได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ มีขั้นตอนการดําเนินการที่จะ
ทําให้เช่ือถือได้ว่าผลการดําเนินงานของระบบจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามดัชนีและตัวช้ีวัดที่กําหนด 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานหน่วยงานกับเป้าหมายหรือดัชนีช้ีวัดที่กําหนด เพ่ือประเมินว่าผล           
การดําเนินงานที่ได้จากการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบคุมคุณภาพแล้วได้ทําให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
 
วงจรการประกันคุณภาพ 
 กลไกของการประกันคุณภาพ เป็นวงจรของการปรับปรุงที่ ต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิด              
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สํานักวิทยบริการฯ นําระบบการประกันคุณภาพ คือ วงจร P-D-C-A                
มาเป็นกลไกสําคัญของระบบการประกันคุณภาพของสํานัก โดยวงจรดังกล่าว มีความหมาย ดังน้ี 

1. Plan คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการในระบบประกัน
คุณภาพไว้ต้ังแต่ต้นเพ่ือให้มีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดําเนินการ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. Do คือ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ การดําเนินการ
ต่างๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกําหนดไว้โดยหน่วยงาน ผ่านกลไก           
การควบคุมตามโครงสร้างการบริหารองค์กร และระบบกลไกควบคุมคุณภาพภายในองค์กร 
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3. Check คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงาน รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ต้ังแต่แรกหรือไม่ หากมีปัญหา
หรือจุดอ่อนของการดําเนินการ ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ดีขึ้น 

4. Act คือ การพัฒนาปรับปรุง โดยการวางมาตรการการปรับปรุงระบบและกลไก              
ในการดําเนินการเพ่ือเอ้ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งน้ีมาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ใน                 
การวางแผนดําเนินงานของปีต่อไป 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยนํา
ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) สํานัก
กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการบริหารและการบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลไกการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพ ดังน้ี 

1. นโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ ซึ่งได้กล่าวถึง
รายละเอียดไว้แล้วข้างต้น 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการ มีรายนาม ดังต่อไปน้ี 

1. นายปฏิคม ทองจริง       ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด       รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววัชรินทร์ หอมประเสริฐ       รองประธานกรรมการ 
4. นายยุทธนา พรรคอนันต์ รองประธานกรรมการ 
5. นายกําชัย ทบบัณฑิต กรรมการ 
6. นางอาภรณ์ ใจกล้า กรรมการ 
7. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 
8. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา กรรมการ 
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9. นางศราวดี สร้อยทอง กรรมการ 
10. นางสาวรุ่งรัตน์ เช้ือแก้ว กรรมการ 
11. นายปริญญา ภารดีรุจิรา กรรมการ 
12. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ 
13. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ กรรมการ 
14. นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา กรรมการ 
15. นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา กรรมการ 
16. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน์ กรรมการ 
17. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวพรพะวา นิยมวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการการประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพในแต่ละปีไว้ดังน้ี 
 
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 เพ่ือให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการ
กําหนดแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ ประจําปี โดยมีระยะเวลาและ
รายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
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/

ฝ่ายโดยกําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 

            

2 ดําเนินงานตามแผนงาน    ที่กําหนด             
3 กํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

(รายงานทุก 6 เดือน) วิเคราะห์ 
ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุง 

            

4 การประเมินคุณภาพ             
5 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)  
            



 
 

 

30 

6 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานัก             
 
 
การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 
 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ 
ทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ และตระหนักในความสําคัญของการประกัน
คุณภาพในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ส่งผลถึงศักยภาพโดยรวมของสํานักวิทยบริการฯ จึงต้องจัดกิจกรรมต่างๆ           
เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ        
ด้านการประกันคุณภาพ จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ และจัดทําแผ่นพับในการประชาสัมพันธ์         
เป็นรายภาคเรียน ส่งข้อมูลข่าวสารลงสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ฯลฯ 
 
การจัดทํารายงานประเมินตนเอง  
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพในระยะแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) และรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยแต่ต่อมาได้บูรณาการ SSR และ SAR เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือลดภาระด้านการจัดทํา
เอกสาร โดยใช้กรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2553  มี 9 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ 
2. การผลิตบัณฑิต 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการวิชาการแก่สังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
10. อัตลักษณ์และการให้บริการตามภาระกิจ 

 องค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบน้ี สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพเพียง 7  
องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1,  2,  5,  7,  8, 9 และ 10 
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การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงานทุกปีการศึกษา โดยทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามกรอบแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด เพ่ือวิเคราะห์ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการบริการในรอบปี โดยใช้ผลการดําเนินงานต้ังแต่วัน
แรกของปีการศึกษาถึงวันสิ้นสุดปีการศึกษา สํานักวิทยบริการฯ ก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังมาเป็น
ผู้ประเมิน และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานประกันคุณภาพของสํานัก                 
วิทยบริการฯ อยู่เสมอ 



บทที่ 4 
องคป์ระกอบการประกนัคณุภาพ 

 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หน่วยงานสนับสนุนมีความสําคัญอย่างย่ิงในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ระบบประกันคุณภาพที่ใช้จึงเน้นระบบการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักในการดําเนินงานและให้บริการของหน่วยงานน้ัน ๆ โดยต้องมี
การดําเนินงานครบทั้ง 7  องค์ประกอบ ต่อไปน้ี 
 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   
 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์และการให้บริการตามภาระกิจ 
 รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบน้ีได้กําหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน
สนับสนุนต่างๆ สามารถนําไปใช้ดําเนินการในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานต่อไป                     
รวมทั้งพัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของหน่วยงาน  
 
ตัวบง่ชี ้และเกณฑม์าตรฐานการปฏิบัตงิานของสํานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินสําหรับหน่วยงานสนับสนุน จัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในหน่วยงาน โดยเน้นให้หน่วยงานพัฒนาระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานต่างๆ ภายในผนวกกับวงจรการบริหารงาน PDCA ที่จะช่วยให้การบริหารระบบมี         
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองประกอบด้วย องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ  53  ตัวบ่งช้ี   ดังน้ี 
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องค์ประกอบที ่ 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถปุระสงค ์และแผนดาํเนนิการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีพันธกิจหลัก คือ มุ่งมั่นในการจัดหาและบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการของนักศึกษา นักวิชาและ
ชุมชน พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับห้องสมุด  ในการดําเนินพันธกิจหลัก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพมีความเป็นสากล และเจริญเติบโต
อย่างย่ังยืน ดังน้ัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมี
การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสํานัก       
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   ระดับ 
 1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย โดย
เป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญา  หรือปณิธานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย  

 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 
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 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี              
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของสาํนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                    
และรายงานผลต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 8.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6  หรือ  7  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
8  ข้อ 

 
เปา้หมาย  :    6 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่ 2  การผลติบณัฑติ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาบุคลลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้   
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนท่ี
ทนัสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียน นอกจากน้ันยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถาบัน 
 
เกณฑม์าตรฐาน :    
 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล              
เชิงประจักษ์ 

 2.  มีการบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้  

ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1  ข้อ 2  ข้อ 3  หรือ  4  ขอ้ 5  หรือ  6  ขอ้ 7  ข้อ 
 
เปา้หมาย  :   5 ข้อ
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ตัวบง่ชีท้ี ่2.5  ห้องสมุด  อปุกรณ์การศกึษา  และสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้   
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน  
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ  เป็นต้น  
นอกจากน้ัน ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย   
การจัดจําหน่ายอาหาร  เป็นต้น 
 
เกณฑม์าตรฐาน :    
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  
FTES  ต่อเคร่ือง 

 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบ          
ไร้สาย 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ          
อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เปา้หมาย  :   6 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่ 5  การบรกิารทางวชิาการแกส่ังคม 
 
ตัวบง่ชีท้ี ่5.2  :  กระบวนการบรกิารทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สังคม 
 
ชนดิของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้: 
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและ
ความพร้อมตามจุดเน้นของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) 
ความรู้ที่ เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้ น้ันทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
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เปา้หมาย  :  4  ข้อ 
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องค์ประกอบที ่ 7  การบรหิารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1    ภาวะผู้นําของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผู้บริหารทุกระดับของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้  
  ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือ สํานักวิทยบริการฯ และ
ผู้บริหารทุกระดับของสํานักวิทยบริการฯ น้ันๆ หากสํานักวิทยบริการฯ และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นํา
ที่ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สํานักวิทยบริการฯ        
เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ข้อ 
 1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร          

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ 

 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มตามศักยภาพ 

 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 7.  สํานักวิทยบริการฯ  ประเมินผลการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
เปา้หมาย  :  6 ข้อ
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ตัวบง่ชีท้ี ่7.2  การพฒันาหอสมดุกลางสูส่ถาบนัเรยีนรู ้
 
ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้   
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้หอสมุดกลางมีการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้                
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร   มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการ
ความรู้ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายใน และภายนอกสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในหอสมุดกลางให้ดีย่ิงขึ้น 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   ระดับ   

 1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน             
กลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง                     
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี  และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 4.  มีการรวบรวมความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง                   
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ  
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เปา้หมาย  :    4 ข้อ
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ตัวบง่ชีท้ี ่7.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสินใจ   
 
ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้     
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจที่สอดรับ กับนโยบายและการวางแผนระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้อง
มีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   ระดับ 

 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงินและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ  
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
เปา้หมาย  :    4 ข้อ
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ตัวบง่ชีท้ี ่7.4   ระบบบรหิารความเสีย่ง 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้  
  เพ่ือให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหาร
และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกัน
จากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
รวมท้ังการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ืองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :   ระดับ 

 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน            
ตามบริบทของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากตัวอย่างต่อไปน้ี 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที)่ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ 
ของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
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 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ  
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ  4  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

 
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ  0  หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสํานัก            
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบปีการประเมิน  ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัย
ของนักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์  หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ  โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 
เปา้หมาย  :    4  ข้อ 
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องค์ประกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ที่   8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ         
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถดําเนินการได้  
มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ          
ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ กิจกรรม  เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :   ระดับ 

 1.   มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ 
 2.   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 3.   มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร 
 4.   มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
 5.   มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
 6.   มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด 
 7.   ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ  5  ขอ้ 

