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คํานํา 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 
2550 มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนรายงานการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนบรรลุตามเปาหมายของหนวยงาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญของ
การประกันคุณภาพตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เปนการศึกษาและตรวจประเมินตนเองในชวงเวลา
ระหวาง 1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 โดยมีองคประกอบท้ังหมด  5 องคประกอบ             
มีตัวบงช้ี  49  ตัวบงช้ี  และมีเนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน สวนท่ี 1 บทนํา เปนขอมูลพื้นฐานของ
สํานัก ซ่ึงใหรายละเอียดเก่ียวกับความเปนมา วิสัยทัศน  ภารกิจ  จุดมุงหมาย โครงสรางองคกร  
ขอมูลบุคลากร ขอมูลสถิติตางๆ  นโยบายประกันคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ  สวนท่ี 2   
เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ  สวนท่ี 3 เปนสรุปผลการประเมิน
คุณภาพ  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และบุคลากรทุกทาน ท่ีใหความรวมมืออยางดียิ่งในการจัดทํารายงานฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 
 
       นายโกสุม  เจริญรวย 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  19  มิถุนายน  2551 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

ประวัติความเปนมาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ชื่อหนวยงาน    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Academic resources and Information Technology Center) 
 ท่ีตั้ง อาคารบรรณราชนครินทร  
 URL http://aritc.rbru.ac.th 
 โทรศัพท หอสมุดกลาง : 039 – 471065,  039 – 319111  ตอ 1100 – 1111 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ : 039 – 471052, 039-319111 ตอ  8433 
 โทรสาร 039 – 471065 
 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีฐานะ
เปนสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วันท่ี 22  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผูอํานวยการเปนหนวยงานระดับกองโดยแบงสวนราชการเปน      
4 งาน ไดแกงานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความเปนมา  การดําเนินการและสถานท่ีต้ังมีดังนี้ 
 พ.ศ. 2515 – 2517  จัดต้ังหองสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี  และฝายโสตทัศนศึกษา  ต้ังอยู
อาคารไมช้ันเดียวตรงขามเรือนทานเปง   
 พ.ศ. 2517 – 2519  ต้ังอยูท่ีอาคาร  1  ช้ัน  1 
 พ.ศ. 2519 – 2535  ต้ังอยูท่ีอาคารหกเหล่ียมโดยแยกออกเปน  2  สวน  คือฝายหอสมุด  
และฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
 พ.ศ. 2536 – 2548  เปนหนวยงานในฐานะโครงสรางการบริหารงานภายในเทียบเทาคณะ  
ช่ือวาสํานักวิทยบริการ  ต้ังอยูท่ีอาคารบรรณราชนครินทร  เปนตึกสูง 4 ช้ัน โดยช้ัน 1 ถึง ช้ัน 3  
เปนสวนหอสมุดและช้ัน 4  เปนฝายเทคโนโลยีการศึกษา 
 พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนสวนราชการฐานะเทียบเทาคณะ โดยใชช่ือวา “สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีหนวยงาน สําคัญ  4 งาน ไดแก กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
หอสมุดกลาง  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ปรัชญา 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ใหบริการสารสนเทศ  กาวสูเทคโนโลยี  
สงเสริมใหเกดิบุคคลแหงการเรียนรู  และการพัฒนาท่ียัง่ยืน” 
 

วิสัยทัศน    
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศ          
ทุกชนิด  พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา  การบริหารจัดการเพ่ือทองถ่ิน 

 
ภารกิจ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี                  
มีภารกิจปฏิบัติเพื่อใหการสนับสนุนแกนักศึกษา  บุคลากร  คณาจารย บุคคลท่ัวไป และชุมชนดังนี้ 

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

ความรูสูกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
จุดมุงหมาย 
 จุดมุงหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังนี้  

1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา 
2. เพื่อใหบริการสารสนเทศแก คณาจารย นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาและวจิัย 
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โครงสรางองคกรและการบริหาร 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงสวนราชการในสํานักงาน
ผูอํานวยการ ออกเปน 4 สวน ไดแก  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  หอสมุดกลาง  ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัดแบงหนวยงานภายในดังนี้ 

1. กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  แบงสวนราชการเปน 
1.1 งานบุคลากร 
1.2 งานสารบรรณ 
1.3 งานอาคารสถานท่ี 
1.4 งานการเงิน 
1.5 งานพัสด ุ
1.6 งานนโยบายและแผน 

2. หอสมุดกลาง  แบงสวนราชการเปน 
2.1 งานบริหารจัดการ 
2.2 งานบริการ 
2.3 งานเทคนิค 
2.4 งานวิทยพัฒนา 

3. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา แบงสวนราชการเปน 
3.1. งานบริหารจัดการ 
3.2. งานผลิตส่ือ 
3.3. งานบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
3.4. งานนวัตกรรมการศึกษา 

4. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงสวนราชการเปน 
4.1. งานบริหารจดัการ 
4.2. งานสารสนเทศ 
4.3. งานฝกอบรมและบริการ 
4.4. งานระบบเครือขาย 
4.5. งานครุภัณฑและคอมพิวเตอร 
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โครงสรางองคการและการบริหาร 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรรณี 

 
 

สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

สํานักงานผูอํานวยการ 
 
 
 
 กลุมงานบริหารงานทั่วไป หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภูมิโครงสรางบริหารงาน 
 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายโกสุม  เจริญรวย) 

 
 

 
 
 
 
 

 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

ผศ. จิตติมา  สิงหธรรม 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
- งานบริหารจัดการ 
- งานสารสนเทศ 
- งานฝกอบรมและบริการ 
- งานระบบและบริการ 
- งานระบบเครือขาย 
- งานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
- งานบริหารจัดการ 
- งานผลิตสื่อ 
- งานบริการเทคโนโลยีการศึกษา 
- งานนวัตกรรมการศึกษา 

 
- งานบริหารจัดการ 
- งานบริการ 
- งานเทคนิค 
- งานวิทยพัฒนา 

 
- งานบุคลากร 
- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 
- งานนโยบายและแผนงาน 

หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป 
(นางมาลีวัลย  นิโรจน) 

หัวหนาหอสมุดกลาง 
(ผศ. จิตติมา  สิงหธรรม) 

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
(ผศ. กนกพร   จาริก) 

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ผศ. บุษยา  ประทุมยศ) 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ผศ. กนกพร  จาริก) 

คณะกรรมการประจําสํานักวทิยบริการฯ 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ผศ. บุษยา  ประทุมยศ) 

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ผศ. จิตติมา  สิงหธรรม) 
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บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2550              
 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.   นายโกสุม  เจริญรวย   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.กนกพร  จาริก    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  รองประธานกรรมการ 

 3. ผศ.บุษยา  ประทุมยศ   รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  กรรมการ 
 4. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ 
 5. นายเสรี  ชิโนดม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 6.  นายฉลองชัย  ธีรสุนทรสกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 7.  นายสุข  สวัสดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 8.  นางอัญชิสา  เสือเพ็ชร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
 9.  ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม        หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ         
   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประจําหนวยงานท้ัง 4 งาน 
รวมท้ังส้ิน  42  คน  ดังนี้   
 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  จาํนวน  6  คน 
 1.  ผศ.จิตติมา   สิงหธรรม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
 2.  นางมาลีวัลย   นิโรจน  รักษาการหวัหนาเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3. นางอุไร   แสงช่ืน  แมบาน 
 4. นางมะลิ   ทิพจินดา  แมบาน 
 5. นางธิดารัตน เทพอรุณ  แมบาน 
 6. นางหนูลิม รักระเบียบ  แมบาน 
  

 หอสมุดกลาง  จํานวน 17 คน 
 1.  ผศ.จิตติมา สิงหธรรม  หัวหนาหอสมุดกลาง 
 2.  นางอาภรณ   ใจกลา  ผูชวยหวัหนาหอสมุดกลาง 
 3.  นางสาวจารุวรรณ   กันหาโนน  บรรณารักษ 
 4.  นางสาวบุปผา   ภูมิพื้นผล  บรรณารักษ 
 5.  นายสิทธิชัย   บวชไธสง  บรรณารักษ 
 6.  นางเจียมจติ   บวชไธสง  บรรณารักษ 
 7.  นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา  บรรณารักษ 
 8.  นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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 9.  นายกําชัย   ทบบัณฑิต  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 10.นางสาวชฎาพร นิโรจน  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 11. นางวรินทร   พูลสนอง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 12. นางขวัญสิริ   โพธ์ิทอง  ครูพี่เล้ียง 
 13. นายธนดล   สอนสา  ชางเรียงพิมพ 2 
 14. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  เจาหนาท่ีพิมพดีดข้ัน 3 
 15. นางอินธิรา   สังคีรี   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 16. นางสาวอัญชลี   เฟองภักดิ ์  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 17. นางสาวจรรยา วัชชา   ผูปฏิบัติงานบริหาร   
  

 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน 
 1. ผศ.กนกพร   จาริก   หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.  นายสมชาติ  ทิพจินดา  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 3.  นายพงษนที   ศิลาอาศน  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 4.  นางสาวกรวรรณ   ทวีวัฒน  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 5.  นางสาววไิลลักษณ  รักตะสุวรรณ  ลูกจางประจํา 
 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 14 คน 
 1.  ผศ. บุษยา   ประทุมยศ  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นายปฏิคม    ทองจริง  หัวหนาหนวยครุภัณฑคอมพิวเตอร                  
 3. นายณฐักาญจน    พึ่งเกิด  หัวหนาหนวยระบบเครือขาย  
 4. นายนิทัศน    นิลฉวี   หัวหนาหนวยสารสนเทศ 
        5. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว หัวหนาหนวยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 6.  นางสาวรุงรัตน   เช้ือแกว  หัวหนาหนวยบริหารจัดการ  
 7.  นางสาวลัดดา   เชิดชมกล่ิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 8.  นายปริญญา   ภารดีรุจิรา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 9.  นายเอกลักษณ   สุขท้ังโลก  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 10. นางปรียาภรณ   ศิริไสยาสน  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 11.นางสาววงษจันทร   แกวสีมวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 12. นางสาวอาริษา   ศรีเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 13. นางสาวสันทนา   เสนาะสรรพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 14. นายธีระสิงห   นาคะ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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สภาพทางกายภาพในหนวยงาน  
 อาคารบรรณราชนครินทร  เปนอาคาร 4  ช้ัน  สรางเสร็จเม่ือ ป พ.ศ. 2529  มีคากอสราง 
และคาอุปกรณ  คิดเปน  4,544,100 ลานบาท  มีพื้นท่ีใชสอยท้ังส้ินประมาณ 2,970 ตารางเมตร     
ช้ัน 1 – 3  เปนสวนของหอสมุดกลาง ช้ัน 4  เปนสวนของ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  สํานักวิทย
บริการฯ  แบงพื้นท่ีในการใหบริการและการปฏิบัติดังนี้ 

 
 พื้นท่ีใหบริการในสวนศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  อยูบริเวณช้ัน 4  อาคารบรรณราชนครินทร  มีพื้นท่ีรวมท้ังส้ิน 
700  ตร.ม. ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานและการสืบคนทางเครือขายอินเทอรเน็ต
จํานวน 75  เคร่ือง  หองคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย จํานวน 1 หอง 
(30 เคร่ือง)   หองประชุม  1 หอง  หองบริการสําหรับการศึกษาแบบกลุม จํานวน 7 หอง  

 
 พื้นท่ีใหบริการในสวนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังอยูช้ัน 3  หองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ หอง 431  
อาคาร 4  ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หอง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 35 เคร่ือง 
 

 พื้นท่ีใหบริการในสวนของหอสมุดกลาง 

 หอสมุดกลางมีพื้นท่ีในการใหบริการทั้งส้ิน  2,970  ตร.ม.  มีท่ีนั่งคนควาและอานหนังสือ 
จํานวน 284  ท่ีนั่ง โดยแบงพื้นท่ีเพื่อใหบริการแกสมาชิกดังนี้ 
 ชั้น 1  บริการยืม-คืนหนังสือ   วารสารฉบับลวงเวลา  ส่ิงพิมพตอเนื่อง  พื้นท่ีนั่งคนควาและ
อานหนังสือ  จํานวน  120  ท่ีนั่ง  
 ชั้น 2  บริการหนังสือหมวด 300 – 900  พื้นท่ีอานหนังสือ จํานวน 30  ท่ีนั่ง  
 ชั้น 3   บริการหนังสือหมวด 000-200, ภาษาอังกฤษ นวนิยาย ส่ิงพิมพรัฐบาล  งานวิจัย   
และหนังสืออางอิง  พื้นท่ีอานหนังสือ จํานวน  90  ท่ีนั่ง มุมหองสมุดมีชีวิต (Living Library)  และ
มุมเด็ก 
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 การใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   หอสมุดกลาง มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีจัด
ใหบริการรวมท้ังส้ิน 12  ฐานขอมูล ไดแก    

1. Thai Library Integrated System 
2. Online (TIAC) 
3. IEEE 
4. ISI Web of Science 
5. PORTAL 
6. CHE PDF Dissertations Full Text 
7. H.W. Wilson 
8. LexisNexis 
9. ProQuest 
10. Net Libra4ry (ThaiLIS) 
11. Springer Link 
12. ERIC 

 
 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ   หอสมุดกลาง  มีบริการดังนี้ (31 พฤษภาคม 2551) 

1. หนังสือ จํานวน 46,724  ช่ือเร่ือง  รวมท้ังหมด 103,092  เลม 
2. VCD จํานวน 668 ช่ือเร่ือง CD – ROM  จํานวน  629  ช่ือเร่ือง DVD จํานวน  21 ช่ือเร่ือง  

ACD จํานวน  69  ช่ือเร่ือง  วีดิทัศน  751  ช่ือเร่ือง 
3. ส่ิงพิมพตอเนือ่ง วารสาร / นิตยสาร จํานวน 468 ช่ือเร่ือง  หนังสือพิมพ  25 ช่ือเร่ือง 

 
 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดนําโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  (VTLS) 
เม่ือป พ.ศ. 2543  ในการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ทํารายการสืบคน 
บริการสืบคน เผยแพร ใหบริการยืม - คืนสารสนเทศแกผูใชไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ประหยัดเวลา 
และคาใชจาย สํานักวิทยบริการฯ  
 ระบบหองสมุดอัตโนมัติประกอบดวยระบบการทํางาน  2  สวนไดแก 
 1. ระบบงานหองสมุด (library management system) เปนระบบงานหลักของหองสมุดซ่ึง
เปนโปรแกรมสําหรับการจัดหมวดหมูหนังสือ และงานบริการยืม – คืน 
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 2. ระบบงานสืบคนสารสนเทศ (information retrieval) เปนการใชคอมพิวเตอรสําหรับ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  ซ่ึงสามารถสืบคนไดจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ
ในหอสมุดกลาง  และสืบคนผานทางอินเทอรเน็ต  

 
คณะกรรมการการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นายโกสุม   เจริญรวย       ท่ีปรึกษา 
2. ผศ.กนกพร   จาริก       หัวหนา KM ทีม 
3. นางมาลีวัลย นิโรจน KM ทีม 
4. นายสมชาติ ทิพจินดา KM ทีม 
5. นางสาวจารุวรรณ กันหาโนน KM ทีม 
6. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา KM ทีม  
7. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว KM ทีม 

  

งบประมาณ  
 เงินงบประมาณแผนดินจํานวน  3,201,153 บาท 
 เงินนอกงบประมาณแผนดินจํานวน  3,845,360 บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  7,046,513 บาท 
 