มีการดําเนินการ  
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7  ข้อ 

 

เปา้หมาย  :   5 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  โดยมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
เกณฑม์าตรฐานทั่วไป :   ระดับ 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ             
พันธกิจและพัฒนาการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่ระดับงานต่างๆ  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย                  
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  
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 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง                 
5  องค์ประกอบคุณภาพ 

 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ                     
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสํานัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมีกิจกรรมร่วมกัน 

 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น                
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ  3  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  หรือ  8  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
9  ข้อ 

 
เปา้หมาย  :    5  ข้อ 
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องค์ประกอบที ่10  อัตลกัษณแ์ละการให้บรกิารตามภารกิจ 
 
องค์ประกอบที ่10.1      :     ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา 
 
 

ตัวบง่ชี:้ 10.1.1  :  เวลาเฉลีย่ในการดําเนินการตัง้แตร่ับทรพัยากรสารสนเทศและนํา
ออกใหบ้รกิาร 
 

ชนดิตัวบ่งชี ้  : ผลผลติ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :   เวลาเฉล่ีย  นับต้ังแต่ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  ได้รับทรัพยากร
สารสนเทศ  ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนการวิเคราะห์หมวดหมู่  จนถึงวันที่ทรัพยากรสารสนเทศออก
ให้บริการที่ช้ัน  ทั้งน้ีทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ระหว่างกําลังดําเนินการทุกขั้นตอน จะต้องสืบค้นใน
ฐานข้อมูลได้และสามารถทราบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศน้ัน ๆ ได้ ทรัพยากรสารสนเทศ  
หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท 
 

แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้รวดเร็ว 
 2. มีบุคลากรในการจัดทําทรัพยากรสารสนเทศโดยตรง 
 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ  :     
 1. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีออกให้บรกิาร 
 2. จํานวนวันที่ออกให้บริการ 

 
เกณฑม์าตรฐาน :  

1. มีการนําทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกให้บริการภายในเวลา 8 วัน 
2. มีการนําทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกให้บริการภายในเวลา 6-7 วัน 
3. มีการนําทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกให้บริการภายในเวลา 4-5 วัน 
4. มีการนําทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกให้บริการภายในเวลา 3-2 วัน 
5. มีการนําทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกให้บริการภายในเวลา 1 วัน 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ทรัพยากรสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  



 

 

50

1 รายการ นําออก
ให้บริการภายในเวลา  

8 วัน 

1 รายการนําออกให้ 
บริการภายในเวลา 6 -7 

วัน 

1 รายการนําออกให้ 
บริการภายในเวลา 4-5 

วัน 

1 รายการนําออกให้ 
บริการภายในเวลา 3-2 

วัน 

1 รายการนําออก
ให้บริการภายในเวลา  

1 วัน 
 

เปา้หมาย : 2  วัน 
 
 
 

ตัวบง่ชี ้ 10.1.2   : ศกัยภาพของระบบ  E-learning  
 

ชนดิตัวบ่งชี ้  : ผลผลติ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :  ระบบ E-learning หมายความว่า การเรียนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้
การนําเสนอเน้ือหาทางคอมพิวเตอร์ ในรูปของสื่อ มัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ภาพน่ิง 
ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ  วิทยุ  โทรทัศน์  วีดิโอ  ซีดีรอม  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต  ระบบเสมือนจริง  (Virtual  Reality  System) ทางไกลผ่านดาวเทียมและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ  โดยไม่จํากัดเวลา สถานที่ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
 1. มีการแนะนําให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ 
 2. เพ่ือให้เกิดแนวคิดของระบบจัดการบริหารเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 3. เพ่ือให้ทราบแนวคิดและวิธีการสร้างแบบการเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1. มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของระบบ E-learning 
 2. มีการจัดทําแบบสอบถามสําหรับผู้ใช้บรกิารระบบ E-learning 
 3. มีคูม่ือการใช้ระบบ E-learning 
 

เกณฑม์าตรฐาน :  
 1. มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของระบบ E-learning ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 2. มีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจําเป็นในการใช้ระบบ E-learning 
 3. นําผลการวิเคราะห์มาจัดระบบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ เช่น คู่มือการใช้ระบบ        
E-learning  ให้คําแนะนําเพ่ือให้สามารถใช้งานระบบ E-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ E-learning  
 5. มีการนําผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ 

 

เปา้หมาย : 4 ข้อ 

 
 
 
 

ตัวบง่ชี ้10.1.3   :  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการใหบ้รกิารของ
ศนูยเ์ทคโนโลยกีารศกึษา 
 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  ผลผลติ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เน่ืองจากการให้บริการของศูนย์ฯ 
จะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยจะพิจารณา 4 
ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 

แนวปฏบิัตทิีด่ ี : 
 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เจา้หน้าที่ สถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ : 
1.  แบบสํารวจความพึงพอใจ 
2.  จํานวนผู้ใช้บรกิารต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
3.  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 

 
สตูรคาํนวณ 
 ผลรวมระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารต่อการใหบ้รกิารของศนูย์เทคโนโลยีการศกึษา  

X100
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คะแนนเตม็ของระดบัความพงึพอใจ 
 

          X     x 100 
                                                             Y 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 ร้อยละ 80-89 ร้อยละ 90-100 

 
เปา้หมาย : ร้อยละ 80 
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ตัวบง่ชี ้10.1.4  :   ประสทิธิภาพของเครือ่งคอมพิวเตอรภ์ายในศูนยเ์ทคโนโลยี
การศกึษาทีใ่หบ้รกิาร 
 

ชนดิตัวบ่งชี ้   :   ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  การบํารุงรักษา  มีขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่เครื่องจะหมดอายุการใช้งาน  โดยมีกระบวนการ เช่น  
การตรวจสอบหาความเสียหายที่ทําให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้  เมื่อพบแล้วหากสามารถบํารุงเองได้ให้
ดําเนินการแก้ไขทันที  หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้แจ้งผู้เก่ียวข้องดําเนินการส่งซ่อมต่อไป เป็นต้น 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :  
 1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 
 2. มีการดูแลตรวจเช็คและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้อยู่ให้สภาพที่พร้อมใช้งาน 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน 
 2. หลักฐานการดําเนินงานการซ่อมบํารุงครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
เกณฑม์าตรฐาน :  
 1.  มีนโยบายซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
 2.  มคีณะกรรมการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
 3.  มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4.  สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 5.  มีการนําผลการสรุปการวิเคราะห์มาดําเนินการซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ
ทุกข้อ 

 

เปา้หมาย :  3 ข้อ 
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ตัวบง่ชี ้10.1.5  : ค่าเฉลีย่ของจํานวนผูใ้ช้เครือ่งคอมพิวเตอร์ตอ่วนัภายใน 1 ปี
การศกึษา 
 

ชนดิตัวบ่งชี ้  : ผลผลติ 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : จํานวนผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง จํานวนผู้ใช้บริการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ภายในศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาต่อวันภายใน 1 ปีการศึกษาเฉพาะวันที่เปิดให้บริการ 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  จํานวนบุคลากรที่เข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
 2.  จํานวนวันที่เปิดให้บริการภายใน 1 ปีการศึกษา 
 
สตูรคาํนวณ 

จํานวนของผูใ้ช้เครื่องคอมพวิเตอร์ตอ่วนัภายใน 1 ปกีารศกึษา 
จํานวนวันทีเ่ปดิให้บรกิารทัง้ป ี

 
 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

9-19 คน/วัน 20-29 คน/วัน 30-39 คน/วัน 40-49 คน/วัน มากกว่า 50 คน/วัน 

 
เปา้หมาย : 30 คน/วัน 
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ตัวบง่ชี ้10.1.6    :   การจัดสภาพแวดลอ้มให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

ชนดิตัวบ่งชี ้   :   กระบวนการ 
 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้  :   มีการให้ใช้สถานที่ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมี
การจัดห้องเป็นสัดส่วนและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1. มีจํานวน ความจุ ขนาด ของห้องประชุมสัมมนา ห้องนํ้าฯลฯ อย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อ
ผู้ใช้บริการ 
 2. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
1. มีการจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วนเหมาะสําหรับผู้ใช้บริการ 
2. มีการจัดการให้มีอุณหภูมทิี่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิ การใช้เคร่ืองปรับอากาศหรือมีการ

ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ 
3. มีป้ายบอกช่ือห้องสําหรับผู้ใช้บริการ 
4. มีการบริการ 
 

เกณฑม์าตรฐาน:  
 1.  มคีณะกรรมการในการจดัสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.  มีการจัดสถานที่เป็นสัดสว่นให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม เช่น ห้องเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 3.  มีการจัดสถานที่ให้สวยงามร่มรื่น มแีสงสว่างเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทดีตามธรรมชาติ 
 4.  มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเก่ียวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารในส่วนของสถานที่ 
 6.  มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุง 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  
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1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
เปา้หมาย :  6  ขอ้ 
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ตัวบง่ชี ้10.1.7    :   การพฒันาบทเรยีน E-learning 

 

ชนดิตัวบ่งชี ้   : ผลผลติ 

 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้  :   ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมผลิตบทเรียน E-learning มาเผยแพร่และพัฒนาทางการเรียนการสอนได้ 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
1. มีการจัดอบรมผลิตบทเรียน E-learning 
2. มีบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

 

เกณฑม์าตรฐาน: 
 1.  มแีผน / โครงการอบรมให้ความรู้ในการผลิตบทเรียน E-learning 
 2.  มีการร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 3.  มีการนําความรู้ที่ได้ไปผลิตบทเรียน E-learning 
 4. มีการนําผลการดําเนินงานในข้อที่ 3 มากําหนดแนวทางในการดําเนินงานในคร้ังต่อไป 
 5. มีการนําผลการพัฒนาความรู้ที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 

เปา้หมาย  : 4 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่10.2  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ตัวบง่ชีท้ี ่10.2.1   : มีระบบและกลไกในการให้บรกิารและให้ความรู้ด้านระบบสารสนเทศ 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากในการบริหาร
จัดการองค์กร  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเก่ียวกับการบริหารจัดการและการ
บริการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดวางระบบและกลไกในการบริหาร
จัดการที่ดีเพ่ือทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องและต่อเน่ือง    
 