หนวยงาน 

 งบประมาณแผนดนิ   งบประมาณเงนิรายได  

 รวม  
ผูสําเร็จ

การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร 

ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินการศึกษา
ภาคพิเศษ 

กลุมงาน
บริหารงานท่ัวไป 

- 2,592,144.00 154,920.00 400,200.00 3,147,264.00 

- - 87,549.00 - 87,549.00 

ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  -   -  

                          
150,000.00  - 

                
150,000.00  

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  -   -  

                          
814,446.00  

                          
484,040.00  

             
1,298,486.00  

หอสมุดกลาง - 609,009.00 814,446.00 939,759.00 2,363,214.00 

รวม - 3,201,153.00 2,021,361.00 1,823,999.00 7,046,513.00 
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นโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     เพื่อใหการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดกําหนด
นโยบายประกันคุณภาพของสํานักไวดังนี้  

1. จัดใหมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในสํานักดังนี้ 
1.1 ใหทุกกลุมงาน  ไดแก  หอสมุดกลาง  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในหนวยงานของตนเอง  โดยใหมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน  กําหนดองคประกอบของคุณภาพตามพันธกิจของ
หนวยงานและเลือกใชระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม 

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

3. การประกันคุณภาพภายนอก  ใหทุกหนวยงานมีอิสระในการดําเนินการ  เพื่อใหการ
รับรองการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก    

4. ใหมีการจัดทําขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานเปนปจจุบัน  พรอมท่ีจะตรวจสอบและ
มีการนําออกเผยแพรเปนวาระ   
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วัตถุประสงคการประกันคุณภาพ 
1. เพื่ อพัฒนาบุคลากร  พัฒนางานของสํานักวิทยบริการฯ  ให มี คุณภาพและ

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
2. เพื่อประเมินคุณภาพการบริการทางวิชาการ โดยกําหนดองคประกอบ ตามระบบ

ประกันคุณภาพ  สําหรับสํานัก  สถาบัน และหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
รําไพพรรณี และมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพของงาน 

3. เพื่อใหบริการที่ดีมีมาตรฐาน สรางความประทับใจและพึงพอใจแกผูใชบริการ 
 
ระบบประกันคุณภาพ 
 
 การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ  หมายถึง  การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน / การบริการเพื่อใหผูใชบริการมีความม่ันใจวา สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการดําเนินภารกิจ
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือสนับสนุนใหการดําเนินงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมาย 
 ระบบประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ พิจารณาจากภารกิจของหนวยงาน และ
อาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนใหมี
การกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control) การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน 
(Assessment) ท่ัวท้ังองคกร โดยท้ัง 3 สวนมีความหมาย ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การจัดใหมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในขององคประกอบตางๆ ซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการฯ โดยมี
การดําเนินการอยางเปนระบบ ใชหลักการของการควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินการ
ของระบบและกลไกควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไวเพื่อพิจารณาวา กลไกการควบคุมคุณภาพยังคง
ดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง และไดใชระบบที่พัฒนาข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีข้ันตอนการดําเนินการท่ี
จะทําใหเช่ือถือไดวาผลการดําเนินงานของระบบจะเปนไปอยางมีคุณภาพตามดัชนีและตัวช้ีวัดท่ี
กําหนด 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานหนวยงานกับเปาหมายหรือดัชนีช้ีวัดท่ีกําหนด เพื่อประเมินวาผลการ
ดําเนินงานท่ีไดจากการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 
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  คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นายโกสุม   เจริญรวย       ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
2. ผศ.จิตติมา สิงหธรรม       ประธานกรรมการ 
3. ผศ.บุษยา   ประทุมยศ       รองประธานกรรมการ 
4. ผศ.กนกพร จาริก     รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน กรรมการ 
6. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 
7. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว กรรมการ 
8. นางมาลีวัลย นิโรจน กรรมการและเลขานุการ 
9. นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 

  
 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพในของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีดังนี้ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานบริการวิชาการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน ในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักฯ มีภารกิจท่ีตอง
ดําเนินงานใหสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีกําหนดไวดังนี้ 
 
องคประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้ 1.1  :   มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผน
ดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 

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

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีการกําหนดปรัชญา  และทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันโดยใชการ
ประชุมปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู แลวเผยแพรใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบท่ัวกันทางเว็บไซต
สํานักวิทยบริการฯ และสารสํานักวิทยบริการฯ  

2. มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตัวบงช้ีของ สกอ. 

สมศ. กพร. และตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนของภารกิจหลัก โดยการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี โดยประเมินผล  

การนําแผนไปปฏิบัติ และรายงานตอผูบริหาร  
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 5 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 5                    
จึงบรรลุเปาหมาย   
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 

1.1-1.1 ปรัชญาในเว็บไซตสํานัก 
1.1-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-2.1 คูมือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
1.1-2.2 งบประมาณประจําป 2551 ของสํานักฯ 
1.1-3.1 แผนการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ ปงบประมาณ 2550 
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1.1-4.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551 – 2554) 
1.1-5.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบงชี้ท่ี  1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 

สูตรการคํานวณ  การคิดรอยละตัวบงช้ีนี้คํานวณมาจาก 
 

       จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 
            จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปงบประมาณ 2550  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 73.47 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ีรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด  สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดรอยละ 73.47 จึงไมบรรลุเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
1.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551 – 2554) 
1.2-1.2 คูมือประกันคุณภาพ 2550 
1.2-1.3 แผนการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ ป 2550 

x 100 
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องคประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  

ตัวบงชี้ท่ี  7.1  :  สํานักวิทยบริการฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  สํานักวิทยบริการฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของ
สํานัก 
 2.  สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานักมากกวาปละ 
2 คร้ัง 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักอยางตํ่ารอยละ 80  ของแผน ในการประชุมแต
ละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80  โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสํานัก
อยางนอย 7 วัน  กอนการประชุม 
 4.  สํานักวิทยบริการฯ จัดใหการประเมินผลงานของผูบริหารตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไว
ลวงหนา 
 5.  สํานักวิทยบริการฯ  มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงาน  โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มีการประชุมเพื่อกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของสํานัก 

2. มีการสรุปรายงานตามกิจกรรมและโครงการ  เสนอรายงานการดําเนินงานตาม
กิจกรรมและโครงการตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 

3. คณะกรรมการประจําสํานักกําหนดใหมีแผนการประชุมในปการศึกษา 2550  
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รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไว ท่ี  4 ขอของ  ตัวบง ช้ี ท่ี  7.1 สํานักวิทยบริการฯ  ดําเนินการไดระดับ  3                    
จึงไมบรรลุเปาหมาย   

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.1-1.1 แผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
7.1-1.2 บันทึกขอความเชิญประชุม 
7.1-1.3 คณะกรรมการประจําสํานัก มีหนาท่ีในการกําหนดกลยุทธ นโยบาย ของสํานัก     
7.1-2.1 รายงานสรุปโครงการตางๆ 
7.1-2.2 รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน 
7.1-3.1  คณะกรรมการประจําสํานัก 
7.1-3.2  แผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 

 
ตัวบงชี้ท่ี  7.2  :  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสํานักวิทยบริการฯ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของสํานักและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ี
ยอมรับในสํานัก 
 4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 
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รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  2  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ  โปรงใส ตรวจสอบได โดยสํานัก                
วิทยบริการฯ มีการดําเนินการสรรหาผูอํานวยการซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
รําไพพรรณีวาดวยการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2544 เปนไปอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

 รองผู อํานวยการไดมาจากผู อํานวยการเสนอชื่อใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังโดยมี            
รองผูอํานวยการ 3 คน  

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู          
โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักและผูมีสวนไดเสียเปนหลักสําคัญ 
 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไว ท่ี  3 ขอของ  ตัวบง ช้ี ท่ี  7.2 สํานักวิทยบริการฯ  ดําเนินการไดระดับ  2                    
จึงไมบรรลุเปาหมาย   

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.2-1.1 คําส่ังแตงต้ังหัวหนางาน  
7.2-2.1 ประกาศหลักธรรมาภิบาลของสํานัก 
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รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี  7.3  :  มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

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

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู และประชาสัมพันธใหแกบุคลากรใน
สํานักไดรับทราบ  (เว็บไซต e-learning ช่ือวิชา ARIT corner) 

2. มีการดําเนินแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา           
รอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 
100  

4. มีการติดตามประเมินความสําเร็จของการจัดการความรู ตามข้ันตอน คือ 
4.1 การระบุความรู 
4.2 การคัดเลือกการรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู 
4.3 การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร 
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รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 3 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 7.3 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4                    
จึงไมบรรลุเปาหมาย   

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.3-1.1  คณะกรรมการจัดการความรู 
7.3-1.2 เว็บไซต http://atutor.rbru.ac.th ช่ือวิชา ARIT corner 
7.3-2.1 แผนการจัดการความรู 
7.3-2.2 โครงการการจัดการความรู 
7.3-3.1 สรุปรายงานตามแผนการดําเนินงานจัดการความรู 
7.3-4.1 คูมือการลงรายการส่ิงพิมพพิเศษ 
7.3-4.2 โครงการอบรมการลงรายการส่ิงพิมพพิเศษแกบรรณารักษ 
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รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี  7.4  :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

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

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 4 ป 
2. มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การประกาศรับสมัครพนักงาน การจัดวางคนลงตําแหนง การสนับสนุนการเขารวม
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รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประชุม ฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ 
รวมท้ังการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

3. มีโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อเปนการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข  

4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน รายงานการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนและการลาศึกษาตอ 
 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 7.4 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4                    
จึงบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในแผนงานงบประมาณประจําป 2550 
7.4-1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร 
7.4-1.3 เอกสารกําหนดกรอบอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย 4 ป 
7.4.2.1 โครงการฝกอบรมบุคลากร 
7.4.2.2 ภาระหนาท่ีของบุคลากรแตละตําแหนง 
7.4-3.1 โครงการกิจกรรม 5 ส 
7.4-4.1 โครงการสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน 
7.4-4.2 สรุปรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.5  :  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสํานักผานระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีการนําขอมูลในฐานขอมูล VTLS ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ท่ีสามารถเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของสมาชิก  ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ขอมูลกระทํารายการของ
เจาหนาท่ีหองสมุด  มาใชดังนี้ 

2. มีการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 2 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 7.5 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
7.5-1.1 รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
7.5-2.1 สถิติตางๆ 
7.5-3.1 บันทึกขอความเร่ือง ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และระบบรักษาความปลอดภัย 
7.5-4.1 รายงานผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  7.6  :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการฯ 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ  อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ  เว็บไซต  นิทรรศการ 
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน  
โดยท่ัว อยางนอย 3 ชองทาง 
 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ แสดง
ขาวสารบนเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
สารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน
โดยท่ัว อยางนอย 3 ชองทาง เชน กระดานไวทบอรดในหองน้ําช้ัน 1  

3. มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักจากบุคคลภายนอก (รวมจัดทํารางแผน
แมบท ICT) 

 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 7.6 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 3                    
จึงบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.6-1.1 เว็บไวตของสํานักวิทยบริการฯ  http://arc.rbru.ac.th 
7.6-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.6-1.3 สารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
7.6-2.1 เว็บไซตสายตรงผูบริหาร (http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php) 
7.6-2.2 กระดานขาวชาวรําไพ (http://www.rbru.ac.th/rbsboard/bebboard.php) 
7.6-3.1 คําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.8  :  มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีหัวหนางานแตละ
ฝายรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง  
และการดําเนินการแกไข  ลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปน รูปธรรม 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
 5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสํานัก 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ดังนี้ 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง  
2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ

ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ

การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
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การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 7.8 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 3                    
จึงบรรลุเปาหมาย  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.8-1.1 คําส่ังแตงต้ังคระกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.8-1.2 หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
7.8-1.3 นโยบายในการบริหารความเส่ียง 
7.8-2.1   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.8-3.1    แผนบริหารความเส่ียงของสํานัก 
  

ตัวบงชี้ท่ี  7.9  :   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร                             
สูระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก โดยมีการกําหนด
นโยบายใหมีการประเมินผลทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล  ซ่ึง
ประกอบดวยตัวบงช้ีและเกณฑการใหคะแนนท่ีถายโยงมาจากตัวบงช้ี และเปาหมายตามวิสัยทัศน 
พันธกจิ และกลยุทธของสํานัก 

2. มีแผนการประเมินผลภายในของสํานัก เชน มีผลการรายงานการปฏิบัติงานของแตละ
ฝายเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการหองสมุดของฝายตางๆ  

3. มีการกําหนดตัวบงช้ี และเปาหมายของสํานักตามพันธกิจและกลยุทธโดยบูรณาการจาก
ตัวบงช้ี / ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินการใหคะแนน ของ สมศ. สกอ. และ กพร. 

4. มีการกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับศูนยใหเช่ือมโยง
กับของสํานัก ตลอดจนมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการฯ 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ

ผูบริหารตางๆ 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 5 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 7.9 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 6                    
จึงบรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
7.9-1.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

การศึกษา 2550 
7.9-1.2 รายงานการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผล

การดําเนินงานการใหบริการหองสมุดของฝายตางๆ 
7.9-2.1  คูมือปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.9-2.2 รายงานการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานการใหบริการหองสมุดของฝายตางๆ  
7.9-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ ประจําปการศึกษา 2550 
7.9-4.1 โครงสรางองคกร 
7.9-5.1  ตารางสรุปความสอดคลองของแผนการดําเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของ

สํานัก 
7.9-6.1 แผนการติดตามผลการดําเนินงาน (ทุก 3 เดือน  6  เดือน  9  เดือน  และ 12 เดือน) 
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องคประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ   
 

ตัวบงชี้ท่ี  8.1  :   มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักใหเปนไปตามเปาหมาย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
 3.  มีการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของสํานักอยางตอเนื่อง 
 6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สํานักกําหนด 
 7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ 7  ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. คือ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการฯ ใหเปนไป
ตามเปาหมายของแผนกลยุทธ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีหัวหนาศูนยบริหารงบประมาณ ดําเนินการจัดทํา
คําของบประมาณประจําป พิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับประจําป ใหเปนไปตามพันธกิจของ
สํานักวิทยบริการฯ 
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3. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน รายงานปละ 4 คร้ัง 

4. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

5. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง 

6. กองนโยบายและแผนงานใหรายงานผลการใชเงินเปนไตรมาส 
7. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 

และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผลและการตัดสินใจ 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 6 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 8.1 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 7 จึงบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
8.1-1.1 มีแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสํานัก 
8.1-1.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดานการเงิน 
8.1-1.3 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักใหเปนไปตาม

เปาหมายของแผนกลยุทธ 
8.1-2.1 มีแผนการจัดสรรเงินเพื่อใชจายตามลักษณะของโครงการ  
8.1-3.1 จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2550 ท่ี

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ  
8.1-4.1 จัดทํารายงานสรุปยอดการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
8.1-5.1  แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป 2550 
8.1-6.1  รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณเปนไตรมาส 
8.1.7.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดานการเงินปละ 1 คร้ัง 



33                                

รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี  8.2  :  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสํานักรวมกัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสํานัก 
 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานัก 
 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสํานัก 
 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสํานัก 
 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันหนวยงานอ่ืน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ 3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ โดยคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ทําหนาท่ีวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของสํานัก 

2. รายงานผลความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
3. สํานักวิทยบริการฯ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 

เชน บอรดนิทรรศการ  เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร  เคร่ืองเสียง  หองประชุม รถยนต ฯลฯ 
4. สํานักวิทยบริการฯ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลัย 

เชน การใชบริการยืมเอกสารส่ิงพิมพระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของหองสมุดในขายงาน
หองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย (ThaiLIS)  
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การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 8.2 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4                    
จึงบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

8.2-1.1 คําส่ังคณะกรรมการวิ เคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลาง 

8.2.2.1 ตารางการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรฝายตางๆ 
8.2-3.1 บันทึกขอความขอใชหองประชุม 
8.2-3.2 บันทึกขอความยืมเคร่ืองเสียง 
8.2-4.1 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ สกอ. (ThaiLIS) 
8.2-4.2 มีการจัดทําฐานขอมูลดิจิทัลรวมกันกับ สกอ. หองสมุดในขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ (ThaiLIS) 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ท่ี  9.1  :   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการ 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา
ของสํานัก 
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสํานัก ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกสํานัก 
 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปท่ีมีการติดตาม) 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานและใช
รวมกันท้ังระดับบุคคล และองคกร 
 7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานระหวาง
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกสํานัก 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน                  
ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสํานัก ดําเนินการใหมีหนวยงานการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน มีหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ และหัวหนากลุมงานบริหารงาน
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ท่ัวไป เปนเลขานุการของคณะกรรมการ และสํานักวิทยบริการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ                 
เปนแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมการประกันคุณภาพตางๆ ไดแก โครงการประหยัด
พลังงาน โครงการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเสริมสรางระบบการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
ใหมีประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานสรางเสริมความ
เขาใจเร่ืองการประกันคุณภาพแกบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ท้ังในสวนของการอบรม สัมมนา 
การศึกษาดูงาน และการประชุมบุคลากร 

2. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เห็นความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ โดยมีบทบาทสําคัญ เชน กําหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุงนโยบายคุณภาพ
พิจารณา และนํา และใหการรับรองผลการดําเนินงานตางๆ ท้ังนี้ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมคุณภาพดานตางๆ จากสํานักอยางตอเนื่อง 

3. สํานักวิทยบริการฯ กําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐานและตัว
บง ช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  และตัวบง ช้ี คุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา : เกณฑมาตรฐานกลาง  

4. การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ โดยเร่ิมต้ังแตระดับภาพรวมของสํานัก ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยใหเจาหนาท่ีทุกฝายของสํานักรวมจัดทําคูมือประกันคุณภาพ และรายงาน
ประเมินตนเอง  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยการกําหนด
โครงการหรือกิจกรรม ในแผนงบประมาณประจําป 2551  

 
การบรรลุเปาหมาย 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 9.1 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 5 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
9.1-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-1.2 รายงานการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-1.3 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
9.1-2.1  นโยบายการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-2.2  คําส่ังไปราชการ เร่ือง การประกันคุณภาพ 
9.1-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-4.1 ประกาศนโยบายประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
9.1-5.1  รายงานการตรวจประเมินภายใน 
 

ตัวบงชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ภายใน
ระดับสํานักอยางตอเนื่อง เชน แตงต้ังคณะกรรมการและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง มีการ
ประชุมเพื่อถายทอด แลกเปล่ียนองคความรูในระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสํานักใหทัน
การเปล่ียนแปลง เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
สงเสริมการประกันคุณภาพใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

2. สํานักวิทยบริการฯ ปรับปรุงระบบกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก เชน การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การใชตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้เพื่อใหสามารถสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

3. สํานักวิทยบริการฯ รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

4. สํานักวิทยบริการฯ นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง ตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 9.3 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
9.3-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
9.3-2.1 คูมือการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 (หนา 33) 
9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2550 
9.3-3.2 มีคณะกรรมการตรวจประเมินภายในป 2550 
9.3-4.1  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่ 10  คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
 
องคประกอบที่ 10.1 เทคโนโลยีการศึกษา 
องคประกอบท่ี 10.1.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ตัวบงชี ้10.1.1.1 มีบริการสืบคนและคนคืนขอมูลจากฐานขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1. มีฐานขอมูลครอบคลุมทุกสาขา 
 2. มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและชวยแนะนําการสืบคนและคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล 
 3. ใหบริการสืบคนฐานขอมูลไดรวดเร็วตรงตามความตองการของผูใช 
 4. มีสถานท่ีและเคร่ืองสืบคนขอมูลโดยเฉพาะ 
 5. มีบริการดาวนโหลดและบันทึกลงส่ือบันทึกขอมูล 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ใหความรูเร่ืองการสืบคนฐานขอมูลและคนคืนโดยจดัอบรมเชิงปฏิบัติการและเอกสารคูมือ  
 2. แนะนําวิธีการสืบคนฐานขอมูลเปนรายบุคคล  
 3. ใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนและบริการพิมพ  
 4. มีสถานท่ีและหองสําหรับสืบคน  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอรไวบริการในการสืบคนขอมูล 
จํานวน 45 เคร่ือง  
 5. มีเจาหนาท่ีสําหรับบริการดาวนโหลดและบันทึกลงส่ือบันทึกขอมูล  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 5 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.1 : มีบริการสืบคนและคนคืนขอมูลจากฐานขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต” และศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 5  
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.1.1-1.1 คูมือการใชฐานขอมูล 
 10.1.1.1-2.1 บันทึกขอความมอบหมายงานของศูนยฯ 
 10.1.1.1-3.1 สถิติผูขอใชบริการ 
 10.1.1.1-3.2 บริการพิมพฐานขอมูล 
 10.1.1.1-3.3 ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมทุกเนือ้หา 
 10.1.1.1-4.1 มีหองใหบริการสืบคน 
 10.1.1.1-4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรใหสืบคน 45 เคร่ือง 
 10.1.1.1-5.1 บันทึกขอความมอบหมายงาน 
 
ตัวบงชี ้10.1.1.2 พัฒนาระบบบริการโสตทัศนูปกรณ 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1. บริการไดตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
 2. มีแบบฟอรมการขอใชบริการ 
 3. มีการเก็บสถิติขอมูลการใหบริการ 
 4. ตรวจเช็คอุปกรณคอมพวิเตอร เคร่ืองเสียง และเคร่ืองฉายใหพรอมกอนใหบริการ 
 5. จัดหาวัสดุอุปกรณ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไวบริการอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 - 2 มีการดําเนนิการขอ 3 - 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 1. บริการเคร่ืองเสียงเคร่ืองฉายท่ีหอประชุมใหญ และนอกสถานท่ี บริการอินเตอรเน็ต    
 2. มีแบบฟอรมการใชบริการหองประชุม/หองคอมพิวเตอร 1  มีแบบฟอรมขอใชบริการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน มีแบบฟอรมการขอยืมอุปกรณ  
 3. มีการเก็บสถิติการใชบริการอินเตอรเน็ตโดยการตรวจเช็คจากโปรแกรมการเขาใชหอง
อินเตอรเน็ต  
 4. มีบันทึกขอความมอบหมายใหเจาหนาท่ีดูแลตรวจเช็คอุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองเสียง 
และเคร่ืองฉายใหพรอมกอนใหบริการ  
 5. ศูนยเทคโนโลยีการไดมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ ส่ืออิเล็กทรอนิกสไวบริการอยางตอเนื่อง 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 5 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.2 : พัฒนาระบบบริการโสตทัศนูปกรณ” และศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 5  

 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.1.2-1.1 ขอมูลในการขอใชบริการ 
 10.1.1.2-2.1 แบบฟอรมการขอใชบริการหองประชุม/หองคอมพิวเตอร 1 
 10.1.1.2-2.2 แบบฟอรมขอใชบริการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 10.1.1.2-2.3 แบบฟอรมการขอยืมอุปกรณ 
 10.1.1.2-3.1 สถิติการใชบริการจากโปรแกรมเช็คการเขาใชหองอินเตอรเน็ต 
 10.1.1.2-4.1 บันทึกขอความมอบหมายงาน 
 10.1.1.2-5.1 เอกสารจัดซ้ือจัดจาง 
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ตัวบงชี ้ 10.1.1.3 พัฒนาการใหบริการโสตทัศนวัสดุ 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1.จัดหาส่ือโสตทัศนวัสดุ ไวบริการอยางตอเนื่อง 
 2. บริการยืม – คืน ดวยระบบโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 
 3. มีการกําหนดระยะเวลาในการยืม – คืน (การยืม – คืน แตละคร้ังใชเวลาไมเกิน 3 นาที) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ มีการดําเนนิการ 2 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการดําเนินการจัดหาส่ือโสตทัศนวัสดุทุกภาคเรียนโดยการจัดซ้ือ และไดรับบริจาคจาก
หนวยงานตางๆ เพื่อเผยแพร  
 2. ใหบริการยืม-คืนส่ือโสตทัศนวัสดุ โดยอาจารยยืมไดคนละ 2 ช่ือเร่ือง เจาหนาท่ีและ
นักศึกษายืมได คนละ 1 ช่ือเร่ือง ภายในเวลา 7 วัน ดวยโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  
 3. มีการกําหนดระยะเวลาในการยืม-คืนโดยการจัดทําข้ันตอนการยืม – คืนไวในคูมือการ
ปฏิบัติงาน  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 3 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.3 :  พัฒนาการใหบริการโสตทัศนวัสดุ” และศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 3  
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.1.3-1.1 แบบฟอรมการจัดซ้ือ 
 10.1.1.3-1.2 หนังสือนําสงมอบส่ือโสตทัศนวัสด ุ
 10.1.1.3-2.1 สถิติการยืม – คืน 
 10.1.1.3-2.2 บริการยืม-คืนส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม VTLS 
 10.1.1.3-3.1 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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ตัวบงชี ้10.1.1.4 มีระบบการจัดการเรียนรู 
ชนิดตัวบงชี:้ กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1. มีโครงการอบรมใหความรูในการออกแบบบทเรียน E-learning  
 2. มีการสนับสนุนใหอาจารยผลิตบทเรียน  E-learning  
 3. มีการผลิตบทเรียน E-learning เพิ่มข้ึนอยางนอยภาคเรียนละ 3 รายวชิา 
 4. ทุกคณะมีบทเรียน E-learning ในการสอน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 - 2 ขอ มีการดําเนนิการ 2 - 3 ขอ มีการดําเนนิการท้ัง 4 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบทเรียน E-learning  
 2. สนับสนุนใหอาจารยทุกคณะผลิตบทเรียน E-learning  
 3. ผลิตบทเรียน E-learning 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 3 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.4 : มีระบบการจัดการเรียนรู” และศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 3  
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.1.4-1.1 โครงการอบรม E-learning 
 10.1.1.4-2.1 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.1.1.4-3.1 บทเรียน E-learning ท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 
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ตัวบงชี ้10.1.1.5 ผลิตส่ือตรงจุดประสงคของการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1. มีแบบฟอรมการขอใชบริการ 
 2. มีการเก็บสถิติการขอใชบริการ 
 3. ผลิตส่ือไดตามกําหนดเวลาและตรงกับความตองการของผูใชบริการ 
 4. ส่ือท่ีผลิตไดมีคุณภาพดี อาทิเชน กราฟฟกออกแบบสวยงาม  ภาพถายคมชัด  และอ่ืนๆ 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1- 2 ขอ มีการดําเนนิการ 2 - 3 ขอ มีการดําเนนิการท้ัง 4 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. บริการสําเนา CD DVD  

 2. บริการผลิตมัลติมีเดีย  
 3. บริการถายภาพนิ่งและวีดทัิศน  
 4. บริการผลิตภาพกราฟฟกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 4 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.5 : ผลิตส่ือตรงจุดประสงคของการเรียนการสอน” และศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการได
ระดับ 4  
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.1.5-1.1, 10.1.1.5-2.1, 10.1.1.5-3.1, 10.1.1.5-4.1 แบบฟอรมการขอใชบริการและการ
เก็บสถิติ 
  



45                                

รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบที่ 10.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบท่ี 10.2.1  ดานการบริหารงานสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.1.1  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการบริหารจัดการดานการบริการจัดทําเว็บไซตให
หนวยงานระดับคณะ สํานัก ศูนยฯ ในมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองและรองรับโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําเว็บไซตหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีการสํารวจความพึงพอใจ
เว็บไซตของแตละหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาพัฒนา ปรับปรุง
เว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 4.  หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตท่ีไดมาตรฐาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตของแตละหนวยงาน 
 6. นําผลการสํารวจมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต   
 
เกณฑการประเมิน 

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

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงาน
ระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ ภายในมหาวิทยาลัย  
 2.  มีการกําหนดข้ันตอน และขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน  
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 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน  โดยเผยแพรท่ี 
URL http://it-center.rbru.ac.th   
 4.  หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตท่ีไดมาตรฐาน  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.1  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดระดับ 4 บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.1.1-1.1  โครงการพัฒนาเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 10.2.1.1-2.1  ขอกําหนดการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.1-2.2  ข้ันตอนการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.1-3.1  หนาเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  
 10.2.1.1-4.1  หนาเว็บไซตท่ีไดมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.2  มีการนําเทคโนโลยีมาใชกับงานของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบาย 
 โครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนเอง  หรือดําเนินการจัดจางหนวยงานอื่นเพื่อ
นํามาใชในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  การบริการของหนวยงาน  เพื่อใหการใหบริการของ
หนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  3  โปรแกรม 
 2.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  5  โปรแกรม 
 3.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  7  โปรแกรม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1  มีการดําเนนิการขอ 2 มีการดําเนนิการขอ 3 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 3 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  3  โปรแกรม  ไดแก  กระดานขาวชาว
รําไพฯ สายตรงผูบริหาร ระบบหมุนโมเด็ม  
 2.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  5  โปรแกรม  ไดแก  โปรแกรมจัดเก็บ
ภาพกิจกรรม ระบบขาวประชาสัมพันธ  
 3.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  7  โปรแกรม  ไดแก  พัฒนา Web 
directory พัฒนาเว็บแผนท่ีมหาวิทยาลัย online  
    
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.2  มีการนําเทคโนโลยีมาใชกับงานของมหาวิทยาลัย”   และศูนยฯ ดําเนินการได
ระดับ 3 บรรลุเปาหมาย   
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.1.2-1.1  กระดานขาวชาวรําไพฯ 
 10.2.1.2-1.2  สายตรงผูบริหาร 
 10.2.1.2-1.3  ระบบหมุนโมเด็ม 
 10.2.1.2-2.1  โปรแกรมจัดเก็บภาพกิจกรรม 
 10.2.1.2-2.2  ระบบขาวประชาสัมพันธ 
 10.2.1.2-3.1  พัฒนา Web directory 
 10.2.1.2-3.2  พัฒนาเว็บแผนท่ีมหาวิทยาลัย online 
 
องคประกอบท่ี 10.2.2  ดานการบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.2.1  ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 เนื่องจากปจจุบันการเรียนการสอนในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ  นักศึกษาตองศึกษา
หาความรูจากท่ีอ่ืน ๆ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน   
 
สูตรการคํานวณ 
  
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2550 (คา FTES) 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 เคร่ืองตอ นศ. 80 คนข้ึนไป 1 เคร่ืองตอ นศ.31 – 79 คน นอยกวาหรือเทากับ 30 คน 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปงบประมาณ 2550  ศูนยฯ ดําเนินการไดเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองตอจํานวน           
นักศึกษา 180.60 คน 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร 1 เคร่ืองตอจํานวนนักศึกษา 50 คน ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.1  ความพอเพียงของเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา”   และศูนยฯ ดําเนินการไดเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง
ตอจํานวนนักศึกษา 180.60 คน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

1 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.2.1-1.1  ตารางแสดงคา FTES    
 10.2.2.1-1.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรของศูนยฯ 
 
ตัวชี้วัด 10.2.2.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอน  การสํารวจความพึงพอใจสามารถสะทอนการปฏิบัติงานของศูนยฯ 
วามีคุณภาพเพียงใด  ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 
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 1.  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนในการใหบริการ 
 2.  ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 
 3.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4.  ดานผลการใหบริการ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา หรือเทากับรอยละ 74 รอยละ 75 - 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปงบประมาณ 2550  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 80.4     

การบรรลุเปาหมาย 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  80  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดรอยละ 80.4  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.2.2-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ปการศึกษา 1/2550 

 10.2.2.2-2.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ปการศึกษา 2/2550 
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องคประกอบท่ี 10.2.3  ดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 10.2.3.1  รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของ

สังคม  ชุมชนตอบุคลากรของศูนยฯ 
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีศูนยฯ ไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม  ชุมชนตอจํานวนบุคลากรของ
ศูนยฯ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
  
 
เกณฑการประเมิน 
  

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

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปงบประมาณ 2550  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 53.84  

การบรรลุเปาหมาย 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  50  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.1  รอยละของกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความ
ตองการของสังคม  ชุมชนตอบุคลากรของศูนยฯ”   และศูนยฯ ดําเนินการไดรอยละ  53.84  บรรลุ
เปาหมาย   

(จํานวนกจิกรรมหรือโครงการท่ีศูนยฯ จดัข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม  
ชุมชน  หรือเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน) 

ในปการศึกษา 2550 

จํานวนบุคลากรในหนวยงานในปการศึกษา 2550 

× 100 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.3.1-1.1  สรุปโครงการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 
 10.2.3.1-1.2  โครงการบริการวิชาการ 
 10.2.3.1-1.3  บุคลากรของศูนยฯ 
 
ตัวบงชี้ 10.2.3.2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการแกชุมชน  สังคม     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 การบริการวิชาการแกสังคมเปนภารกิจอยางหน่ึงของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนยฯ          
มีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และเปนท่ีพึ่งทางวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกชุมชน  สังคม  รวมถึงสรางองคความรูและบูรณาการองคความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอฯ) 
 1.  มีการจัดทําแผนในการใหบริการวิชาการที่ศูนยเทคโนโลยีไดใหบริการทางวิชาการ 
(ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  แกชุมชน  สังคม 
 2.  มีการกําหนดคณะทํางาน  หรือบุคลากรดําเนินการใหบริการวิชาแกสังคมตามแผนท่ี
กําหนด 
 3.  หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปตาม
แผน  อาทิเชน  รายงานสรุปโครงการ  รายช่ือผูเขารวม 
 4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจ  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา  ปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 2  มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีในดานการใหบริการ
วิชาการ และจัดโครงการบริการวิชาการ  
 2.  มีการกําหนดคณะทํางาน  หรือบุคลากรดําเนินการใหบริการวิชาแกสังคมตามแผนท่ี
กําหนด  โดยศูนยฯ ทําบันทึกแจงหนาท่ีของแตละบุคคลใหบุคลากรไดรับทราบและถือปฏิบัติ
ตามนั้น  

 3.  หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปตาม
แผน อาทิเชน รายงานสรุปโครงการ รายช่ือผูเขารวม เม่ือการดําเนินงานในแตละโครงการเสร็จส้ินลง  
ทางศูนย ฯ  จะจัดทํารายงานสรุปโครงการเสนอหัวหนาศูนยฯ  และผูอํานวยการสํานักทราบ  
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจ   ในการอบรมแตละโครงการศูนยฯ  จะทําการ
ประเมินผลความพึงพอใจ และประมวลผลและจัดทํารายงานสรุปโครงการเสนอหัวหนาศูนย  และ
ผูอํานวยการสํานักทราบ  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการแกชุมชน  สังคม”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดระดับ 4  บรรลุเปาหมาย   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 
2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน : 
 10.2.3.2-1.1  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 10.2.3.2-1.2  โครงการบริการวิชาการ 
 10.2.3.2-2.1  บันทึกขอความ เร่ืองมอบหมายหนาท่ี 
 10.2.3.2-3.1  รายงานสรุปผลโครงการ 
 10.2.3.2-3.2  รายช่ือผูเขาอบรม 
 10.2.3.2-4.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 10.2.3.2-4.2  รายงานสรุปผลโครงการ 
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องคประกอบท่ี 10.2.4  ดานการจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ตัวบงชี้ 10.2.4.1  การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย  เปนการอํานวยความสะดวกตอ
อาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษา  เพื่อใหการติดตอส่ือสาร  การสืบคนขอมูลท้ังดานการปฏิบัติงาน  
และดานการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศูนยไดมีการวางแผนและผังระบบเครือขาย
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงการเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน  ตามแผนงาน  โครงการท่ีทางศูนยฯ ไดจัดทําข้ึน  รวมถึงมีการนําผลการตรวจสอบปริมาณ
การจราจรในระบบเครือขายมาวิเคราะหปริมาณการใชงานวาเพียงตอความตองการใชงานหรือไม 
   
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอฯ) 
 1.  มีการจัดทําแผนแมบท  พัฒนาระบบเครือขาย 

2.  มีการเช่ือมตอเครือขายทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3.  มีการประเมินการใชงานเครือขายของแตละหนวยงาน 
4.  มีการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขาย 

 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 2 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยในแผนแมบทนี้
กําหนดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย  

2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีในการดูแลระบบเช่ือมตอเครือขายและอินเทอรเน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดใชคนควาขอมูล เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ซ่ึงปจจุบันเช่ือมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเปนบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ดวย Bandwidth ขนาด 10 Mbps.  
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.1  การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย”   และศูนยฯ ดําเนินการได
ระดับ 2  ไมบรรลุเปาหมาย 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 
1 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน : 
 10.2.4.1-1.1  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.4.1-2.1  แผนผังการเช่ือมตอเครือขาย  
 
องคประกอบท่ี 10.2.5  ดานระบบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.5.1  รอยละของระบบปองกันการโจมตีผานทางเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศถือเปนปจจัยสําคัญ ของการจัดการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย การควบคุมดูแลเครือขายใหสามารถใชได และไมถูกเขาถึงโดยไมไดอนุญาตจึงเปน
เร่ืองสําคัญ  
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 

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

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท้ังหมด 
 

× 100 
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ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปงบประมาณ 2550  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 100     
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ 90  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.1  รอยละของระบบปองกันการโจมตีผานทางเครือขาย”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดรอยละ 100  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.5.1-1.1 จาํนวนเคร่ืองแมขายท้ังหมด 
 10.2.5.1-1.2  จํานวนเคร่ืองแมขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน  
 
ตัวบงชี้ 10.2.5.2 ระดับของการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การเก็บสํารองขอมูลเปนสวนประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูล ในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหระบบสารสนเทศมีขอมูลท่ีถูกตอง 
ท่ีสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล  
 2.  มีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําการสํารองขอมูล 
 3.  มีการสํารองขอมูลท้ังระบบไมตํ่ากวา 4 คร้ังตอป 
 4.  มีการสํารองขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกสัปดาห 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการมากกวา 3 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 2 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ ดังนี ้
 1.  มีการกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล และแจงใหบุคลากรในศูนยฯ  รับทราบ  
 2.  มีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําการสํารองขอมูล โดยมีคําส่ังแตงต้ังจาก   
หัวหนาศูนยฯ  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.2 ระดับของการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ”   และศูนยฯ ดําเนินการไดระดับ 
2  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

1 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.5.2-1.1  นโยบายสํารองขอมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 10.2.5.2-1.2  บันทึกขอความเร่ือง  แจงนโยบายการสํารองขอมูลและนโยบายการสํารอง    
ไฟฟา 
 10.2.5.2-2.1  คําส่ังเร่ือง  การมอบหมายภารกิจระบบงานสํารองขอมูล 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.3  ระดับของระบบสํารองเสนทางหลัก 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถเช่ือมตอกับเครือขายนอกมหาวิทยาลัยไดในเวลาท่ีเสนทางหลัก    
มีปญหา ระบบสํารองเสนทางหลักควรจะตองใชเสนทางเครือขายคนละเสนทางกับเสนทางหลัก  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  ประชุมวางแผนพัฒนาระบบสํารองเสนทางสําหรับเครือขาย 
 2.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายภายในประเทศ 
 3.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายภายนอกประเทศ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก ดําเนินการ 2 ขอ ดําเนินการครบ 3 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 1 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  ศูนยฯ มีการประชุมวางแผนพัฒนาระบบสํารองเสนทางสําหรับเครือขาย  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 2 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.3  ระดับของระบบสํารองเสนทางหลัก”  และศูนยฯ ดําเนินการไดระดับ 1 ไม
บรรลุเปาหมาย 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

1 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.5.3-1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วันท่ี  11  กุมภาพันธ 2551 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.4  ระดับคุณภาพของระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้
 สวนประกอบหนึ่งของความม่ันคงของระบบสารสนเทศ การเรียกใชงาน(Availability) 
โดยหนึ่งในสวนประกอบสําคัญคือระบบไฟฟา เพื่อใหสารสนเทศบนเคร่ืองแมขายหลักของ      
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการใชงาน 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  (ระดับ, ขอ ฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 
 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของ
ระบบเครือขาย 
 4.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 
 5.  มีการติดต้ังเคร่ืองปนไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟาในกรณีท่ีไฟฟาดับมากกวาหนึ่งช่ัวโมง 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  มีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย และมีการแจงนโยบาย
สํารองไฟฟาใหบุคลากรไดรับทราบ  
 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  โดยมีคําส่ังแตงต้ังจากหัวหนาศูนยฯ  
 3.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของ
ระบบเครือขาย  โดยผูท่ีรับผิดชอบไดทําบันทึกการใชงานเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของระบบเครือขาย   
 4.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย  โดยผูท่ี
รับผิดชอบไดทําบันทึกการใชงานเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
เครือขายหลักของระบบเครือขาย  
 5. เคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเครื่องแมขายคอมพิวเตอร และอุปกรณเครือขาย  มีเคร่ือง
สํารองไฟฟาขนาด 3000 VA จํานวน 3 เคร่ือง 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.4  ระดับคุณภาพของระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย”   และศูนยฯ 
ดําเนินการไดระดับ 4  บรรลุเปาหมาย   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 
2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน : 
 10.2.5.4-1.1  นโยบายสํารองไฟฟา 
 10.2.5.4-1.2  บันทึกขอความเร่ือง  แจงนโยบายการสํารองขอมูลและนโยบายสํารองไฟฟา 
 10.2.5.4-2.1  คําส่ังเร่ือง  การมอบหมายภารกิจระบบงานสํารองไฟฟา 
 10.2.5.4-3.1  บันทึกการใชงานเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขายหลักของระบบเครือขาย 
 10.2.5.4-4.1  บันทึกการใชงานเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขาย 
 
ตัวบงชี้ 10.2.5.5  รอยละของการใชงานระบบเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 ปริมาณการใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัย เปนเกณฑหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพของ
ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการพิจารณาความเพียงพอของแบนดวิธของเครือขาย
เพื่อใหสามารถใชงานเครือขายของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 
 
 
  

ปริมาณการใชงานเครือขาย 

ปริมาณแบนดวิธท้ังหมด 
 

× 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0 – 20 หรือ  
รอยละ 80 – 100  

รอยละ 21 – 39 หรือ  
รอยละ 61 – 79 

รอยละ 40 - 60 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปงบประมาณ 2550  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 40.37     
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ 21-39 
และรอยละ 61-79  ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.5  รอยละของการใชงานระบบเครือขาย”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดรอยละ  40.37  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.5.5-1.1  รายงานปริมาณการใชเครือขาย 
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องคประกอบที่ 10.3 หอสมุดกลาง 
หอสมุดกลางมีภารกิจหลักในการดําเนินงาน ไดแก ดานการบริการหองสมุดดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีองคประกอบ
ยอยท้ังหมด จํานวน  3  องคประกอบ    
 
องคประกอบยอยท่ี  10.3.1  ดานการบริการหองสมุด 
ตัวบงชี้ 10.3.1.1   งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา               

(บาท : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  : ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน 

1. งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ / จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES) นอยกวาหรือเทากับ  600  บาท 

2. งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ / จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES)  เทากบั  601-1,000 บาท 

3. งบประมาณในการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ / จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(FTES)  มากกวาหรือเทากับ 1,001  บาท 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับ 600 บาท 601-1,000  บาท มากกวาหรือเทากับ  1,001 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา  (บาท : คน) เทากับ 62  บาท ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
หอสมุดกลาง จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2550   563,931.35 บาท             

โดยดําเนินการจัดซ้ือหนังสือ/วารสาร คือ 
1.  งบ งปม.   จํานวน   149,198.6   บาท 
2. งบ กศ.ปช.    จํานวน   82,152    บาท 
3. งบ บ.กศ     จํานวน   332,580.75   บาท 
รวมงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศท้ังส้ิน  563,031.35  บาท 



63                                

รายงานการประเมินตนเอง 2550 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรลุเปาหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  800  บาท  ของตัวบงช้ีท่ี                          
10.3.1.1  งบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (บาท : 
คน)  และหอสมุดกลางได  62  บาท : คน   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
   10.3.1.1-1.1  รายการจัดซ้ือหนังสือ / วารสาร 
   10.3.1.1-2.1  งบประมาณการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.2  เวลาเฉล่ียในการดําเนินการตั้งแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ 
(วัน : รายการ) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน  

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

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มากกวา  10  วนั เวลา 8-10 วัน นอยกวาหรือเทากับ 7 วัน 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนนิงาน คือ เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนํา

ออกใหบริการเทากับ  10  วนั  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  8  วัน  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.2  

เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ  (วัน : รายการ)   
และหอสมุดกลางได   10  วัน 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

   10.3.1.2-1.1  ใบเบิกทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 
   10.3.1.2-2.1  Print  Out  หนาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศรายบุคคล 
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ตัวบงชี้  10.1.3  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดหาและใหบริการ 

ชนิดตัวบงชี้  : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 
   1. มีนโยบายและมีการวิเคราะหความตองการหรือความจาํเปนในการจดัหาฐานขอมูล 

2. มีฐานขอมูลท่ีหองสมุดเปนผูจัดหาและใหบริการข้ึนเพือ่ใหบริการสารสนเทศแกผูใช
บริการ 

3. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ เชน คูมือการใช หรือ Online Help System 
มีการแนะนํา/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม 

ฐานขอมูลหรือสารสนเทศใหทันสมัย 
6. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับ 1 มี 2 – 4 ขอ มากวา 5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 6 ตามเกณฑหอสมุดกลาง คือ 
1.  มีการกําหนดนโยบายและมีการวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนในการจัดหา

ฐานขอมูลใน นโยบายประกันคุณภาพหอสมุดกลาง   
2. มีโครงการจัดซ้ือฐานขอมูลดรรชนีวารสาร เพื่อใหบริการแกผูใชบริการ  
3. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการสืบคนฐานขอมูล Opac เชน คูมือการใชงาน  

หรือ บอรดแนะนําการใชงาน โดยหอสมุดกลางไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนใหกับนักศึกษา 

4. จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของหอสมุดกลาง  โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

5. มีการปรับปรุงและเปล่ียน vertion  ฐานขอมลหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS  จาก vertion  
virtua เปน vertion  virtua  hilighe  เพื่อเพิ่มเติมฐานขอมูลหรือสารสนเทศใหทันสมัยข้ึน    
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6. มีระบบความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ  ของฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ  
VTLS  โดยบริษัท  Book  Promotion  จะมาบํารุงรักษา  และตรวจเช็คระบบ  ทุก ๆ 3  เดือน พรอม
ท้ังมีระบบปองกันการสูญหายของขอมูล  โดย admin ของหอสมุดกลางทําการ Streem  ขอมูลชวงเย็น  
พรอมท้ังจดบันทึกสถิติขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  สําหรับชวงเชา  ทําการเปล่ียนแผนเทป พรอม
เช็คขอมูลการ Update  แตละวัน   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  3 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.3 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดจดัหาและใหบริการ  และหอสมุดกลางได  6  ขอ 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
  3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

   10.3.1.3-1.1  นโยบายประกนัคุณภาพหอสมุดกลาง   
   10.3.1.3-2.1  โครงการจัดซ้ือฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
   10.3.1.3-3.1   คูมือการสืบคน 