แนวปฏิบัติที่ดี   : 
 1.  ศูนย์ฯ กําหนดนโยบาย  แผนการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศที่ชัดเจน 
 2.  มีคณะทํางานรับผิดชอบที่ชัดเจน 
 3.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา  ปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศ 
  
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  มีนโยบาย  หรือแผนการดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 
 2.  ข้อมลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน  เช่น  คําสั่งแต่งต้ังหรือมอบหมายงาน
หรือผู้รับผิดชอบ 

3.  มีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้ 
 4.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ  และนําผล             
การประเมินมาปรับปรุง 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีนโยบาย  หรือแผนดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ  
 2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหน่วยงานดําเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 
 3.  มีการกําหนดขั้นตอน  แนวทางปฏิบัติในการให้บริการระบบสารสนเทศ 
 4.  มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
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 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ 
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เกณฑก์ารประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  6 ข้อ  
 
ตัวบง่ชีท้ี ่10.2.2   : มีบริการจัดทําเว็บไซต์ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้  : 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการบริหารจัดการด้านการบริการจัดทําเว็บไซต์ให้
หน่วยงานระดับคณะ สํานัก ศูนย์ฯ ในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและรองรับโครงการหรือกิจกรรม     
ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการสํารวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์          
ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1.  มีแผนงานการให้บริการจัดทําเว็บไซต์ 
 2.  มีบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดทําเว็บไซต์อย่างชัดเจน 
 3.  มีการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้เว็บไซต์และนําผลมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต์ 
 4.  ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนและข้อกําหนดในการจัดทําเว็บไซต์ 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  แผนงานหรือโครงการจัดทําเว็บไซต์  และหลักฐานการดําเนินงาน  
 2.  จํานวนเว็บไซต์ที่ได้จัดทําให้หน่วยงานต่าง ๆ 
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ระดับ 
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 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซต์ให้หน่วยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนย์ฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดขั้นตอนและข้อกําหนดในจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3.  มีการเผยแพร่ขั้นตอนและข้อกําหนดในจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 4.  หน่วยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนย์ฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ 
 6. นําผลการสํารวจมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต์   
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  6 ข้อ 
  
 
ตัวบง่ชีท้ี ่10.2.3   : จํานวนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์ฯ จัดหาและพัฒนาให้กับ     

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : โปรแกรมประยุกต์และจํานวนเว็บไซต์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้นเอง  หรือดําเนินการจัดจ้างหน่วยงานอ่ืนเพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน  
การบริการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1.  มีโครงการในการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน 
 2.  มีการรายงานความก้าวหน้าของแต่ละโปรแกรม 
 3.  จัดทําคู่มือการใช้งานแต่ละโปรแกรม 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
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 คู่มือการใช้งานของแต่ละโปรแกรม 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  จํานวนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์ฯ จัดหาและพัฒนาขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม 
 2.  จํานวนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์ฯ จัดหาและพัฒนาขึ้น  จํานวน 6 – 10 โปรแกรม 
 3.  จํานวนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์ฯ จัดหาและพัฒนาขึ้น  จํานวน 11 – 15 โปรแกรม 
 4.  จํานวนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์ฯ จัดหาและพัฒนาขึ้น  จํานวน 16 – 20 โปรแกรม 
 5.  จํานวนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ศูนย์ฯ จัดหาและพัฒนาขึ้น  จํานวน 21 โปรแกรมขึ้นไป 
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เกณฑก์ารประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่น้อยกว่า 5 
โปรแกรม 

จํานวน 6 – 10 
โปรแกรม 

จํานวน 11 – 15 
โปรแกรม 

จํานวน 16 – 20 
โปรแกรม 

21  โปรแกรม 
ขึ้นไป 

 
ค่าเป้าหมาย  :  13 โปรแกรม   
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2.4   : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(MIS) 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และ
บริหารจัดการภายในองค์กร โดยนําเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ืออํานวย
ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ใช้ทุกระดับ ทั้งนักศึกษา บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย  ดังน้ันเพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย  จึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  เพ่ือสะท้อนคุณภาพของระบบว่ามีคุณภาพ
เพียงใด   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  จํานวนผู้ใช้งานระบบในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 2.  มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 65 – 70  
 2.  ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 71 – 75  
 3.  ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 76 – 80  
 4.  ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 81 – 85  
 5.  ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 86 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 65 –  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71 –  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 –  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 81 –  
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 86 

 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2.5 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาองค์กร และ
บริหารจัดการภายในองค์กร โดยนําเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมาย   เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นระบบหน่ึงที่นํามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้มีความสะดวก  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  ดังน้ันเพ่ือให้การใช้งานระบบบริการการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย  จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่ต้องสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  เพ่ือสะท้อนคุณภาพของระบบว่ามีคุณภาพเพียงใด   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  จํานวนผู้ใช้งานระบบในระบบบริการการศึกษา 
 2.  มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  ผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 65 – 70  
 2.  ผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 71 – 75  
 3.  ผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 76 – 80  
 4.  ผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 81 – 85  
 5.  ผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 86 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 65 –  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71 –  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 –  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 81 –  
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 86 

 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชีท้ี ่10.2.6   : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบหน่ึงที่นํามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการรับ – ส่งเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
จะทําให้การปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็วมากขึ้น  และเป็นการลดขั้นตอน  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร 
เช่น อุปกรณ์สํานักงาน  ค่าโทรศัพท์  ค่าแฟกซ์  ค่าขนส่งไปรษณีย์ เป็นต้น   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  จํานวนบุคลากรที่ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จริง 
 2.  มีรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 65 – 70  
 2.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 71 – 75  
 3.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 76 – 80  
 4.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 81 – 85  
 5.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 86 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 65 –  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71 –  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 –  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 81 –  
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 86 

 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2.7   : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่รับการอบรมความรู้ด้าน ICT 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : การจัดอบรมด้าน ICT ให้แก่นักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้  ทักษะด้าน ICT เพ่ิมมากขึ้น  การจัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับ   นักศึกษาจะมี
คุณภาพมากน้อยเพียงใด  สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจผู้รับเข้ารับการอบรม  ซึ่งการสํารวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา  4 ประเด็นสําคัญ  คือ 
 1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ 
 2.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4.  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  โครงการหรือกิจกรรมที่จัดอบรม   
 2.   รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม   
 3.  รายงานผลการการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  นักศึกษาที่ได้รับการอบรมความรู้ด้าน ICT มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 65 – 70  
 2.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 71 – 75  
 3.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 76 – 80  
 4.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 81 – 85  
 5.  ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 86 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 65 –  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71 –  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 –  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 81 –  
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 86 

 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
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ตัวบง่ชี ้10.2.8 : มีจํานวนเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งความรู้  สําหรับการค้นคว้า  ให้บริการ
ข้อมูล  และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย  การจัดทําเอกสารเผยแพร่ทักษะ  
ความรู้  ความเข้าใจด้าน IT เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยสนับสนุน  และส่งเสริมความรู้ทางด้าน IT  เพ่ิมขึ้น         
ตัวบ่งช้ีน้ีต้องการนับจํานวนเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  จํานวนเอกสารที่เผยแพร่ 
 2.  ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  เช่น  คําสั่งแต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ   
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  ศูนย์ฯ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 1 ฉบับต่อปี  
 2.  ศูนย์ฯ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 2 ฉบับต่อปี 
 3.  ศูนย์ฯ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 3 ฉบับต่อปี 
 4.  ศูนย์ฯ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 4 ฉบับต่อปี 
 5.  ศูนย์ฯ จัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 5 ฉบับต่อปีขึ้นไป 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 ฉบับต่อปี 2 ฉบับต่อปี 3 ฉบับต่อปี 4 ฉบับต่อปี ต้ังแต่ 5 ฉบับ 
ขึ้นไป 

 
ค่าเป้าหมาย  :  4  ฉบับ 
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ตัวบง่ชีท้ี ่ 10.2.9   : มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่ ให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส่วนกลางให้กับอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับให้     
หน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกสามารถที่ จะขอเช่าห้องปฏิบั ติการคอมพิวเตอร์ เ พ่ือการ                    
อบรม  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยมีการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติ  มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ  มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อยู่เสมอ  
เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากน้ียังมีการนําระบบประกันคุณภาพ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ รวมทั้งได้มีการกําหนดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1.  แผนงาน  โครงการการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  หลักฐานการดําเนินงานตลอดจน
การประเมินผลและการปรับปรุง 
 2 .   มีการประกาศกําหนดระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดตาม              
กฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  และมี          
การดําเนินการตามระเบียบที่ต้ังไว้    
 3.  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  รวมทั้งรายงานการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
 2.  มแีผนการปรับปรุงการให้บริการ  การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1.  มีแผนงานการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2.  มีระบบและกลไกในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เช่น  มีการกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติและบทลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดตามกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  มีฝ่ายงานรับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชัดเจน   
 3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
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4.  มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
5.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาวางแผนปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  5 ข้อ   
 
ตัวบง่ชีท้ี ่ 10.2.10   : ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่อจํานวนนักศึกษา 
 
ชนดิของตัวบ่งชี ้  : ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : เน่ืองจากปัจจุบันการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ     
นักศึกษาต้องศึกษาหาความรู้จากท่ีอ่ืน ๆ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจที่ต้องให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2553 (คา่ FTES) 
 2.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของศูนย์ฯ 
 
สตูรการคํานวณ  : 
  
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2553 (ค่า FTES) 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของศูนย์ฯ 
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เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ให้บริการ จํานวน 1 เคร่ืองต่อนักศึกษา 80 คนขึ้นไป  
 2.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ให้บริการ จํานวน 1 เคร่ืองต่อนักศึกษา 79 – 70 คน 
 3.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ให้บริการ จํานวน 1 เคร่ืองต่อนักศึกษา 69 – 60 คน 
 4.  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ให้บริการ จํานวน 1 เคร่ืองต่อนักศึกษา 59 – 40 คน 
 5.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ ให้บริการ จํานวน 1 เครื่องต่อนักศึกษาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 39 คน 
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เกณฑก์ารประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 เครื่องต่อนศ. 
80 คนขึ้นไป 

1 เครื่องต่อนศ. 
79 – 70 คน 

1 เครื่องต่อนศ.  
69 – 60 คน 

1 เครื่องต่อนศ.  
59 – 40 คน 

1 เครื่องต่อนศ.
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 39 คน 

 
ค่าเป้าหมาย  :  1 ต่อ 50 
 
ตัวบง่ชีท้ี ่10.2.11   : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สําหรับบริการทั่วไป 
 
ชนดิของตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจที่ต้องให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน  การสํารวจความพึงพอใจสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 
ว่ามีคุณภาพเพียงใด  ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 
 1.  ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ 
 2.  ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร 
 3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4.  ด้านผลการให้บริการ 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยการสํารวจ
ความพึงพอใจจะต้องครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ด้านผลการให้บริการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับบริการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 65 – 70   
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 2.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับบริการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 71 – 75    
 3.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับบริการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 76 – 80  
 4.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับบริการทั่วไป มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 81 – 85  
 5.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับบริการท่ัวไป มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการมากกว่าร้อยละ 86 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 65 –  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71 –  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 –  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 81 –  
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 86 

 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
 
ตัวบง่ชีท้ี ่10.2.12   : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สําหรับฝึกอบรม 
 
ชนดิของตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจที่ต้องสนับสนุน  ส่งเสริมการ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ  
การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ก็ถือเป็นอีกภารกิจหน่ึงที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ว่ามี
คุณภาพเพียงใด  ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 
 1.  ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ 
 2.  ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร 
 3.  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4.  ด้านผลการให้บริการ 
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ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรมท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอก  โดยการสํารวจความพึงพอใจจะต้องครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่       
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
ด้านผลการให้บริการ 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 65 – 70   
 2.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 71 – 75    
 3.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจ ต่อการ
ให้บริการร้อยละ 76 – 80  
 4.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการร้อยละ 81 – 85  
 5.  ผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับฝึกอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการมากกว่าร้อยละ 86 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 65 –  
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 71 –  
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 –  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 81 –  
ร้อยละ 85 

มากกว่า 
ร้อยละ 86 

 
ค่าเป้าหมาย  :  ร้อยละ 80 
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ตัวบง่ชีท้ี ่10.2.13   : มีการขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย     
 

ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   : การเช่ือมต่อเครือข่ายโครงสร้างหลัก back bone ให้ครอบคลุมทั่ว
มหาวิทยาลัย  เป็นการอํานวยความสะดวกต่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร  
การสืบค้นข้อมูลทั้งด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์ฯ 
ได้มีการวางแผนและผังระบบเครือข่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เพ่ือรองรับการขยายและปรับปรุงการ
เช่ือมต่อเครือข่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ตามแผนงาน  โครงการที่ทางศูนย์ฯ ได้จัดทําขึ้น  รวมถึงมี
การนําผลการตรวจสอบปริมาณการจราจรในระบบเครือข่ายมาวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานว่าเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งานหรือไม่ 
 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  หลักฐานแสดงการเช่ือมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  รายงานการประเมินการใช้งานเครือข่าย   
   
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1.  มีแผนแม่บทด้าน ICT  หรือแผนการดําเนินงานด้านระบบเครือข่าย   
 2.  มรีะเบียบปฏิบัติในการใช้บริการเครือข่ายและบทลงโทษแจ้งให้ทราบทั่วกัน  มฝี่ายงาน    

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
4.  มีการสํารวจความพึงพอใจการใช้งานเครือข่าย 
5.  มีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย 

 
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1.  มีแผนแม่บทด้าน ICT  หรือแผนการดําเนินงานด้านระบบเครือข่าย   
 2.  มีระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการเครือข่ายและบทลงโทษแจ้งให้ทราบท่ัวกัน  มีฝ่ายงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
4.  มีการสํารวจความพึงพอใจการใช้งานเครือข่าย 
5.  มีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 10.2.14   : จํานวนจุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย     
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : การเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายเพ่ือให้ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย  จะช่วยทําให้
นักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย  และใช้ประโยชน์ได้ทุกอาคาร        
โดยสามารถเข้าใช้งานเครือข่าย  Internet  เพ่ือสืบค้นข้อมูล  ใช้บริการระบบ MIS  ทําให้นักศึกษา  
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสะดวกเพ่ิมมากขึ้น   
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  หลักฐานแสดงจุดบริการเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  หลักฐานแสดงจํานวนอาคารภายในมหาวิทยาลัย 
   
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  จุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดจํานวน 1 – 20 จุด 
 2.  จุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดจํานวน 21 – 40 จุด 
 3.  จุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 41 – 60 จุด 
 4.  จุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 61 – 80 จุด 
 5.  จุดกระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด  81 จุดขึ้นไป 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1 – 20 จุด 21 – 30 จุด 31 – 40 จุด 41 – 50 จุด 51  จุดขึ้นไป 

 
ค่าเป้าหมาย  :  90 จุด 
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ตัวบง่ชี ้10.2.15   : มีระบบและกลไกในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีภาระหน้าที่ดูแลงานด้านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  ทั้งน้ีสิ่งที่จะทําให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคงได้         
จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  และมีการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ  
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 
แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1.   มีการประกาศนโยบายหรือแผนดําเนินงานในการรักษาความม่ันคงของระบบ           
สารสนเทศให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน 
 2.  มีรายงานประเมินประสิทธิภาพของความมั่งคงระบบสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  มีนโยบายหรือแผนดําเนินงานในการรักษาความมั่นคงของระบบสารสนเทศไว้เป็น            
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน   
 2.  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของความมั่นคงระบบเครือข่าย 
 3.  รายงานแสดงผลการปรับปรุงพัฒนา   
 
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1 .   มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเ นินงานในการรักษาความม่ันคงของระบบ             
สารสนเทศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

2.  มคีณะทํางาน  หรือผู้รับผดิชอบชัดเจน 
3.  มีการดําเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ 
4.  มีการประเมินแผนการดําเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ 
5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 10.2.16   : มีระบบและกลไกในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายของผู้ดูแลระบบ     
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : การเข้าใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย  มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมี
การระบุสิทธ์ิของผู้ดูแลระบบเพ่ือให้ทราบถึงการเข้าใช้งานตามสิทธ์ิที่ได้ระบุไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่
ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาแก้ไขและเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้  เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบของผู้ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศและเครือข่าย   
 
แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1.  มีการระบุผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
 2.  มีการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ 
 3.  มีการระบุสิทธ์ิของการเข้าถึงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายไว้อย่างชัดเจน 
 4.  มีระเบียบว่าด้วยการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  มีบันทึกการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
 2.  มีบันทึกการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเนินการในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ
ผู้ดูแลระบบ 

2.  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน   
3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
4.  มีการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
5.  มีการรายงานการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบสารสนเทศและเครือข่าย   
6.  มีการนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ   มีการดําเนินการ    มีการดําเนินการ    มีการดําเนินการ   
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 – 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  5 ข้อ 
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ตัวบง่ชี ้10.2.17   : มีระบบการสํารองเส้นทางหลัก 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสําคัญอย่างมากในการปฏิบัติงานและ การเรียน
การสอนในปัจจุบัน  เช่น  การใช้งานระบบบริการการศึกษา  การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS)  ก็ต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และเพ่ือให้ระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา  จึงมีความจําเป็นต้องมีอีกหน่ึงเส้นทางในการสํารองเส้นทางหลัก ในกรณีที่เส้นหลักไม่
สามารถใช้งานได้   และระบบสํารองเส้นทางหลักควรจะต้องใช้เส้นทาง เครือข่ายคนละเส้นทางกับ
เส้นทางหลัก  
 หมายเหตุ  : เส้นทางหลัก  คือ  เส้นทางการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ    
เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอก 
 เส้นทางสํารอง  คือ  เส้นทางการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ
เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากภายนอกในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานเส้นทางหลักได้ 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  รายงานการประชุมวางแผนการสํารองเส้นทางสําหรับเครือข่าย  พร้อมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
 2.   แผนการดําเนินงานการสํารองเส้นทางสําหรับเครือข่าย 

3.  หลักฐานการดําเนินงานการสํารองเส้นทางหลัก 
4.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเส้นทางสํารองเส้นทางหลัก 

 
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1.  มีนโยบายกําหนดให้มีเสน้ทางสํารองระบบเครือข่าย   
 2.  มรีะบบสํารองเส้นทางหลักสําหรับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย   
 3.  มแีผนพัฒนาเตรียมเส้นทางสํารองสําหรับเครือข่าย 
 4.  มรีะบบจัดการบริหารเส้นทางสํารองและเส้นทางหลกั 
 5.  มีการทดสอบเส้นทางสํารองและประเมินประสิทธิภาพ 
 6.  มีการนําผลการทดสอบเส้นทางสํารองมาพัฒนาปรับปรุง 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 – 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
6 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  6 ข้อ 
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ตัวบง่ชี ้10.2.18   : มีระบบไฟฟ้าเพียงพอสําหรับห้องแม่ข่าย 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   : ระบบไฟฟ้าความสําคัญอย่างมากสําหรับห้องแม่ข่าย  เน่ืองจากห้องแม่ข่ายมี
อุปกรณ์แม่ข่ายและเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก  ต้องเปิดใช้งานอย่างต่อเน่ือง  มีเครื่องแม่ข่าย
เพ่ิมขึ้นทุกปี  ทําให้ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ  จึงต้องมีการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายให้
สามารถรองรับการใช้งานกระแสไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นได้  และมีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอสําหรับเครื่องแม่ข่าย  
เพ่ือให้สามารถให้บริการเครือข่าย  และระบบสารสนเทศแก่นักศึกษา  บุคลากรและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ    
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  นโยบายการสํารองไฟฟ้าของระบบเครือข่าย 
 2.   แผนการดําเนินงานการสํารองไฟฟ้าของระบบเครือข่าย 