10.3.1.3-3.2  บอรดแนะนําการสืบคน 
10.3.1.3-3.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
10.3.1.3-4.1   รายงานการประเมินความพงึพอใจของผูใชบริการของหอสมุดกลาง 
10.3.1.3-5.1   Print Out  หนา เว็บไซต สืบคนฐานขอมูล virtua 
10.3.1.3-5.2   Print Out  หนา เว็บไซต สืบคนฐานขอมูล virtua  hilight 
10.3.1.3-6.1   เอกสารสรุปการดําเนินงานบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
10.3.1.3-6.2  บันทึกสถิติขอมูล  จํานวนช่ือเร่ืองของหนงัสือ / จํานวนเลมของหนังสือ / 

จํานวนสมาชิก  
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  ตัวบงชี้  10.3.1.4   ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด 

ชนิดตัวบงชี้   ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน 
   1. ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

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

 ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ  2.51 – 3.50   ระดับ   นอย 
รอยละ  3.51 – 4.50 ระดับ ปานกลาง 
รอยละ  4.51 – 5.00 ระดับ สูง  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ   2.51 – 3.50 รอยละ   3.51 – 4.50 รอยละ   4.51 – 5.00 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ  หอสมุดกลางมีการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการ

ใหบริการหองสมุด 7 ดาน ตามเกณฑหอสมุดกลาง    
1. ความพึงพอใจดานบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง เฉล่ียเทากับ  3.35 
2. ความพึงพอใจดานวัสดแุละส่ิงพิมพตาง ๆ ของหอสมุดกลางเฉล่ียเทากบั  3.46 
3. ความพึงพอใจดานกระบวนการการใหบริการยืม – คืน  ทรัพยากรสารสนเทศ

หอสมุดกลางเฉล่ียเทากับ  3.32 
4. ความพึงพอใจดานบริการตอบคําถามและแนะนําการใชหองสมุดเฉล่ียเทากับ  3.33 
5. ความพึงพอใจดานสถานท่ีส่ิงอํานวยความสะดวกของหอสมุดกลางเฉล่ียเทากับ  3.96 
6. ความพึงพอใจดานวัสดุครุภณัฑของหอสมุดกลางเฉล่ียเทากับ 3.67 
7. ความพึงพอใจดานบริการส่ิงพิมพพิเศษของหอสมุดกลางเฉล่ียเทากับ  3.33 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งหมดมีคาเฉล่ียเทากับ  3.48 
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การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ีระดับ  3.7 ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.4  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด  และหอสมุดกลางไดระดับ 
3.48   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 10.3.1.4-1.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหอสมุดกลาง 
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ตัวบงชี้  10.3.1.5  รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 

ชนิดตัวบงชี้   : ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 70 

 
รอยละ 71-90 

 
รอยละ 91-100 

 
ผลการดําเนินงาน 

ไมมีขอรองเรียน 

การบรรลุเปาหมาย 
- 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
- - 
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ตัวบงชี้  10.3.1.6  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการท่ีมีสิทธ์ิยืม 
(รายการ : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ปริมาณการยืม 1-20 รายการ 
 

ปริมาณการยืม 21-40 รายการ ปริมาณการยืมมากกวาหรือ       
เทากับ 41 รายการ 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการท่ีมี 

สิทธ์ิยืม  (รายการ : คน) เทากับ  6.18  รายการ ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย  เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ีปริมาณการยืม 25 รายการ 

ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.6  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการท่ีมีสิทธ์ิยืม  
(รายการ : คน)  และหอสมุดกลางได 6.18  รายการ 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.6-1.1  รายการสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  3,651  คน 
10.3.1.6-2.1  สถิติรายการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ต้ังแต 1 มิ.ย. 50 – 31 พ.ค. 51  จํานวน  

22,576  รายการ 
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ตัวบงชี้  10.3.1.7  รอยละของปรมิาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มขึ้น (เฉพาะฐานขอมูลท่ี
จัดซ้ือ) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1.00-2.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 3 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน  คือ  รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน (เฉพาะ
ฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ)   เทากับรอยละ  454.76  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี รอยละ 1 ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.7                         

รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน (เฉพาะฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ)  และ
หอสมุดกลางได รอยละ 454.76 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 10.3.1.7-1.1  สรุปตารางรอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.8  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ 
 

จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน  คือ  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop 
Service)  เทากับ  2  บริการ คือ บริการชําระคาปรับ  ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้ 

1. บริการชําระคาปรับ แบบเกา กับปจจุบัน  และหอสมุดกลางไดทําบัญชีโดยการจด
บันทึกรายการคาปรับแตละวัน 

2. บริการฐานขอมูลออนไลน 9 ฐาน ซ่ึงผูใชบริการไดจดบันทึกการใชคอมพิวเตอรสํานัก
วิทยบริการฯ 

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี จํานวน 2 บริการ  ของตัวบงช้ี

ท่ี 10.3.1.8  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) และ
หอสมุดกลางได  1  บริการ 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
10.3.1.8-1.1  Workflow  รายการคาปรับแบบเกา 
10.3.1.8-1.2  Workflow  รายการคาปรับปจจุบัน 
10.3.1.8-1.3  บันทึกรายการคาปรับแตละวนั 
10.3.1.8-2.1  ฐานขอมูลออนไลน 9 ฐาน 
10.3.1.8-2.2  บันทึกการใชคอมพิวเตอรสํานักวิทยบริการฯ 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.9  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ 
 

จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน คือ จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) เทากับ 4 บริการ ตามเกณฑ
หอสมุดกลาง  ดังนี้ 

1. แจงรายช่ือหนังสือ/วารสารใหม ในสารสํานักวิทยบริการฯ    
2. จัดทําบรรณนิทัศนแนะนําหนังสือ/วารสารใหม  ประจําทุกเดือน โดยนําไปติดบอรด                       

เพื่อประชาสัมพันธท่ีอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และในสารสํานักวิทยบริการฯ 
3. นําทรัพยากรการสารสนเทศ (หนังสือ) ไปจัดแสดงท่ีหอประชุมใหญ วันท่ี 18 มีนาคม  

2551 เพื่อใหอาจารย ขาราชการ และบุคลากรไดคัดเลือกหนังสือเขาหอสมุดกลาง  
4. แจงรายการคางสงหนังสือ  
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  จํานวน  2 บริการ  ของตัวบงช้ีท่ี             

10.3.1.9  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)  และหอสมุดกลางได  4  บริการ 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

 10.3.1.9-1.1  รายช่ือหนังสือ / วารสารใหม บนสารสํานักวิทยบริการฯ 
10.3.1.9-2.1  บรรณานิทัศนแนะนําหนังสือ / วารสารใหม  ท่ีอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
10.3.1.9-2.2  สารสํานักวิทยบริการฯ 
10.3.1.9-3.1  ใบรายช่ืออาจารยแนะนําหนงัสือเขาหอสมุดกลาง 
10.3.1.9-4.1  บันทึกขอความแจงรายการคางสงหนังสือ 

ตัวบงชี้ 10.3.1.10  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ 
 

จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
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ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนนิงาน คือ จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส เทากับ 5 บริการ ตามเกณฑ

หอสมุดกลาง ดังนี ้

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี 2 บริการ  ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.10  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)    

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

 10.3.1.10-1.1 ฐานขอมูลสืบคน Opac 
 10.3.1.10-1.2 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
 10.3.1.10-1.3 รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน จํานวน 9 ฐาน 
 10.3.1.10-1.4 การจัดการการเรียนรูผานเว็บไซต ATutor 
 10.3.1.10-1.4 การจัดการเรียนรูผานเว็บไซต E-learning 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.11   คาใชจายของการบริการหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  :   ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน 
1. จํานวน 1-1,00 บาท 

2. จํานวน 1,001-1,999 บาท 

3. จํานวนมากกวาหรือเทากับ 2,000 บาท 

เกณฑการประเมิน 
 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1-1,000 บาท 

 
จํานวน 1,001-1,999 บาท 

 
จํานวนมากกวาหรือเทากับ 2,000 บาท 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนนิงาน คือ  คาใชจายของการบริการหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(บาท : คน) เทากับ  206.14 บาท  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย  เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  จํานวน  1,200 บาท  ของตัว

บงช้ีท่ี 10.3.1.11  คาใชจายของการบริการหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (บาท : คน)    
และหอสมุดกลางได จํานวน  206.14  บาท 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.11-1.1  งบประมาณคาใชจายของหอสมุดกลาง 
10.3.1.11-1.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.12   รอยละของผูใชบริการท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู 
  ตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม    

นอยกวารอยละ 45 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 46-70 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

มากกวารอยละ  70 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน  คือ  รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ
และการเรียนรูตลอดชีวิต  เทากับรอยละ  82.2  ตามเกณฑหอสมุดกลาง ดังนี้ 

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน ใหกับบุคคลภายนอก  
มีรายช่ือผูเขารวมโครงการจํานวน  38  คน จากคาเปาหมาย  45  คน คิดเปนรอยละ 84.4 จากการ
สรุปโครงการ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เ ร่ือง   การพัฒนาหองสมุดดิจิ ทัลดวยโปรแกรม 
Greenstone  มีรายช่ือผูเขารวมโครงการจํานวน  40  คน จากคาเปาหมาย  50  คน คิดเปนรอยละ 80 
จากการสรุปผลโครงการ 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม รอยละ 

60  ของ  ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.12  รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรู  ตลอดชีวิต  และหอสมุดกลางไดรอยละ  82.2 
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การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.12-1.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 
10.3.1.12-1.2 รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการ

สืบคน   
10.3.1.12-1.3 สรุปผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 
10.3.1.12-2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือ  การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลดวยโปรแกรม 

Greenstone   
10.3.1.12-2.2  รายช่ือผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือ  การพัฒนาหองสมุด

ดิจิทัลดวยโปรแกรม Greenstone   
10.3.1.12.2.3 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลดวย

โปรแกรม Greenstone 
 

ตัวบงชี้ 10.3.1.13   ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบงชี้  :   กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวมความพึงพอใจของผูเขาใชบริการที่เขารวมกิจกรรม 
2. มีการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติงานหรือโครงการ 
3. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
4. มีการสรุปผลการดําเนนิการ 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1 – 2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนนิงานผานระดบั  4  ตามเกณฑของหอสมุดกลาง ดังนี ้
1. มีแผนหรือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ

สืบคนเพื่อรวบรวมความพึงพอใจของผูเขาใชบริการที่เขารวมกิจกรรม   
2. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
3. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
4. มีการสรุปผลการดําเนินการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  3 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.13   

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ  และการเรียนรู
ตลอด  และหอสมุดกลางไดระดับ 4  

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.13-1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ

สืบคน 
10.3.1.13-2.1  แผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการสืบคน 
10.3.1.13-3.1 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการสืบคน 
10.3.1.13-4.1  สรุปการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
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ตัวบงชี ้  10.3.1.14      ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :    ผลผลิต 

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

2. มีหนังสือจํานวน 70,001 – 100,000 เลม 

3. มีหนังสือจํานวน 100,000 เลม ข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน : จํานวนหนังสือ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีหนังสือจํานวน          

50,000 – 70,000 เลม 
มีหนังสือจํานวน          

70,001 – 100,000 เลม 
มีหนังสือจํานวน          

100,000 เลม ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน คือ  ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ                            

มีจํานวน 105,270  เลม ณ วันท่ี  27  พ.ค. 2551 ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  100,000  เลม ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.14   ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ   และหอสมุดกลางได  
105,270  เลม 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.14-1.1  สถิติรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ 

VTLS  ณ วันท่ี  27  พ.ค.  2551 
10.3.1.14-1.2 บันทึกขอความขออนุมัติซ้ือวัสดุ 
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ตัวบงชี ้10.3.1.15   การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน   
1. ไมมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2. มีบริการฐานขอมูล 1 ฐาน 
3. มีบริการฐานขอมูล 2 ฐาน 

เกณฑประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไมมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีบริการฐานขอมูล 1 ฐาน มีบริการฐานขอมูล 2 ฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส เทากับ  10 ฐาน   ตามเกณฑหอสมุดกลาง 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  1 ฐาน  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.15  

การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และหอสมุดกลางได  10  
ฐาน 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
 10.3.1.15-3.1  รายการฐานขอมูลสืบคน Opac ในหอสมดุกลาง 

10.3.1.15-3.2  รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   จํานวน 9 ฐาน 
10.3.1.15-3.3  ขอมูลการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   
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องคประกอบยอยท่ี  10.3.2  องคประกอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง 
ระบบเครือขายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการ

จัดการและ การเขาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ เปนปจจัยสําคัญของการขยายเครือขายของความรู 
สงผลใหการเขาถึง และการใชทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว คุมคา 
 
ตัวบงชี่ 10.3.2.1   ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีให

บริการ   (ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน 
1. ระบบเครือขายมีเสถียรภาพ (Network Stability) และมีระบบความปลอดภัย 

2. การเขาถึงสารสนเทศในระบบเครือขายมีความรวดเร็ว 

3. มีการบํารุงรักษา และเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

5. มีบุคลากรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ  1  ขอ มีการดําเนนิการ 2 - 3  ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผานระดับ  5  ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้ 
1. มีการติดต้ังระบบเครือขายท่ีมีเสถียรภาพ และมีระบบความปลอดภัย โดยติดต้ัง

โปรแกรม Antivirus  NOD 32 เพื่อปองกันไวรัส ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
2. หอสมุดกลางมีระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ซ่ึงสะดวก และรวดเร็ว ในการ

ใหบริการยืม – คืน  พรอมท้ังมีบริการฐานขอมูลสืบคน Opac ซ่ึงสามารถแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
Location, เลขหมู, ช่ือเร่ือง, จํานวนเลม และสถานภาพของหนังสือ     

3. เจาหนาท่ีหอสมุดกลางมีการตรวจสอบ  และบํารุงรักษา และเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูใน
สภาพพรอมใชงาน  โดยผูรับผิดชอบดูแลระบบจากการประชุมแมบาน 
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4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการ
ใชงานจากเดิมใช  Vertion  2003  เปล่ียนเปน Vertion  2007   

5. หอสมุดกลางมีการแบงขอบขายงาน โดยมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบโดยตรง   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  3 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีใหบริการ (ใหคะแนน
ตามจาํนวนขอ)   และหอสมุดกลางไดระดับ 5 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
10.3.2.1-1.1  คูมือการติดต้ัง Antivirus โดย NOD 32 
10.3.2.1-1.2 แบบฟอรการปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-2.1  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  
10.3.2.1-2.2  ฐานขอมูลสืบคน Opac   
10.3.2.1-3.1   Job description  การปฏิบัติงาน 
10.3.2.1.3.2  รายงานการประชุมหวัหนาหอสมุดกลาง คร้ังท่ี 2/2551 
10.3.2.1-4.1   Print Out  หนา  Version  2003  เปล่ียนเปน Version  2007    
10.3.2.1-5.1   ขอบขายงาน   
10.3.2.1-5.2   แบบฟอรมการปฏิบัติงาน 
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ตัวบงชี ่10.3.2.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน (เคร่ือง : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน 
1. จํานวน 1 เคร่ืองมากกวาหรือเทากับ 16 คน 
2. จํานวน 1 เคร่ืองตอ 6-15 คน 
3. จํานวน 1 เคร่ืองนอยกวา  5  คน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1 เคร่ือง           
มากกวา  16  คน  

จํานวน 1 เคร่ือง           
ตอ 6-15 คน 

จํานวน 1 เคร่ือง             
นอยกวาหรือ   เทากับ 5 คน 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน (เคร่ือง : คน) 

เทากับ  1 เคร่ืองตอ 70 คน ตามเกณฑหอสมุดกลาง 

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  10  คน ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.2.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอผูใชบริการตอวัน (เคร่ือง : คน)  และหอสมุดกลางได 1 
เคร่ืองตอ 70 คน 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
    1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน   
 10.3.2.2-1.1  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับสืบคน 6 เคร่ือง 