3.  รายงานการทดสอบเครื่องสํารองไฟฟ้าของระบบเครือข่าย 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :   
 1.  มีการกําหนดนโยบายและแผนในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของห้องแม่ข่าย 
 2.  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3.  มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าของห้องแม่ข่าย 
 4.  มีการตรวจสอบและรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจําทุกเดือน 
 5.  มีการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า   
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข้อ 

 
ค่าเป้าหมาย  :  5 ข้อ 
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ตัวบง่ชีท้ี ่ 10.2.19  : มีระบบในการบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   :  บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นอีกภาระหน่ึงที่ช่วยอํานวยความ
สะดวกให้แก่   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  สําหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยก็มีอยู่
จํานวนมาก  ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีบุคลากรรับผิดชอบ  และมีระบบในการให้บริการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ     
  
 แนวปฏิบัติที่ดี  : 
 1.  มีหน่วยงานหรือบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผิดชอบโดยตรง 
 2.  มีข้อปฏิบัติ  หรือระเบียบในการให้บริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  หลักฐานการดําเนินงานการบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 2.  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผน 
 3.  แผนการดําเนินงานที่แสดงถึงการปรับปรุงการให้บริการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :   
 1.  มีการกําหนดนโยบาย  และโครงการการบริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้       
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข้อปฏิบัติ  หรือระเบียบในการให้บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 3.  มีหลักฐานการดําเนินงาน 
 4.  มีประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ    
 5.   มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงการให้บริการ 
 
เกณฑก์ารประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข้อ 
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ค่าเป้าหมาย  :  5 ข้อ 
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ตัวบง่ชีท้ี ่ 10.2.20 : มีการลดค่าใช้จา่ยในการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้   :  หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก          
ซึ่งทําให้ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เป็นจํานวนมาก         
การให้บริการด้านการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จึงมีส่วนสําคัญในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานมหาวิทยาลัย  และทําให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน  : 
 1.  ตารางกําหนดราคาค่าซ่อมของแต่ละรายการ 
 2.  รายงานสรุปค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ซ่อมให้ใน
ปีงบประมาณ 2553 
 
เกณฑม์าตรฐาน  :  ข้อ 
 1.  การให้บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของศูนย์ฯ สามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ จํานวนน้อยกว่า 50,000 บาท 
 2.  การให้บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของศูนย์ฯ สามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ จํานวน 50,001 – 100,000 บาท 
 3.  การให้บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของศูนย์ฯ สามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ จํานวน 100,001 – 150,000 บาท 
 4.  การให้บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของศูนย์ฯ สามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ จํานวน 150,001 – 200,000 บาท 
 5.  การให้บริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของศูนย์ฯ สามารถช่วย
ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ จํานวน 200,000 บาทข้ึนไป 
 
เกณฑก์ารประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,001 – 

150,000 บาท 
150,001 – 

200,000 บาท 
200,001 บาท 

ขึ้นไป 
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ค่าเป้าหมาย  :  200,000 บาท 
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องค์ประกอบที่ 10.3  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุด 

ตัวบ่งชี้  10.3.1.  กระบวนการดําเนินการต้ังแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกให้บริการ               
(วัน : รายการ) 

ชนดิตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
กระบวนการดําเนินการ นับต้ังแต่วันที่ฝ่ายเทคนิคสารสนเทศได้รับทรัพยากรสารสนเทศ        

การวิเคราะห์หมวดหมู่ ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล จนถึงวันที่ทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการที่ช้ัน 
ทั้งน้ีทรัพยากรสารสนเทศท่ีอยู่ระหว่างกําลังดําเนินการทุกขั้นตอน  สามารถตรวจสอบสถานภาพ               
ของทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ ได้ 

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศวัสดุ เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. ข้อมูลการรับทรัพยากรสารสนเทศจากฝ่ายพัสดุ  
2. ข้อมูลการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและวันที่ออกให้บริการ 
3. ขั้นตอนการดําเนินงานเทคนิคสารสนเทศ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล่ม/รายการ นําออกให้บริการเป็นเวลามากกว่า  16 วัน 
2.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล่ม/รายการ นําออกให้บริการเป็นเวลา 14-16 วัน 
3.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล่ม/รายการ นําออกให้บริการเป็นเวลา 11-13 วัน 
4.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล่ม/รายการ นําออกให้บรกิารเป็นเวลา 8-10 วัน 
5.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เล่ม/รายการ นําออกให้บริการเป็นเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

กระบวนการ
ดําเนินงานมากกว่า 

16 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน       
14 - 16 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 
11 - 13 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 
8 - 10 วัน 

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 7 วัน 

 
เปา้หมาย  :  7 วัน/เล่ม  หรอื  รายการ
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ตัวบง่ชี ้10.3.2  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่หอสมุดกลางให้บริการ 

ชนดิตัวบ่งชี ้   ผลผลิต  
 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 ระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดให้บริการ  หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นจัดหา จัดซื้อ 
หรือพัฒนาขึ้น เพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ระบบ
ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร 
 การประเ มินศักยภาพของฐานข้อมูล  จะประเมินทั้ งฐานข้อมูล เ ดิมและฐานข้อมูล                     
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในรอบปีที่มีการประเมิน  เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. กําหนดนโยบายและวิเคราะห์ความต้องการหรือความจําเป็นในการจัดหาฐานข้อมูล 
2.   จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  เพ่ือให้บริการสารสนเทศ 
3. มีระบบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. จํานวนระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดซื้อหรือจัดหา 
2. จํานวนระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา   
3. เอกสารหรือรายงานแสดงการรักษาความปลอดภัยและบํารุงรักษาฐานข้อมูลที่ให้บริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ขอ้ 
1. มีฐานข้อมูลที่ห ้องสมุดเป็นผู ้จัดหาและให้บริการขึ้นเพ่ือให ้บริการสารสนเทศแก่                  

ผู้ใช้บริการ 
2. มีระบบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ เช่น คู่มือการใช้ หรือ Online Help System 
3. มีการแนะนํา/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม 
6. มีฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่ทันสมัย 
7. มีระบบความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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มีการดําเนินการ   
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 - 3     ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 - 5   ข้อ 

มีการดําเนินการ   
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
เท่ากับ  7  ข้อ 

 
เปา้หมาย  :  7  ข้อ
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ตัวบ่งชี ้10.3.3  ปริมาณการยืมทรพัยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมสีิทธ์ิยืม  (รายการ : คน) 
ชนดิตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 จํานวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธ์ิยืม ได้แก่ 

- อาจารย์ 

- บุคลากร 

- นักศึกษา  (ภาค กศ.ปช. / ภาคปกติ)  

ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดต่อปี  หาข้อมูลจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
และนํามารวมจํานวนทั้งหมดในรอบหน่ึงปี 
สตูรคาํนวณ 

 

                  ปริมาณการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
                 สมาชิกซึ่งมีสทิธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีต่รงกับความต้องการของผู้ใช้ 
2. ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม ่
3. จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางในปีการศึกษานั้น ๆ  จากระบบ VTLS 
2. จํานวนสมาชิกที่มีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศข้อมูลจากระบบ VTLS หรือ ฝ่ายทะเบียน กองการ

เจ้าหน้าที่ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ปริมาณการยืมเฉลี่ย 1-10 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน   
2. ปริมาณการยืม 11-20 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน   
3. ปริมาณการยืม 21-30 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน 
4. ปริมาณการยืม 31-40 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน 
5. มากกว่าหรือเท่ากับ 41 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน 

 เกณฑก์ารประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ปริมาณการยืม  
1-10 รายการ 

ปริมาณการยืม    
11-20 รายการ 

ปริมาณการยืม      
21-30 รายการ 

ปริมาณการยืม     
31-40 รายการ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 41 
รายการ 

 

เปา้หมาย  :  25  รายการ : คน  
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ตัวบง่ชี ้10.3.4  ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึน้  
ชนดิตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เ พ่ิมขึ้น หมายถึง ปริมาณการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่อจํานวนผู้ใช้บริการต่อฐานของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ต่อจํานวนผู้ใช้บริการต่อฐานของปีที่ผ่านมา มีหน่วยนับเป็นครั้งต่อคนต่อฐานข้อมูลที่
จัดซื้อ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดซื้อเอง หรือจัดซื้อในลักษณะภาคีความร่วมมือ หรือจัดซื้อโดย
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการให้บริการของห้องสมุด เช่น สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
(สกอ.) เป็นต้นผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. น้อยกว่าร้อยละ 1 
2. ร้อยละ 1.00 - 2.99 
3. ร้อยละ 3.00 - 4.99 
4. ร้อยละ 5.00 - 6.99 
5. มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7 

สตูรคาํนวณ 
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน = ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐาน-ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อlogin ต่อฐาน 
                                              ในปีปัจจุบัน                                                ในปีท่ีผ่านมา 

                  
                                 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลต่อ login ต่อฐานในปีที่ผ่านมา 

X 100 
 

 
แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี

1. ส่งเสริมการเขา้ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
2. จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
3. จัดทําแบบสอบถามเพ่ือทราบความต้องการของผู้ใช้ 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. รายงานจํานวนผู้เข้าบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในปีที่ผ่านมา  และในปีปัจจุบัน 

เกณฑก์ารประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 

1 
ร้อยละ        

1.00 - 2.99 
ร้อยละ         

3.00 - 4.99 
ร้อยละ         

5.00 - 6.99 
มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 7 
 

เป้าหมาย  :  ร้อยละ  4 

ตัวบ่งชี้ 10.3.5  จํานวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service)                     
(ให้คะแนนตามจํานวนข้อ) 

ชนดิตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)  หมายถึง การพัฒนาการดําเนินการ         
ให้บริการ โดยลดขั้นตอนของการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน  หรือลดขั้นตอนของการดําเนินงานให้สั้นลงและ/
หรือการรวมบริการหลายๆ อย่างไว้ ณ ที่แห่งเดียวโดยผู ้ใช้บริการไม่ต้องไปติดต่อขอใช้บริการ                   
ณ จุดบริการหลายแห่ง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการขอรับบริการ
รวมท้ังสามารถเพ่ิมความพึงพอใจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยจะต้องผ่าน 
กระบวนการ ดังน้ี  

1.  มีการทบทวนการทํางานเพ่ือลดขั้นตอน 
2.  มีการออกแบบระบบการทํางานใหม่ 
3.  มีการดําเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ 
4.  มีการปรับเป็นระบบการทํางานประจํา  
5.  มีการติดตามประเมินผล 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. มีการจัดทําคู่มอืการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอนการทํางาน 
2. มีการปรับกระบวนการทํางานให้เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
3. มีขั้นตอนการทํางานโดยการจัดทํา  Workflow  การปฏิบัติงาน 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. จํานวนบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  (One Stop Service)  
2. คู่มือการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา  และปีปัจจุบัน   

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จํานวน 1 บริการ 
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2. จํานวน 2 บริการ 
3. จํานวน 3 บริการ 
4. จํานวน 4 บริการ 
5. จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 บริการ 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวน        

1 บริการ 
จํานวน       

2 บริการ 
จํานวน          

3 บริการ 
จํานวน         

4 บริการ 
จํานวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 บริการ 

เปา้หมาย  :  6  บริการ
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ตัวบง่ชี ้10.3.6  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

ชนดิตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่ห ้องสมุดดําเนินการโดยผู ้ใช้บริการไม่ได้             
ร้องขอหรือคาดหวัง (Beyond Expectation)  อาจจะเป็นบริการ  กิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมเสริม  ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการเพ่ือเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการรับบริการหรือ
รับข่าวสารจากห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ โดยดําเนินการในรูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการโดยตรง
ทั้งในและนอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. หาแนวทางการเพ่ิมช่องทางการให้บริการเชิงรุก 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเข้าถึงผู้ใช้บริการโดยตรง  ทั้งในและนอกสถานที่ 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. จํานวนบริการเชิงรุกที่หอสมุดกลางดําเนินการ 
2. ช่องทางการให้บริการเชิงรุก 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จํานวน 1 - 2 บริการ 
2. จํานวน 3 - 4  บริการ 
3. จํานวน 5 - 6 บริการ 
4. จํานวน 7 - 8 บริการ 
5. จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 บริการ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวน 1 - 2 

บริการ 
จํานวน 3 - 4 

บริการ 
จํานวน 5 - 6 

บริการ 
จํานวน 7 - 8 

บริการ 
จํานวนมากกว่า
หรือเท่ากับ 9 

บริการ 
 
เปา้หมาย  :  8  บริการ 



 

 

98

ตัวบ่งชี ้10.3.7  ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่ห้องสมุดจัด  
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู ้ใช้บริการ เช่น การแนะนําการใช้ห้องสมุด การนําชม               
ห้องสมุดการสาธิต การอบรม และการบรรยายเก่ียวกับการสืบค้นสารสนเทศ การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต เป็นต้นผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เต็มเวลาเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น เป้าหมาย หมายถึง จํานวนผู้เข้า 
ร่วมกิจกรรมที่กําหนดในแผนของแต่ละกิจกรรม 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. เสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. มีการเก็บข้อมูลเวลาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ขอ้มลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สตูรคาํนวณ 
 

 จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ร่วมกิจกรรมเป็นเวลาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของเวลาการจัดกจิกรรมทัง้หมด x 100     
 

                     จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กาํหนดในเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมในปีที่ประเมิน 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 45 
2. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 46 - 70 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 61 - 75 
4. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 76 – 90 
5. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 

เกณฑก์ารประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 45 ร้อยละ 46 - 60 ร้อยละ 61 - 75 ร้อยละ 76 - 90 มากกว่าร้อยละ 90 

 

เปา้หมาย  :  ร้อยละ  80  



 

 

100

 ตัวบ่งชี ้10.3.8  ความพร้อมและความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนดิของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต้องมีทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ให้ได้มาตรฐานตาม
ห้องสมุดอุดมศึกษา  

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ ของหอสมุดกลาง 
2. มีการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ตรงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. สํารวจความต้องการของผู้ใช้ 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. จํานวนทรัพยากรสารนิเทศสิ่งพิมพ์ ของหอสมุดกลาง 
2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 
3. รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ 

เกณฑม์าตรฐาน 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 60,000 - 70,000  เล่ม 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 70,001 - 80,000  เล่ม 

3. มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 80,001 - 90,000  เล่ม   

4. มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 90,001 - 100,000  เล่ม 

5. มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวน 100,000  เล่มขึ้นไป 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีทรัพยากรจํานวน   
60,000 - 70,000 

เล่ม 

มีทรัพยากรจํานวน   
70,001 - 80,000 

เล่ม 

มีทรัพยากรจํานวน   
80,001 - 90,000 

เล่ม 

มีทรัพยากรจํานวน   
90,001 - 100,000 

เล่ม 

มีทรัพยากรจํานวน   
100,000  เล่มขึ้นไป 

 
เปา้หมาย  :  มากกว่า  100,000  เล่ม
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ตัวบง่ชี ้10.3.9  การบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนดิของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเขา้ 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 หอสมุดกลาง มีฐานข้อมูลออนไลน์ สําหรับให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและชุมชน  
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า  และการวิจัย อย่างพอเพียงพอและสะดวกต่อการสืบค้น ดังน้ี 

1) ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เพ่ือสืบค้นรายการทางบรรณานุกรมทุกประเภท
ของหอสมุด  

2) ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ จํานวนทั้งสิ้น 7 ฐาน  
(1) H.W. Wilson (Education Abstracts Full Text) เป็นชุดฐานข้อมูลดรรชนี 

สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Art, Business, 
Education, Humanities, Legal, Library and Information Science, Social 
Sciences, Applied Science & Technology, Biological & Agricultural 
Science, General Science, Omni file, Readers’ Guide ซึ่งรวบรวมจากวา
สารฉบับเต็ม หนังสือรายปี บทความ บทวิจารณ์ บทสัมภาษณ์บุคคลสําคัญๆ  กว่า 
1,600 ช่ือ ต้ังแต่ปี 1982 - ปัจจุบัน  

(2) ACM เป็นฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และเคร่ืองจักรกล
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

(3) ProQuest Digital Dissertations เป็นฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
สหสาขาวิชาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย              ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก มากกว่า 1,000 แห่ง  

(4) ISI Web of Science เป็นชุดฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science Citation, Social Science citation 
และ Arts & Humanities Citation จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 ช่ือ (Titles) 
มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน (Records)  

(5) ABI/INFORM  Complete  
    เน้ือหาครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ ต้ังแต่ปี 1971-ปัจจุบัน ประกอบด้วย  

 ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหาครอบคลุมทางด้านบริหาร
และการจัดการ จากวารสารจํานวนไม่น้อยกว่า 2,900 รายช่ือ  
 ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเน้ือหาครอบคลุม
ทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จํานวนไม่น้อยกว่า 
1,200 รายช่ือ  
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 ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลทีม่ีเน้ือหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ 
โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จํานวนไม่น้อย
กว่า 190 รายช่ือ  
 วิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จํานวนไมตํ่่ากว่า 18,000 รายการ  

(6) SpringerLing-Journal  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสํานักพิมพ์ช้ันนําที่ให้บริการ
เน้ือหาในสาขาวิชาหลักๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ อาทิ 
พฤติกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ 
เคมี แพทย์ศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และกฎหมาย ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ 
โลกและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม โดยมีเน้ือหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
และวารสาร เป็นต้น 

(7) โครงการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Collection) เป็นกิจกรรมหน่ึงภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
ในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล 
จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างห้องสมุด  

3) ฐานข้อมูล ebrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมหนังสือจาก
สํานักพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 300 สํานักพิมพ์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร อาหาร การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ 
สามารถ Print, Copy, Link ไปยังแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้   

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
หอสมุดกลาง มีฐานข้อมูลออนไลน์ สําหรับให้บริการ เพ่ือสะดวกต่อการสืบค้น  

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   

1. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC) เ พ่ือสืบค้นรายการทางบรรณานุกรม                  
ทุกประเภทของหอสมุด  

2. ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์  จํานวนทั้งสิ้น 7 ฐาน 

3. ฐานข้อมูล ebrary   
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เกณฑม์าตรฐาน 
1. มีการบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1-2 ฐาน 
2. มีการบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3-4 ฐาน 
3. มีการบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5-6 ฐาน 
4. มีการบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 7-8 ฐาน 
5. มีการบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 9 ฐาน 
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เกณฑป์ระเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการบริการ
ฐานข้อมูล  
1-2  ฐาน 

มีการบริการ
ฐานข้อมูล  
3-4 ฐาน 

มีการบริการ
ฐานข้อมูล  
5-6 ฐาน 

มีการบริการ
ฐานข้อมูล  
7-8 ฐาน 

มีบริการฐานขอ้มูล 
มากกว่าหรือเท่ากับ  

9 ฐาน 
 

เปา้หมาย  : อย่างน้อย  8  ฐาน  
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ตัวบง่ชี ้10.3.10  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนดิของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  กลุ่มกิจกรรมหรือกระบวนการที่ประกอบด้วยการ
วางแผน การศึกษาความต้องการและการใช้สารสนเทศ การกําหนดนโยบาย และการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ เพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นของผู้ใช้              
ภายงบประมาณที่ห้องสมุดมีอยู่รวมทั้งการบํารุงรักษา การคัดออก และการประเมินกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. มีการจัดทํานโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. การศึกษาปริมาณของทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละหลักสูตร 
3. มีการคัดเลือก/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีเน้ือหาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้  ตามวัตถุประสงค์หลักและขอบเขตที่กําหนด 
4. การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. รายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจําเดือนหรือไตรมาส 
4. สถิติทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละหลักสูตร 

เกณฑม์าตรฐาน  (ระดบั) 
1. มีการกําหนดนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. มีการสํารวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากหลกัสูตร หรือสมาชิกผู้ใช้บริการ 
3. มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. มีการรายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
5. มีการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
6. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
7. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง   

เกณฑก์ารประเมิน 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ    

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2 - 3     ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5   ข้อ 
มีการดําเนินการ   