10.3.2.2-1.2  สถิติผูเขาใชบริการ  
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องคประกอบยอยท่ี  10.3.3 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การอนุรักษ สืบสานพัฒนาและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ผานระบบ
ฐานขอมูลทองถ่ิน ตามบริบทของมหาวิทยาลัย อันเปนรากฐานของการพัฒนา ตอยอดองคความรู   
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

ตัวบงชี้ 10.3.3.1  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดตัวบงชี้  : กระบวนการ  

เกณฑมาตรฐาน 
1. มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวม ช้ีแหลงใหบริการขอมูลทองถ่ิน หรือ 

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

เกณฑการประเมิน : 

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

หรือเทากับ 5 ขอ 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 5 ตามเกณฑหอสมุดกลาง คือ 
1. หอสมุดกลางจัดทําโครงการวันเด็กแหงชาติประจําป 2551  ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม

และพัฒนาชุมชน  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ สําหรับเด็ก     
2. มีการดําเนนิการตามแผนหรือโครงการวันเด็กแหงชาติประจําป  2551   
3. มีโครงการวันเด็กเพื่อการจัดการสารสนเทศทองถ่ินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
4.  มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยกิจกรรมวาดรูป และมีการ

สงเสริมภูมิปญญาไทย  โดยการเลานิทานประกอบภาพ เพื่อสรางขอคิด  หรือ คติ ใหกับเด็ก ๆ              
ในโครงการวันเด็ก 

5.  สรุปผลการดําเนินงานโครงการวันเด็ก   
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี 3 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.3 ดาน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และหอสมุดกลางไดระดับ  5 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
  3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.3.1-1.1 โครงการวันเดก็แหงชาติประจําป 2550 
10.3.3.1-1.2  ภาพถายกจิกรรมวันเดก็ ณ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
10.3.3.1-2.1  มีการปฏิบัติตามแผนของโครงการวันเด็ก 
10.3.3.1-3.1 คูมือประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย  (พนัธกิจ)  
10.3.3.1-4.1 โครงการวันเดก็  (กจิกรรมวาดรูป) 
10.3.3.1-4.2 โครงการวันเดก็  (กจิกรรมเลานิทาน) 
10.3.3.1-5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการวันเดก็   
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สรุประดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับ แผนปฏิบัติงาน 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ บรรลุเปาหมาย 

  =  บรรลุ 
 =  ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ 
(รอยละหรือสัดสวน) 

1 ตัวบงช้ี 1.1 5 5  2 
2 ตัวบงช้ี 1.2 80 73.47  1 
3 ตัวบงช้ี 7.1 4 3  1 
4 ตัวบงช้ี 7.2 3 2  1 
5 ตัวบงช้ี 7.3 3 4  3 
6 ตัวบงช้ี 7.4 4 4  2 
7 ตัวบงช้ี 7.5 2 4  3 
8 ตัวบงช้ี 7.6 3 3  2 
9 ตัวบงช้ี 7.8 3 3  2 
10 ตัวบงช้ี 7.9 5 6  2 
11 ตัวบงช้ี 8.1 6 6  2 
12 ตัวบงช้ี 8.2 3 4  3 
13 ตัวบงช้ี 9.1 4 5  3 
14 ตัวบงช้ี 9.3 3 4  3 
10.1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    
15 ตัวบงช้ี 10.1.1.1 5 5  3 
16 ตัวบงช้ี 10.1.1.2 5 5  3 
17 ตัวบงช้ี 10.1.1.3 3 3  3 
18 ตัวบงช้ี 10.1.1.4 3 3  2 
19 ตัวบงช้ี 10.1.1.5 4 4  3 
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ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ บรรลุเปาหมาย 

  =  บรรลุ 
 =  ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ 
(รอยละหรือสัดสวน) 

10.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
20 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.1 3 4  2 
21 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.2 3 3  3 
22 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.1 1 ตอ 50 1 ตอ 180.60  1 
23 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.2 รอยละ 80 80.40  2 
24 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.1 รอยละ 50 53.84  3 
25 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.2 4 4  2 
26 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.1 3 2  1 
27 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.1 รอยละ 90 100  3 
28 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.2 4 2  1 
29 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.3 2 1  1 
30 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.4 4 4  2 
31 ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.5 รอยละ 21-

39 หรือ รอย
ละ 61-79 

40.37  3 

10.3 หอสมุดกลาง    
32 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.1 800 บาท 62 บาท  1 
33 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.2 8 วัน 10 วัน  2 
34 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.3 3 6  3 
35 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.4 รอยละ 3.7 รอยละ 3.48  1 
36 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.5 รอยละ 80 -  - 
37 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.6 25 รายการ 6.18 รายการ  1 
38 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.7 รอยละ 1 รอยละ 454.76  3 
39 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.8 2 บริการ 2 บริการ  2 
40 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.9 2 บริการ 4 บริการ  2 
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ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ บรรลุเปาหมาย 

  =  บรรลุ 
 =  ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ 
(รอยละหรือสัดสวน) 

41 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.10 2 บริการ 5  บริการ  3  
42 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.11 1,200 บาท 206.14 บาท  1 
43 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.12 รอยละ 60 รอยละ 82.2  3 
44 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.13 3 4  3 
45 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.14 100,000 เลม 105,270 เลม  3 
46 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.15 7 ฐาน 10 ฐาน  3 
47 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.2.1 3 5  3 
48 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.2.2 1/10 คน 1/55 คน  1 
49 ตัวบงช้ีท่ี 10.3.3.1 3 5  3 

  รวมคะแนนเฉลี่ย  2 
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สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบงชี ้
 
องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 1    
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ระดับ 5 ผานระดับ 5 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 73.47 1  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบท่ี  1 

  
1.5 คะแนน 

 
 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 7    
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ระดับ 4 ไมผานไดระดบั 3 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 ระดับ 3 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระดับ 3 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 ระดับ 2 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9 ระดับ 5 ผานระดับ 6 2  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  7 

  
2 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 8    
ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ระดับ 6 ผานระดับ 6 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 8.2 ระดับ 3 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  8 

  
2.5 คะแนน 

 
 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 9    
ตัวบงช้ีท่ี 9.1  ระดับ 4 ผานระดับ 5 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3 ระดับ 3 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  9 

  
3 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 10  คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
 
องคประกอบท่ี 10.1  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 10.1.1    
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.1 ระดับ 5 ผานระดับ 5 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.2 ระดับ 5 ผานระดับ 5 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.3 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.4 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.5 ระดับ 4 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10.1.1 

  
2.8 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 10.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 10.2.1    
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.1 ระดับ 3 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.2 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.1 1 ตอ 50 ไมผานได  1 ตอ 180.60 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.2 รอยละ 80 ผานรอย 80.40 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.1 รอยละ 50 ผานรอยละ 53.84 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.2 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.1 ระดับ 3 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.1 รอยละ 90 ผานรอยละ 100 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.2 ระดับ 4 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.3 ระดับ 2 ไมผานไดระดบั 1 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.4 ระดับ 4 ไดระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.5 อยูชวงระหวางรอยละ 21 – 39 

หรือ 
รอยละ 61 – 79 

ผานไดรอยละ 40.37 3  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10.2 

  
2 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 10.3  หอสมุดกลาง 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน    

(ตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพหอสมุด) 

องคประกอบท่ี 10.3.1 
 ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.1 

     ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.2 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.3 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.4 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.5 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.6 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.7 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.8 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.9 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.10 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.11 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.12 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.13 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.14 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.15 

องคประกอบยอยท่ี 10.3.2 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.2.1 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.2.2 

องคประกอบยอยท่ี 10.3.3 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.3.1 

 
800  บาท   

8 วัน 
ระดับ  3  

รอยละ  3.7 
รอยละ  80 
25  รายการ 
รอยละ  1 
2  บริการ 
2  บริการ 
2  บริการ 

1,200  บาท 
รอยละ  60 
ระดับ  3   

100,000  เลม 
7  ฐาน 

 
ระดับ  3 

1 เคร่ือง / 10  คน 
 

ระดับ  3 

 
62  บาท 
10  วัน   

ผานระดับ  6  
รอยละ  3.48 

- 
6.18  รายการ 
รอยละ 454.76 

2  บริการ 
4  บริการ 
5  บริการ 

206.14  บาท 
รอยละ  82.2 
ผานระดับ  4   
105,270  เลม 

10  ฐาน 
 

ผานระดับ  5 
1 เคร่ือง / 55  คน 

 
ผานระดับ  5 

 
1  คะแนน 
2  คะแนน 
3  คะแนน 
1  คะแนน 

- 
1  คะแนน 
3  คะแนน 
1  คะแนน 
2 คะแนน 
3  คะแนน 
1  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 
3  คะแนน 

 
3  คะแนน 
1  คะแนน 

 
3 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10.3.1 

  
2.23  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10 

  
2.046  คะแนน 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปการประเมินตามรายองคประกอบ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนนิการ 

1.5  

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 2  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 2.5  

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3  

องคประกอบท่ี 10  การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 2  

คาเฉล่ีย 2  
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องคประกอบที่  1   ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

1.1 มี ก า ร กํ า ห น ดป รั ชญ า ห รื อ
ปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน  
และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดแข็ง 
-สํานักมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
และ วัต ถุประสงค  ซ่ึ ง มี คว าม
สอดคลองกัน บุคลากรของสํานักมี
สวนรวมในการกําหนด  และได
เผยแพรใหผูใชบริการสํานักทราบ 
-มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ  แ ล ะ แ ผ น
ปฏิบัติงานราชการ 4 ป และได
แผนไปป ฏิ บั ติ  ป รับแผนให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
และแจงใหบุคลากรสํานักและ
มหาวิทยาลัยทราบ 
แนวทางการพฒันา 
-ควรใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดปรัชญาวิสัยทัศนดวย 
-ควรมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

 

ไมบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  
การประเมินตนเอง 1 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดออน 
แผนการดําเนนิงานไมบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
แนวทางการพฒันา 
ควรใหขอมูลการประเมินการ
ดําเนินงานตามแผน โดยเฉพาะ
วิเคราะหปญหาเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานของแตละ
ฝาย เพื่อการแกปญหารวมกนั  
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องคประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

7.1 สํานักวิทยบริการฯ ใชหลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
  
 
 

ไมบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  
การประเมินตนเอง 1 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ี
ขับเคล่ือนพันธกิจ และ
สามารถสะทอนถึง
นโยบาย วัตถุประสงค
และนําไปสูเปาหมาของ
การบริหารจัดการท่ีดี โดย
คํานึงถึงการมีสวนรมของ
บุคลากร 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสํานัก 

 

ไมบรรลุเปาหมายตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 1 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดออน 
ขาดระบบในการติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร
ในระดบัตางๆ ของสํานัก
อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
แนวทางการพฒันา 
ควรมีระบบในการติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร
ในระดบัตางๆ ของสํานัก
อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

7 .3  มีการพัฒนาสํานักสูองคการ
เรียนรู 
 
 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดออน 
การดําเนนิการระบบ
จัดการความรูยังไม
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย และไม
กอใหเกิดประโยชนตอ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

7.3 มีการพัฒนาสํานักสูองคการ
เรียนรู 
 

 การปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการสารสนเทศอยาง
แทจริง 
แนวทางการพฒันา 
ควรดําเนนิการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู
ใหสําเร็จตามเปาหมาย 
และสามารถสรางองค
ความรูท่ีเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการสารสนเทศ 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
บุคลากรมีความสามารถ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานไดหลาย
บทบาทหนาท่ี รวมถึงการ
สนับสนุนใหบุคลากรเปน
วิทยากร 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
  
  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

แนวทางการพฒันา 
ควรจัดทําฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารใหสมบูรณ
มากข้ึน และสามารถใช
รวมกับมหาวทิยาลัยได 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสํานัก 

 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 3 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
-สํานักวิทยบริการฯ เปด
โอกาสใหผูใชบริการมี
สวนรวมในการ
ดําเนินการ ในข้ันตอน
ตางๆ เชน การจัดงาน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาสํานัก 

 

 หนังสือวิชาการท่ีเปด
โอกาสใหอาจารย นักวิจยั
และนิสิต บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยไดคัดเลือก
หนังสือตามความตองการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน  
-เปดโอกาสใหผูใชบริการ
ไดเสนอความคิดเห็นท้ัง
ดานทรัพยากรและบริการ
ของสํานักวิทยบริการฯ 
ผานทางเว็บไซต และ
กระดานไวทบอรดใน
หองน้ําช้ัน 1 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียง
มาใชในกระบวนการบริหาร
จัดการ 

 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 3 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

 จุดแข็ง 
สํานักมีการนําระบบ
บริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหาร 
 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดบับุคคล 

  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
มีการกําหนดเปาหมายของ
ภารกิจท้ังเชิงประมาณ เชิง
คุณภาพ กําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ กาํหนด
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  
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องคประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ   
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรรการ
วิ เคราะหค าใชจ าย   การตรวจสอบ
ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บป ร ะ ม าณ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 6 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 
คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
-สํานักฯ มีการจัดทํา
รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ โดยมีหวัหนา
หนวยตางๆ มีสวนรวมใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
วิเคราะหงบประมาณ 
-มีการจัดสรร ประเมินผล 
และตรวจสอบการใช
งบประมาณ ตามรอบ
ปงบประมาณ 2550 
แนวทางการพฒันา 
-ควรมีการจดัทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบ
เพื่อใหผูบริหารนําไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจายและ
สถานะทางการเงิน เพื่อใช
ในการวางแผนและ
ตัดสินใจ 

8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สํานักรวมกนั 

  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 
คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
-มีการใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอื่นท้ังภายใน
และภายนอกสํานักเพื่อลด
ตนทุนในการดําเนินการ
ตางๆ 
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องคประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวน 
การบริหารจัดการ 

 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
-ผูบริหารและบุคลากรมี
ความพยายามและมุงม่ัน
ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
-มีการดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบ  

9.3  ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 
  
 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
มีการกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูและการ
ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพใหแก
บุคลากรอยางท่ัวถึง 
แนวทางการพฒันา 
ควรปรับปรุงและเพิ่มเติม
ตัวบงช้ีคุณภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม
และสะทอนคุณภาพการ
ปฏิบัติงานเทคนิคและ
การใหบริการสารสนเทศ
ไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน 

 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง 2550 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

103

องคประกอบที่ 10  คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
     

องคประกอบที่ 10.1  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน จุดออน/จุดแขง็ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.1 มีบริการ
สืบคนและคนคืนขอมูลจาก
ฐานขอมูลผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

 
 

จุดแข็ง – มีการบริการสืบคนฐานขอมูล
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

ตัวบงช้ีท่ี  10.1.1.2  พัฒนา
ระบบบริการ
โสตทัศนูปกรณ 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

 

จุดแข็ง – มีเคร่ืองเสียงและเคร่ืองฉายท่ีทันสมัย
ไวสําหรับใหบริการ 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.3 
พัฒนาการใหบริการ
โสตทัศนวัสด ุ

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

จุดแข็ง – มีการใหบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
แนวทางการพฒันา- ควรจัดหาส่ือ
อิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.4  มีระบบ
การจัดการเรียนรู 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 2 

 

จุดแข็ง – มีบุคลากรผูเช่ียวชาญในการผลิต
บทเรียน E-learning ดวยโปรแกรม ATutor ซ่ึง
เปน open source   

ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.5 ผลิตส่ือ
ตรงจุดประสงคของการ
เรียนการสอน 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

จุดแข็ง – มีเจาหนาท่ีผูชํานาญในการถายภาพ
และผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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องคประกอบที่ 10.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

10.2.1  ดานการบริหารงาน
สารสนเทศ 
10.2.1.1  มีบริการจัดทําเว็บไซต
ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ 4  ไดคะแนน 2  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1. มีข้ันตอนการจัดทําเว็บไซตและ
สามารถดําเนินงานเปนไปตาม
ข้ันตอนอยางชัดเจน 
แนวทางเสริม 
2.  มีการวิเคราะหผลสํารวจความพึง
พอใจมาปรับปรุงเว็บไซตอย าง
ตอเนื่องและทันสมัยอยูเสมอ 

10.2.1.2 จัดหาและพัฒนา
โปรแกรมประยุ กต ใช ง าน
ใ ห กั บ ห น ว ย ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ 3  ไดคะแนน 3  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีการจัดหาและพัฒนา
โปรแกรมมาประยุกตใชงานกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยได
บรรลุตามคาเปาหมายท่ีต้ังไว 
แนวทางเสริม 
1.   พยายามคนหา  และพัฒนา
โ ป ร แ ก ร ม ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

10.2.2 ดานการบริหารจัดการ
ก า ร ใ ช ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร 
10.2.2.1 ความพอเพียงของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ
ตอจํานวนนักศึกษา 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
รอยละ  1  ตอ  180 .60    ได
คะแนน  1   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดออน 
1.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรไม
เพียงพอ 
แนวทางแกไข 
1.  จัดทําแผนเพ่ือของบประมาณ
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติม 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

10.2.2.2 ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
รอยละ  80.4  ไดคะแนน  2  
ตามเกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยูใน
ข้ันเกินคาเปาหมาย 
แนวทางเสริม 
1.   มีการประเมินผลความพึงพอใจ
อยางตอเนื่อง 

10.2.3 ดานบริการวิชาการ 

10.2.3.1 รอยละของกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองตอความตองการของ
สังคม ชุมชนตอบุคลากรของ
ศูนยฯ 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
รอยละ 53.84  ไดคะแนน 3  
ตามเกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.   มีโครงการบริการวิชาการ 
แนวทางเสริม 
1.   มีการจัดทําโครงการบริการ
วิชาการอยางตอเนื่อง 

10.2.3.2 ระดบัความสําเร็จของ
การใหบริการวิชาการแกสังคม   
ชุมชน 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ 4  ไดคะแนน 2  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนงาน โครงการ และมีการ
กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ 
แนวทางเสริม 
2.  ควรนําผลการประเมินความพึง
พอใจมาใชในการพัฒนา 

10.2.4  ดานการจัดการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 
10.2.4.1 การเช่ือมตอเครือขายให
ครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ 2  ไดคะแนน 1  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดออน 
1.  ขาดการประเมินการใชงาน
เครือขายของทุกหนวยงาน 
แนวทางแกไข 
1.  ควรมีการประเมินการใชงาน
เครือขายของทุกหนวยงาน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

10.2.5  ระบบความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศ 
10 .2 .5 .1   รอยละของระบบ
ป อ ง กั น ก า ร โ จมตี ผ า นท า ง
เครือขาย 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงานรอย
ละ  100  ไดคะแนน  3   ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มี Firewall ปองกันเคร่ืองแมขาย
ทุกตัว 
แนวทางเสริม 
2.  มีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

10.2.5.2 ระดับของการสํารอง
ขอมูลระบบสารสนเทศ 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ  2  ไดคะแนน  1  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดออน 
1. มีการสํารองขอมูลไดไมทุกระบบ 
แนวทางแกไข 
2. มีการวางแผนการสํารองขอมูลท้ัง
ระบบ โดยกาํหนดชวงในการสํารอง
ขอมูลใหชัดเจน 

10.2.5.3  ระดับของระบบสํารอง
เสนทางหลัก 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ  1  ไดคะแนน  1  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดออน 
1.  ยังไมมีระบบสํารองเสนทางหลัก 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
แนวทางแกไข 
2. ขาดงบประมาณสนับสนนุในการ
จัดทําระบบสํารองเสนทางหลัก 

10.2.5.4 ระดับคุณภาพของระบบ
สํ า รอ ง ไฟฟ า สํ าห รับระบบ
เครือขาย 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลงาน
ระดับ  4  ไดคะแนน  2  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1. มีระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 
แนวทางเสริม 
2. มีการวางแผนในการดูแลระบบ
สํารองไฟฟาอยางตอเนื่อง 
3. ของบประมาณเพ่ือติดต้ังเคร่ือง
ปนไฟฟา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

10.2.5.5 รอยละของการใชงานระบบ
เครือขาย 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลงาน  
รอยละ  40.37  ไดคะแนน  3  
ตามเกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 

1. การใชงานเครือขายท้ังขาขา
และขาออกสมดุลกัน 

แนวทางเสริม 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ
เว็บไซตใหแพรหลายมากข้ึน 
2 .   ควรมีพัฒนาเว็บไซตให
นาสนใจมากข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 10.3  หอสมุดกลาง 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

10.3.1 ดานการบริการหองสมุด 
ตัวบงชี้ 10.3.1.1  งบประมาณในการ
จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาบาท : คน) 
 

ไมบรรลุเปาหมาย  ระดับ  62  
บาท  ตามเกณฑหอสมุดกลาง  
การประเมินตนเอง  1  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน   ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 

 
 

จุดออน : หอสมุดกลางมี
งบปร ะม าณในก า ร จั ด ซ้ื อ
ทรัพยากรสารสนเทศนอยกวา
จํ า น วนนั ก ศึ กษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเทา 

แนวทางแกไข : หอสมุดกลาง
ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ใ น ก า ร จั ด ซ้ื อ ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศเพ่ิม 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

ตัวบงชี้  10.3.1.2  เวลาเฉล่ียในการ
ดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกใหบริการ    
(วัน : รายการ) 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  10 วัน  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  2  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมินตัวบงช้ีของ สกอ. 
 

 
 

จุดแข็ง : หอสมุดกลาง สามารถ
ดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากร
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ นํ า อ อ ก
ใหบริการเปนเวลา 8 – 10 วนั 

แนวทางเสริม : หอสมุดกลาง
ค ว ร ทํ า แบบฟอ ร ม ก า รนํ า
ทรัพยากรตั้ งแต รับ  จนออก
ใหบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.3 ศักยภาพของระบบ
ฐาน ขอมูลท่ีหองสมุดพัฒนาการหรือ
ความจําเปนในการจัดทําฐานขอมูล 
 

บรรลุเปาหมาย   ระดับ  6   ตาม
เ กณฑหอส มุ ดกล า ง   ก า ร
ประเมินตนเอง   3   คะแนน  
ตามคะแนน 

อิงเกณฑการประเมิน   ตัวบงช้ี
ของ สกอ. 
 

 
 

จุดแข็ง : หอสมุดกลางมีการ
พัฒนาศั ก ยภ าพของระบบ
ฐานข อ มูลโดยจั ด ให มีก าร
บริการฐานขอมูลตามความ
จําเปนของผูใชบริการ 

แนวทางเสริม : หอสมุดกลาง
ควรมีการประเ มินความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.4  ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการตอการให
บริการหองสมุด 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  3.48 
เ ป อ ร เ ซ็ น ต  ต า ม เ ก ณ ฑ
หอสมุดกลาง   การประเมิน
ตนเอง  2  คะแนน  ตามคะแนน
อิงเกณฑการประเมิน    ตัวบงช้ี
ของ สกอ. 
 

จุดแข็ง : หอสมุดกลางมี
หนังสือท่ีทันสมัยสามารถดึงดูด
ใหสนใจได 
 
แนวทางเสริม : หอสมุดกลาง
ควรจัดหาหนังสือใหม  ๆ  มา
นําเสนอใหมากข้ึน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

ตัวบงชี้ 10.3.1.5 รอยละของขอรอง
เรียนท่ีไดรับการแกไข 
 
 
 

- 
 

จุดออน : ไมมีขอรองเรียนจาก
ผูใชบริการ 

แนวทางแกไข :  ควรทําจุด
บริการรับขอรองเรียนเพิ่มข้ึน 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.6 ปริมาณการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใช
บริการที่มีสิทธ์ิยืม 
 
 

ไมบรรลุเปาหมาย  ระดับ  6.18 
รายการ ตามเกณฑ
หอสมุดกลาง  การประเมิน
ตนเอง  1  คะแนน  ตามคะแนน
อิงเกณฑการประเมิน   ตัวบงช้ี
ของ สกอ. 

จุดออน : มีปริมาณการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศนอยกวา
เปาหมายท่ีกําหนดไว      

แนวทางเสริม : ควรจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานแกผูใชบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี  10.3.1.7 รอยละของปริมาณ
การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี
เพิ่มข้ึน (เฉพาะฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ) 
 

N/A 
 

จุดออน : ไมมีการเก็บขอมูล
ป ริ ม าณก า ร ใ ช ฐ า นข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส 
แนวทางแกไข : ควรมีการเก็บ
ขอมูลปริมาณการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทุกภาคเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.8 จํานวนการให
บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว 
(One Stop Service) 
 
 
 
 
 

ไมบรรลุเปาหมาย  ระดับ  1  
บริการ  ตามเกณฑ
หอสมุดกลาง 
การประเมินตนเอง  1  คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน  ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 

จุดออน : มีจํานวนการ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ข้ันตอนเดยีว (One Stop 
Service) นอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน 

จุดแข็ง : มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในข้ันตอนเดียว 1 บริการ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

  แนวทางแกไข : ควรมีการ
ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ข้ันตอนเดยีว (One Stop 
Service) เพิ่มข้ึน 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.9  จํานวนบริการ      
เชิงรุก (Proactive Service) 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  3  
บริการ  ตามเกณฑ
หอสมุดกลาง 
การประเมินตนเอง  2  คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน ตัวบงช้ีของ สกอ. 

จุดแข็ง : มีบริการเชิงรุก 3  
บริการ  

แนวทางเสริม : ควรมีการ
แนะนําหนังสือ/วารสารใหม
ผานเว็บไซต 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.10  จํานวนบริการ
อิเล็กทรอนิกส  (E-Service) 
 

N/A 
 

จุดออน :  ไมมีการดําเนินการ  
การใหบริการอิเล็กทรอนิกส   
แนวทางแกไข : หอสมุดกลาง
ควรมีการบริการอิเล็กทรอนิกส 
เชน การแจงรายการคาปรับผาน 
e-mail 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.11  คาใชจายของการ
บริการหองสมุดตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (บาท : คน) 

1. จํานวน 1 – 1,000  บาท 
2. จํานวน 1,001 – 1,999  บาท 
3.  จํานวนมากกวาหรือเทากับ  

2  บาท 

ไม บรร ลุ เป าหมาย   ระดั บ  
2 0 6 . 1 4   บ า ท ต า ม เ ก ณฑ  
หอสมุดกลาง   การประเมิน
ตนเอง  1  คะแนน  ตามคะแนน
อิงเกณฑการประเมิน    ตัวบงช้ี
ของ สกอ. 
 

จุดออน : งบประมาณคาใชจาย
ของการบริการหอสมุดกลาง
ไดรับจัดสรรนอย 
 
แนวทางแกไข : ควรมีการ
จัดสรรคาใชจายการบริการของ
หองสมุดใหไดตามเกณฑ  คือ
จํานวน  1,001 - 1,999 บาท 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.12 รอยละของผูใช
บริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรู
สารสนเทศและการเรียนรู 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  รอยละ  
82.2  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน   ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 

จุดแข็ง : มีการอบรมการสืบคน
ใหนักศึกษาใหมทุกคน 
 
แนวทางสงเสริม : จัดใหมี
โครงการฝกอบรมสืบคนการใช
ฐ านข อ มู ลต า ง  ๆ  สํ า ห รั บ
นักศึกษาทุกช้ันป   หรือตาม  
คํารองขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.13  ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการที่เขารวม
กิจกรรมสงเสริมกาเรียนรูสารสนเทศ
และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  4  ขอ  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน   ตัวบงช้ีของ สกอ. 

จุดแข็ง : จัดใหมีการอบรมให
ความรูบอยคร้ังและมีเอกสาร
ในการอบรม 

แนวทางสงเสริม : จัดหา
วิ ท ย า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู
ค ว า มส าม า รถ เ ฉพ า ะด า น
โดยตรงมาบรรยายในการ
อบรม 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.14   ความพรอมและ
ความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศ
ส่ิงพิมพ 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  105,270  
เลม  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน   ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 
 
 

จุดแข็ง  : มีจํานวน
ทรัพยากรสารนิเทศ100,000  
เลม ข้ึนไปซ่ึงเพียงพอตอผูเขา
ใชบริการ 

แนวทางเสริม : จัดหาหนังสือท่ี
ทั นส มั ย และตร ง กับคว าม
ตองการของผูใช 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.15  การบริการ
ฐานขอ มูลทรัพยากรสารสนเทศ  
และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  10  ฐาน  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน  ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 
 

จุดแข็ง : มีการบริการ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

แนวทางเสริม : ควรจัดอบรม
การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
แกนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

10.3.2 ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหอสมุดกลาง 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.2.1  ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ภายใน   หองสมุดท่ีใหบริการ         
(ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  5 ขอ  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน   ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 
 
 
 

จุดแข็ง  : มีการบริการ
ฐ า น ข อ มู ล ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศและระบบขอมูล
อิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย
ทางอินเทอรเน็ต 

แนวทางเสริม : ควรจัดอบรม
การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
แกนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.2.2  จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรใชสืบคน
ทรัพยากรสารนิเทศในหอสมุดกลาง   
ตอผูใชบริการตอวัน (เคร่ือง : คน) 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  1 เคร่ือง 
/  7 0  ค น   ต า ม เ ก ณ ฑ
หอสมุดกลาง   การประเมิน
ตน เอง   1    คะแนน   ตาม
คะแนนอิงเกณฑการประเมิน  
ตัวบงช้ีของ สกอ. 

จุดแข็ง : จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับผู
เขาใชบริการตอวัน 

แนวทางเสริม : ควรมีการ
ฝกอบรมผู เข าใชบริการ  ใช
เ ค ร่ืองคอมพิว เตอร ในการ
สืบคน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

10.3.3 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ ท่ี  10.3 .3 .1  การทํ านุ บํ า รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  5   ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ต ามค ะ แนน อิ ง เ กณฑ ก า ร
ประเมิน    ตัวบงช้ีของ สกอ. 
 