6  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
เท่ากับ  7  ข้อ 

เปา้หมาย  :  ระดับ 7 
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ตัวบง่ชี ้10.3.11  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชนดิของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเขา้ 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นการให้บริการหรืออํานวยความสะดวกที่ห้องสมุดต้อง
ดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ที่ห้องสมุดจัดหาไว้บริการสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการ โดยเน้นวิธีการบริการต่างๆ ที่ห้องสมุด เช่น บริการ        
ตอบคําถามและช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน บริการยืมระหว่างห้องสมุด เป็นต้น ทั้งน้ี เริ่มต้ังแต่การสร้าง  
บรรยากาศ เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาใช้ห้องสมุดการจัดอาคารสถานท่ี และประเภทของบริการที่ดึงดูดใจ  
สนองความต้องการสําหรับผู้ใช้บริการ  

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. สํารวจช่องทางการให้บริการ  โดยเน้นวิธีการบริการต่าง ๆ 
2. มีจํานวนช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. จํานวนบริการที่เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ  สําหรับผู้ใช้บริการ 
2. ช่องทางการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  เช่น การยืมต่อด้วยตนเองผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  การจองหนังสือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การตรวจสอบรายการยืมคืนด้วยตนเอง 
3. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
5. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
6. E-books 
7. ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร 

เกณฑม์าตรฐาน  (ขอ้) 
1. มีระบบบริการจองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2. มีการให้บริการนอกเวลาการเรียนการสอนปกติ 
3. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง 
4. มีบริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
5. มีบริการฐานขอ้มูลดัชนีวารสาร 
6. บริการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกแก่ผู้ใช้บริการตามคําขอ 
7. บริการให้คําแนะนําผ่านอินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์ หรือช่องทางอ่ืน 
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เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
2 - 3     ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 - 5   ข้อ 

มีการดําเนินการ   
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
เท่ากับ  7  ข้อ 

เปา้หมาย  :  7  ข้อ
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ตัวบง่ชี ้10.3.12   ส่งเสริมการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชนดิของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเขา้ 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 การให้บริการต้องมุ่งส่งเสริมให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทุกประเภท  และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  ต้องหาวิธีการ  เครื่องมือ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และโทรคมนาคมที่จําเป็น 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหกั้บนักศึกษาที่เข้าใหม่  เพ่ือส่งเสริมการการค้นคว้าทรัพยากร

สารสนเทศ    และการใช้ห้องสมุด 
2. จัดทําคู่มือหรือระเบียบการให้บริการ  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบถึงระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ  

และเพ่ือความเสมอภาค 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. เอกสารหลักฐานการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่าง ๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ข้อ) 
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือร่วมสอนและการค้นคว้าทรัพยากร

สารสนเทศ  ตลอดจนช่วยค้นคว้าและให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
2. จัดให้มีบริการยืม-คืน  โดยกําหนดระเบียบเพ่ือให้ผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาคตามสิทธิที่ควร

ได้รับ 
3. มีระบบบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายภายใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. มีช่ัวโมงบริการอย่างสมํ่าเสมอและเหมาะสม 
5. หากมีการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย ให้มีการบริการ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง

ทรัพยากรสารสนเทศได้ตามความต้องการ  
6. มีการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  และสม่ําเสมอ  
7. มีแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง

กว้างขวางและประหยัด  

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ    มีการดําเนินการ    มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ 
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1 ข้อ 2 - 3  ข้อ 4 - 5  ข้อ 6  ข้อ เท่ากับ  7  ข้อ 
 
เปา้หมาย  : 7  ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3.13  ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะ         

ในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ชนดิของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
คําอธบิายตัวบง่ชี ้ 
 ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพ         
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต่อบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
ด้วย  แต่จะไม่นับซ้ําแม้ว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่านน้ันจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ            
ในวิชาชีพหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นก็ตาม 
 บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายช่วยวิชาการ  สายการจัดการ  
และธุรการ  การพัฒนาความรู้  และทักษะในวิชาชีพ  ได้แก่ 

1. การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ 
2. การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม  สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ  
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษานั้น  นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่             

ลาศึกษาต่อด้วย 
2. จํ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ ไ ด้ รับการพัฒนาความ รู้และทักษะใน วิชา ชีพ                   

ในประเทศไทยในปีการศึกษานั้น 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพในต่างประเทศ  

ในปีการศึกษานั้น 
สตูรคาํนวณ   
 
 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษาน้ัน 
X 100 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ผลผลิต 
1. บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  น้อยกว่าร้อยละ  50 
2. บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ  50 – 59 
3. บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ  60 – 69 



 

 

111

4. บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ  70 – 79 
5. บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  มากว่าหรือเท่ากับร้อยละ  80 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 90 

เปา้หมาย  :  ร้อยละ 70 
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ตัวบ่งชี้ 10.3.14  บุคลากรมีความรู้ความชํานาญเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ 

ชนดิของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเขา้ 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 หอสมุดกลาง  มีการจัดบุคลากรในงานสายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความสามารถและ
ประสบการณ์ของบุคลากร มีการกําหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจน มีการกําหนดอัตรากําลังในการปฏิบัติ             
ในแต่ละสายงาน มีการจัดบุคลากรตรงความสามารถและประสบการณ์ ทั้งน้ีควรรายงานเก่ียวกับสาย
การบริหารงาน ภาระหน้าที่ของบุคลากร อัตรากําลังในแต่ละสายงาน เป็นต้น 

หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ได้แก่ กิจกรรมที่ตําแหน่งน้ันต้องปฏิบัติตาม ขอบเขต
และความหลากหลายของงาน  และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  

ผู้บริหารห้องสมุด  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หรือผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบระดับสูงในห้องสมุด 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ 
1. เอกสารหลักฐานเก่ียวกับความรู้ความชํานาญที่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ 
2. ขอบเขตภาระหน้าที่ของแต่ละตําแหน่ง 
3. ข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร 

เกณฑม์าตรฐาน  (ขอ้) 
1. ผู้บริหารหอสมุดกลาง  ควรมีวุฒิไม่ ตํ่ากว่าปริญญาโทและควรมีความรู้พ้ืนฐานทาง

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และจะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า            
5 ปี  หรือให้เป็นไปตาม  พ.ร.บ.  ของมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่าย ควรมีวุฒิอย่างตํ่าปริญญาโท  และมีพ้ืนฐานความรู้             
ในสาขาที่ปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี  กับมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างน้อย 2 ปี  
หรือเป็นผู้ที่มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด ไม่น้อยกว่า  3 ปี 

3. บุคลากรผู้ปฏิ บั ติงานทุกระดับของหอสมุดกลาง  มี พ้ืนฐานความรู้ ในสาขาวิชา                     
ที่ปฏิบัติงานในแต่ละงานไม่ น้อยกว่า 1 คน หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานห้องสมุด                     
ไม่น้อยกว่า  3 ปี 

4. บุคลากรทุกระดับของหอสมุดกลาง ควรมีวุฒิอย่างตํ่าปริญญาตรี หรือในระดับอัตราส่วน
ของวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ  90  ของบุคลากรทั้งหมดของหอสมุดกลาง   

5. บุคลากรทุกระดับของหอสมุดกลาง  ควรมีโอกาสได้รับการศึกษาฝึกอบรม  และเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาทั้งภายในและระหว่างประเทศ  รวมทั้งได้รับการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า  2 ครั้ง/ปี 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1  ข้อ  2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ ครบทุกข้อ 

เปา้หมาย  :  4  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.3.15  งบประมาณที่หอสมุดกลางได้รับมีอัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ  8 ของงบดําเนินการ          
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
ชนดิของตัวบ่งชี ้ :  ผลผลิต 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้   
 หอสมุดกลาง  ควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่   
และความรับผิดชอบของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณให้คํานวณตามส่วน             
โดยถืออัตราส่วนอย่างน้อยร้อยละ  8  ของงบดําเนินการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
 รายได้ที่ได้จากกิจกรรมและบริการของหอสมุดกลาง  ใหส้งวนไว้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นของห้องสมุด  นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ 

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ประเมิน   
1.   จํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ 
2.   จํานวนเงินงบประมาณรายจา่ยที่เบิกจ่าย 
3.   จํานวนอัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับของงบดําเนินการ 

สตูรคาํนวณ   
 
 

 

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีส่วนราชการเบิกจา่ย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีได้รับ X 100 

 
เกณฑม์าตรฐาน :    

1.  อัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าร้อยละ 2 
2.  อัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับร้อยละ 2 - 3 
3.  อัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับร้อยละ 4 - 5 
4.  อัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับร้อยละ 6 - 7 
5.  อัตราส่วนงบประมาณที่ได้รับมากกว่าหรือเท่ากับ 8 

เกณฑก์ารประเมิน  : 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

น้อยกว่าร้อยละ 2
ของงบดําเนินการ 

ร้อยละ 2-3       
ของงบดําเนินการ 

ร้อยละ 4-5       
ของงบดําเนินการ 

ร้อยละ 6-7        
ของงบดําเนินการ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ของงบดําเนินการ 
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เปา้หมาย  :  ร้อยละ  8 
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ตัวบ่งชี่ 10.3.16  ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในห้องสมุดที่                  
ให้บริการ (ให้คะแนนตามจํานวนข้อ) 

ชนดิตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

คําอธบิายตัวบง่ชี ้
 การบํารุงรักษา มีขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนที่เครื่องจะหมดอายุการใช้งาน โดยมีกระบวนการ เช่น การตรวจสอบหาความ
เสียหายที่ทําให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อพบแล้วหากสามารถซ่อมบํารุงเองได้ให้ดําเนินการแก้ไข
ทันทีหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้แจ้งผู้เก่ียวข้องดําเนินการส่งซ่อมต่อไป เป็นต้น 

แนวทางปฏบิตัทิี่ด ี
1. การบํารุงรักษาเคร่ืองให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
2. มีการปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพ

การใช้งาน 

ข้อมลูอา้งอิงสาํหรบัผูป้ระเมนิ   
1. หลักฐานแสดงหน้าที่ของบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

เกณฑม์าตรฐาน  (ขอ้) 
1. ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ (Network Stability) และมีระบบความปลอดภัย 

2. การเข้าถึงสารสนเทศในระบบเครือข่ายมีความรวดเร็ว 

3. มีการบํารุงรักษา และเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินงาน    
1  ข้อ 

มีการดําเนินงาน    
2  ข้อ 

มีการดําเนินงาน   
3  ข้อ 

มีการดําเนินงาน  
4  ข้อ 

มีครบทุกข้อ  
 

  
เปา้หมาย  :    5 ข้อ  

 



 

 

117
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บทที ่5 
การตรวจสอบและการประเมนิตนเอง 

 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินการของ

ระบบและกลไกควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้เพ่ือพิจารณาว่า กลไกการควบคุมคุณภาพยังคง
ดําเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง และได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ มีขั้นตอนการดําเนินการที่จะ
ทําให้เช่ือถือได้ว่าผลการดําเนินงานของระบบจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามดัชนีและตัวช้ีวัดที่กําหนด 
 
ความหมายของการประเมินตนเอง 
 การประเมินตนเอง  หมายถึง  การทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใดอย่างไร 
และอยู่ในระดับใด  การประเมินตนเองของหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วย          
การทบทวนว่าหน่วยงานของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด  มีการบริหารจัดการ
และการบริหารทรัพยากร งบประมาณที่เหมาะสมเพียงใด ผลการดําเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับใด พร้อมทั้งมุ่งทบทวน  ค้นหาและวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาและแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน  บทบาท  หน้าที่  ตลอดจนเง่ือนไขปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันตามกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาโดย
มุ่งที่จะได้รับผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพย่ังยืนและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  การประเมินตนเองโดย
ปราศจากอคติหรือความลําเอียงใด ๆ จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานได้ตรงตามสภาพจริง 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง 
 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับ ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการ
ปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และสรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในการดําเนินงานของหน่วยงานใน
รอบปีที่ผ่านมา 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
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ประโยชน์ของการประเมินตนเอง 
 1. หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกฝ่ายมีความกระตือรือร้นและมีวิธีการในการทํางาน
อย่างเป็นระบบและให้ความสําคัญด้านคุณภาพของผลงานมากข้ึน 
 2.  การนําข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงาน จะทําให้
หน่วยงานมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  และคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 3.  หน่วยงานมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานอ่ืน  ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
หลักการสําคัญในการประเมินตนเอง 
 หลักการสําคัญในการประเมินตนเองมีดังน้ี 
 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง 
 2. มีการกําหนดองค์ประกอบคุณภาพของการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับหน่วยงานระดับอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3.   มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถปฏิบัติได้  เป็นที่ยอมรับ
ของสมาชิกในหน่วยงาน และสอดคล้องกับหน่วยงานระดับอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 4.  มีผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
ในรูปคณะกรรมการโดยกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 5.  ดําเนินการประเมินหน่วยงานโดยปราศจากอคติหรือความลําเอียงทั้งในทางบวกและลบ
ต่อหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 6.  มีการวางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานในระดับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนและหน่วยงานย่อยทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
 8.  มีกระบวนการดําเนินงาน ทั้งที่เริ่มจากบนสู่ล่าง (top-down) และจากล่างสู่บน 
(bottomup)  โดยผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการกํากับดูแลการดําเนินงานและ
บุคลากรในหน่วยงาน  และมีบทบาทในการให้ข้อมูล  วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะ 
 9.  มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ถูกต้องทันสมัย  และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน
เพ่ือให้ผลที่ได้รับจากการศึกษาและวิเคราะห์ตนเองมีความถูกต้อง 
 10.  ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับมาตรฐานและเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแยกตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
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 11.  มีการบูรณาการผลการวิเคราะห์ตนเองในด้านต่าง ๆ และระดับต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ
สามารถหาข้อสรุปที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการดําเนินงาน
ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 12.  เป็นกระบวนการดําเนินงานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานและมีความ
ต่อเน่ืองโดยมีการนําผลการประเมินตนเองทุกครั้งไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเมื่อมีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานไปได้ระยะหน่ึงก็มีการดําเนินการประเมินตนเองคร้ังใหม่เพ่ือนําผลการประเมินตนเอง
ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อเน่ืองตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด 
 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 1. นายธงชยั พุม่ชลติ  กรรมการประจําสาํนกั 
 2. นายอธคิม พฤกษศ์ศธิร  กรรมการประจําสาํนกั 
 
 คณะกรรมการดําเนนิงาน 

1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ       ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ รองประธานกรรมการ 
3. นายพิศิษฐ์  ชัยสุวรรณถาวร  กรรมการ 
4. นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ กรรมการ 
5. นายกองค์การนักศึกษาภาคพิเศษ กรรมการ 
6. นายกสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
7. นายกําชัย ทบบัณฑิต กรรมการ 
8. นางศราวดี สร้อยทอง กรรมการ 
9. นางอาภรณ์ ใจกล้า กรรมการ 
10. นายธนดล สอนสา กรรมการ 
11. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 
12. นางสาวฉวีวรรณ รัตนมิตร กรรมการ 
13. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล กรรมการ 
14. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา กรรมการ 
15. นางอินธิรา สังคีรี กรรมการ 
16. นางสาวจรรยา วัชชา กรรมการ 
17. นางสาวอัญชลี เฟ่ืองภักด์ิ กรรมการ 
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18. นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการ 
19. นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา กรรมการ 
20. นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา กรรมการ 
21. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน์ กรรมการ 
22. นางสาววิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ กรรมการ 
23. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ กรรมการ 
24. นางสาวสุนิสา เบญจกิจ กรรมการ 
25. นางสาวรุ่งรัตน์ เช้ือแก้ว กรรมการ 
26. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ 
27. นายปริญญา ภารดีรุจิรา กรรมการ 
28. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ กรรมการ 
29. นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก กรรมการ 
30. นางสาวอังคณา วุฒิ กรรรมการ 
31. นายศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล กรรมการ 
32. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา กรรมการ 
33. นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี กรรมการ 
34. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ กรรมการ 
35. นางสาวแพรวพรรณ ศิริกุล กรรมการ 
36. นางสาวพรพรรณ ภักดี กรรมการ 
37. นายตะวัน ไพศาลธนากร กรรมการ 
38. นายกองพล เจิมพักตร์ กรรมการ 
39. นายภาณุวง เมฆไพบูลย์ กรรมการ 
40. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ 
41. นางสาวพรพะวา นิยมวานิช ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเอง 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเป็นแหล่งข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลสถิติ 
เอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
 2. รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยแยกตามตัวบ่งช้ี 
 3. ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบวิธีการดําเนินงานและผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับเกณฑ์ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด โดยแยกตามตัวบ่งช้ี 
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 4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยรวมและแยกตามองค์ประกอบ 
 5. เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 6. นําเสนอรายงานการประเมินตนเองให้ผู้บริหารหน่วยงานได้รับทราบ 
 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 ความหมายของรายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเอง  หมายถึง รายงานสัมฤทธ์ิผลการดําเนินงานรายปีของคณะวิชา/
หน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นรายงานการประเมินตนเองที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 
 1. เพ่ือดําเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ว่า       
“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้   
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวรการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพจากภายนอก” 
 2. เป็นหน้าที่อย่างหน่ึงของ หน่วยงานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือแสดงถึง
สัมฤทธ์ิผลในการดําเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
 3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงานสําหรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอก 
 
ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 ขั้นที่ 1 : ผู้บริหารหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงาน   
การประเมินตนเองของสํานัก 
 ขั้นที่ 2 : คณะกรรมการผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก  ดําเนินการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลแยกตาม
องค์ประกอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขั้นที่ 3 : ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานัก  เขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (ฉบับร่าง) ตามรูปแบบและวิธีการเขียนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ขั้นที่ 4 : ผู้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานัก  เสนอรายงานการประเมินตนเอง
(ฉบับร่าง) ให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข จน
เป็นที่ยอมรับทั่วกัน 
 ขั้นที่ 5 : ผู้เขียนรายงานการประเมินตนเองของสํานัก  ประสานงานกับสํานักฯ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับสํานัก (ฉบับร่าง) 
 
 องค์ประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
 1.  ปก ให้ระบุว่าเป็นรายงานการประเมินตนเอง ศูนย์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
และปีการศึกษาที่รายงาน  
 2.  คํานํา  เป็นคํานําของหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  และช่วงเวลาของข้อมูลที่นําเสนอ  ลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน พร้อม วัน/
เดือน/ปีที่รายงาน 
 3.  ส่วนประกอบของสาระ ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
 ส่วนที่ 2 ส่วนการประเมิน 
 ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป 
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ส่วนที่ 1 ส่วนนํา 
 เป็นการเขียนบรรยายเพ่ือให้เห็นความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของหน่วยงาน อันเป็น
พ้ืนฐานในการพิจารณาสาระสําคัญในส่วนต่างๆ ต่อไป เน้ือหาของส่วนนําควรประกอบด้วยประเด็น
สําคัญ  ดังต่อไปน้ี 
 •  ช่ือหน่วยงาน 
 •  ที่ต้ัง 
 •  ประวัติความเป็นมา(โดยย่อ) 
 •  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ แผนงาน 
 •  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร 

•  จํานวนบุคลากร 
 •  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 •  เป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 
 ส่วนที่ 2  ส่วนการประเมิน 
 การเขียนรายงานในส่วนน้ีเป็นนําเสนอผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน เพ่ือสะท้อนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน  แต่
ละองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
 
 ส่วนที่ 3  ส่วนสรุป 
 เป็นการนําเสนอในรูปของตารางเพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และประเมินภาพรวม
ของผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาเน้ือหาส่วนน้ี ประกอบด้วย 
 •  การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ 
 •  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพตามรายองค์ประกอบ และค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพ
ในภาพรวม 
 
 ส่วนที่  4  ภาคผนวก 
 ส่วนน้ีประกอบด้วยการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของสํานัก  ที่เก่ียวข้องกับส่วนนํา               
ส่วนประเมิน และส่วนสรุป ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมเติมให้รายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์
แล้วยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย 
 เน้ือหาส่วนน้ีประกอบด้วย 
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 •  ข้อมูลสารสนเทศของสํานัก 
 •  หมายเลขรายการเอกสารและหลักฐานประกอบอ่ืน 
 
 

 