 

จุดออน :  
1. ไมมีระบบการจัดการ
สารสนเทศทองถ่ินตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
2. ไมมีการประเมินผลการ
ดําเนินการและปรับปรุง เพือ่
พัฒนา 

แนวทางแกไข :  
1. ควรมีระบบการจัดการ
สารสนเทศทองถ่ินตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินการและปรับปรุง เพื่อ
พัฒนา 
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จุดแข็ง  จุดออน  และแนวทางการพัฒนาแตละองคประกอบ 
 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนดําเนนิการ 

 จุดแข็ง 

1. มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ซ่ึงมีความสอดคลองกับ บุคลากรของ

สํานักมีสวนรวมในการกําหนด และไดเผยแพรใหผูใชบริการสํานักทราบ 

2. มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับแผนงานหลักของมหาวิทยาลัย โดย

เนนความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. มีการสนับสนุนการดําเนินงานดานงบประมาณและทรัพยากร  รวมถึงสามารถบริหาร

จัดการแผนงานเรงดวนท่ีตรงกับความตองการของหนวยงานแมไมอยูในแผน 

 

จุดออน 

1. แผนการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนดวย 

2. ควรมีการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผน โดยเฉพาะการวิเคราะหปญหา

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของแตละฝาย / งาน เพื่อการแกปญหารวมกัน ตลอดจน

นํามาใชในการปรับปรุงกลยุทธใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีขับเคล่ือนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงค

และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการท่ีดี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากร 

2. บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานไดหลายบทบาทหนาท่ี รวมถึง

การสนับสนุนใหบุคลากรเปนวิทยากรนอกหนวยงาน 

3. บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตางๆ สามารถทํางานเปนทีมไดอยางดี และมี

จิตสํานึกในการใหบริการ 
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จุดออน 

1. การดําเนินการระบบจัดการความรูยังไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และไม

กอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการใหบริการสารสนเทศอยางแทจริง 

2. ขาดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับตางๆ 

ของสํานักวิทยบริการฯ อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. ควรจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหารใหสมบูรณมากข้ึน และสามารถใชรวมกับ

มหาวิทยาลัยได 

2. ควรดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหสําเร็จตามเปาหมาย  และสามารถ

สรางองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการใหบริการสารสนเทศ 

3. ควรมีระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับตางๆ 

ของสํานักวิทยบริการฯ อยางชัดเจนและตอเนื่อง 
 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 

1. มีการจัดหาทรัพยากรดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

2. มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อลด

ตนทุนในการดําเนินการตางๆ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบเพื่อใหผูบริหารนําไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงิน เพื่อใชในการวางแผนและตัดสินใจ 

 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารและบุคลากรมีความพยายามและมุงม่ันในการดําเนินการประกันคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

2. มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ  
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3. มีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูและการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหแก

บุคลากรอยางท่ัวถึง 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวบงช้ีคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมและสะทอน

คุณภาพการปฏิบัติงานเทคนิคและการใหบริการสารสนเทศไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน โดยสามารถใช

ในการเทียบเคียงสมรรถนะ กับสถาบันบริการสารสนเทศอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 

องคประกอบท่ี 10   คุณภาพตามตามภารกิจหลัก 

 

องคประกอบท่ี  10.1 เทคโนโลยีการศึกษา 
 

 จุดแข็ง  
 1. มีการบริการสืบคนฐานขอมูลครอบคลุมทุกสาขาวิชาดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                                   

 2. มีเคร่ืองเสียงและเคร่ืองฉายท่ีทันสมัยไวสําหรับใหบริการ                                                                      
 3. มีการใหบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดดุวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                                                    

 4. มีบุคลากรผูเช่ียวชาญในการผลิตบทเรียน E-learning ดวยโปรแกรม ATutor ซ่ึงเปน 
open source             
 5. มีเจาหนาท่ีผูชํานาญในการถายภาพและผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 ควรจัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
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องคประกอบท่ี 10.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จุดแข็ง 

 1.  มีข้ันตอนการจัดทําเว็บไซตและสามารถดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนอยางชัดเจน 

 2.  มีการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยได
บรรลุตามคาเปาหมายท่ีต้ังไว 
 3. ความพึงพอใจของผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยูในข้ันเกินคาเปาหมาย 

 4.  มีแผนงาน โครงการ และมีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน   
 5.  มี firewall ปองกันการโจมตีทางเครือขาย  สําหรับเคร่ืองแมขายทุกเคร่ือง 
 6.  มีระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 7.  รอยละการใชงานเครือขายท้ังขาขาและขาออกสมดุลกัน 
 

 จุดออน 

 1.  จํานวนเคร่ืองไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา 
 2.  ขาดการประเมินการใชงานเครือขายของทุกหนวยงาน 

 3.  มีการสํารองขอมูลไมครบทุกระบบ 

 4.  ไมมีระบบสํารองเสนทางหลักท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

 แนวทางพฒันา 
 1.  จัดทําแผนเพื่อของบประมาณจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มเติม 

 2.  ควรมีการประเมินการใชงานเครือขายของทุกหนวยงาน 

 3.  ควรมกีารวางแผนสํารองขอมูลท้ังระบบ  และมีการกาํหนดชวงในการสํารองขอมูลให
ชัดเจน 

 4.   ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําระบบสํารองเสนทางหลัก 
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ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.1  ดานการบริหารงานสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ 10.2.1.1  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานระดับคณะ สํานกั ศูนยฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 2.  มีการกําหนดข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 

 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 

 4.  หนวยงานระดับคณะ สํานัก ศูนยฯ ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตท่ีไดมาตรฐาน 

 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชเวบ็ไซตของแตละหนวยงาน 

 6.  นําผลการสํารวจมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 3 มีการดําเนนิการขอ 4 – 5 มีการดําเนนิการท้ังขอ 6 
 

เปาหมาย :  4 
 

ตัวบงชี้ 10.2.1.2  จัดหาและพัฒนาโปรแกรมประยุกตใชงานใหกับหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  จํานวนโปรแกรมประยกุตใชงานท่ีจดัหาและพฒันา 3 โปรแกรม 

 2.  จํานวนโปรแกรมประยกุตใชงานท่ีจดัหาและพฒันา 5 โปรแกรม 

 3.  จํานวนโปรแกรมประยกุตใชงานท่ีจดัหาและพฒันา 7 โปรแกรม 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 มีการดําเนนิการขอ 2 มีการดําเนนิการขอ 3 
 

เปาหมาย :  3 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.3  ระดับความพึงพอใจของการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 
 2.  รอยละ 51 - 85 

 3.  รอยละ 86 ข้ึนไป 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 รอยละ 51 – 85 รอยละ 86 ข้ึนไป 
 

เปาหมาย :  รอยละ 80 (2) 
 

10.2.2  ดานการบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.2.1  ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา 
สูตรการคํานวณ : 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

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

เปาหมาย :  1 ตอ 50 
 

ตัวบงชี้ 10.2.2.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  นอยกวาหรือเทากับรอยละ 74 
 2.  รอยละ 75 – 84 
 3.  มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 74 รอยละ 75 – 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 

เปาหมาย :  รอยละ 80 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาป 2550 ( FTES) 

     จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
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10.2.3  ดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ 10.2.3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของ
สังคม ชุมชนตอบุคลากรของศูนยฯ 

สูตรการคํานวณ : 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 24 รอยละ 25 – 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
 

เปาหมาย :  รอยละ 50 

 
ตัวบงชี้ 10.2.3.2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน 

เกณฑมาตรฐาน :  (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีการจัดทําแผนในการใหบริการวิชาการที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดใหบริการทาง
วิชาการ (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) แกสังคม ชุมชน 
 2.  มีการกําหนดคณะทํางาน หรือบุคลากรดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ี
กําหนด 
 3.  หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปตาม
แผน อาทิเชน รายงานสรุปโครงการ รายช่ือผูเขารวม 
 4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจ 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย :  4 

(จํานวนกจิกรรมหรือโครงการท่ีศูนยฯ  
จัดข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม  ชุมชน   

เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ชุมชน) 
ในปการศึกษา 2550 

จํานวนบุคลากรในหนวยงานในปการศึกษา 2550 
× 100 
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ตัวบงชี้ 10.2.3.3  มีจํานวนเอกสารเผยแพรความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เกณฑมาตรฐาน :  (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  1 ฉบับตอป 
 2.  2 – 4 ฉบับตอป 
 3.  ต้ังแต 5 ฉบับข้ึนไป 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 ฉบับตอป 2 – 4 ฉบับตอป ต้ังแต 5 ฉบับข้ึนไป 
 

เปาหมาย :  2 

 
ตัวบงชี้ 10.2.3.4  มีระบบและกลไกในการจัดทําเอกสารเผยแพรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เกณฑมาตรฐาน :  (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีแผนการดําเนินการอยางเปนลายลักษณอักษร 
 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.  มีการดําเนนิการจัดทําเอกสารเผยแพรอยางตอเนื่อง 
 4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการท้ัง 5 ขอ 
 

เปาหมาย :  2 
 

10.2.4  ดานการจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ตัวบงชี้ 10.4.1  การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีการจัดทําแผนแมบท พฒันาระบบเครือขาย 
 2.  มีการเช่ือมตอเครือขายทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 3.  มีการประเมินการใชงานเครือขายของแตละหนวยงาน 

 4.  มีการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขาย 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย :  3 
 

ตัวบงชี้ 10.2.4.2  การเช่ือมตอเครือขายไรสายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  รอยละ 25 ของอาคารในมหาวิทยาลัย 
 2.  รอยละ 50  ของอาคารในมหาวิทยาลัย 
 3.  รอยละ 75  ของอาคารในมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 
 

เปาหมาย :  รอยละ 50 
 

ตัวบงชี้ 10.2.4.3  มีระบบและกลไกในการเขาใชระบบสารสนเทศ 

เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเนนิการ ในการเขาใชระบบสารสนเทศอยางชัดเจน 

 2.  มีการดําเนนิงานตามแผน 

 3.  มีการตรวจสอบการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 

 4.  มีการประเมินผลความพงึพอใจการเขาใชระบบสารสนเทศ 

 5.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1 – 2 มีการดําเนนิการขอ 3 – 4  มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย :  3 
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10.2.5  ดานระบบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ 10.2.5.1  รอยละของระบบปองกันการโจมตีผานทางเครือขาย 
สูตรการคํานวณ :  
 

 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 50 รอยละ 51 – รอยละ 75 มากกวารอยละ 75 
 

เปาหมาย :  รอยละ 90 
 

ตัวบงชี้ 10.2.5.2  ระดับของการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 

เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล 

 2.  มีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําการสํารองขอมูล 

 3.  มีการสํารองขอมูลท้ังระบบไมตํ่ากวา 4 คร้ังตอป 
 4.  มีการสํารองขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกสัปดาห 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการมากกวา 3 ขอ 
 

เปาหมาย :  4 
 

ตัวบงชี้ 10.2.5.3  ระดับของการสํารองเสนทางหลัก 

เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  ประชุมวางแผนพัฒนาระบบสํารองเสนทางสําหรับเครือขาย 

 2.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายภายในประเทศ 

 3.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายภายนอกประเทศ 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

บนเครือขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท้ังหมด 
 

× 100 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอ มีการดําเนนิการครบ 3 ขอ 
 

เปาหมาย :  2 
 

ตัวบงชี้ 10.2.5.4  ระดับคุณภาพของระบบสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย 
เกณฑมาตรฐาน : (ระดับ,ขอฯ) 
 1.  มีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 

 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 3.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของ
ระบบเครือขาย 

 4.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขาย 

 5.  มีการติดต้ังเคร่ืองปนไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟาดับมากกกวาหนึ่งช่ัวโมง 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

เปาหมาย :  4 
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องคประกอบท่ี 10.3 หอสมุดกลาง 

 

 จุดแข็ง 
1. หอสมุดกลาง สามารถดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ

เปนเวลา  8 – 10  วัน 
2. หอสมุดกลางมีการพัฒนาศักยภาพของระบบฐานขอมูลโดยจัดใหมีการบริการ

ฐานขอมูลตามความจําเปนของผูใชบริการ 
3.  มีจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ 100,000  เลม ข้ึนไปซ่ึงเพียงพอตอผูเขาใชบริการ 
4.  มีบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดยีว 1 บริการ 
5.  มีบริการเชิงรุก 3  บริการ  
6.  มีการอบรมการสืบคนใหนักศึกษาใหมทุกคน 
7.     จัดใหมีการอบรมใหความรูบอยคร้ังและมีเอกสารในการอบรม 
8.     มีจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ 100,000  เลม ข้ึนไป   ซ่ึงเพียงพอตอผูเขาใชบริการ 
9.     มีการบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
10    มีการบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศและระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสผาน

เครือขายทาง  อินเทอรเน็ต 
11.    จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับผูเขาใชบริการตอวัน 

 จุดออน 
1. หอสมุดกลางมีงบประมาณในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศนอยกวาจํานวนนกัศึกษา

เต็มเวลา เทียบเทา 
2. ไมมีขอรองเรียนจากผูใชบริการ 
3.     มีปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศนอยกวา เปาหมายท่ีกําหนดไว      
4.     มีจํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) นอยกวา

เกณฑมาตรฐาน 
5.    ไมมีการดําเนินการ  การใหบริการอิเล็กทรอนิกส   
6.    งบประมาณคาใชจายของการบริการหอสมุดกลางไดรับจัดสรรนอย 
7.    ไมมีระบบการจัดการสารสนเทศทองถ่ินตาม พันธกจิของมหาวิทยาลัย 
8.    ไมมีการประเมินผลการดําเนินการและปรับปรุง เพือ่พัฒนา 
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แนวทางเสริม 
1. หอสมุดกลางควรทําแบบฟอรมการนําทรัพยากรตั้งแตรับ จนออกใหบริการ 
2. หอสมุดกลางควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
3. จัดหาหนังสือท่ีทันสมัยและตรงกับความตองการของผูใช 
4. ควรมีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) เพิ่มข้ึน 
5. ควรมีการแนะนําหนังสือ/วารสารใหมผานเว็บไซต 
6. จัดใหมีโครงการฝกอบรมสืบคนการใชฐานขอมูลตาง ๆ สําหรับนักศึกษาทุกช้ันป  หรือ

ตามคํารองขอ 
7. จัดหาวิทยากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานโดยตรงมาบรรยายในการอบรม 
8. จัดหาหนังสือท่ีทันสมัยและตรงกับความตองการของผูใช 
9. ควรจัดอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
10. ควรจัดอบรมการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
11. ควรมีการฝกอบรมผูเขาใชบริการ ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการสืบคน 

 
 แนวทางแกไข 

1. หอสมุดกลางควรมีการจัดสรรงบประมาณในการ จดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพิ่ม 
2. ควรทําจุดบริการรับขอรองเรียนเพิ่มข้ึน 
3. ควรจัดกจิกรรมสงเสริมการอานแกผูใชบริการ 
4.    หอสมุดกลางควรมีการบริการอิเล็กทรอนิกส เชน การแจงรายการคาปรับผาน e-mail 
5.    ควรมีการจัดสรรคาใชจายการบริการของหองสมุดใหไดตามเกณฑ  คือจํานวน  1,001 

- 1,999  บาท 
6.    ควรมีระบบการจัดการสารสนเทศทองถ่ินตาม พันธ กิจของมหาวิทยาลัย 
7.    ควรมีการประเมินผลการดําเนินการและปรับปรุง เพื่อพัฒนา 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง 2550 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

127

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหอสมุกลาง 
สรุปเปาประสงคและตัวบงช้ีเพิ่มเติมตาม รางแผนกลยุทธ ประจําปการศกึษา 2551 (มิ.ย. 51 – พ.ค. 52)
หอสมุดกลางไดเพิ่มตัวบงช้ี ตามเปาประสงค  ในปการศกึษา 2551 ดังนี้ 
 

เปาประสงค ตัวบงชี ้ หมายเหตุ 
การใชสินทรัพยอยางคุมคา 1. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิในการใชจาย

งบประมาณ 
2. ตนทุนตอสมาชิกท่ีใชบริการของ

หองสมุด 

 

เพิ่มชองทางการใหบริการชวยเหลือ
และตอบคําถาม 

3. จํานวนชองทางใหบริการชวยเหลือ
และตอบคําถาม 

 

องคประกอบการใหบริการท่ีสําคัญ อยู
ในสภาพท่ีทันสมัย และพรอมใชงาน 

4. ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ี
ใหบริการ 

 

ปรับปรุงกระบวนการส่ือสารท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

5. จํานวนชองทางการส่ือสาร  

สงเสริมการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสแกผูใชบริการ 

6. การดําเนนิงานดานการสงเสริมการ
ใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 7. หอสมุดกลางใชหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อคณะกรรมการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 

1. นายโกสุม   เจริญรวย        
2. ผศ.จิตติมา สิงหธรรม        
3. ผศ.บุษยา   ประทุมยศ        
4. ผศ.กนกพร จาริก      
5. นางสาวกรวรรณ ทวีวัฒน  
6. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข  
7. นางสาวรุงรัตน เชื้อแกว  
8. นางมาลีวัลย นิโรจน  
9. นางเจียมจิต บวชไธสง  
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รายชื่อเอกสารอางอิง 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 

1.1-1.1 ปรัชญาในเว็บไซตสํานัก 
1.1-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-2.1 คูมือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
1.1-2.2 งบประมาณประจําป 2551 ของสํานักฯ 
1.1-3.1 แผนการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ ปงบประมาณ 2550 
1.1-4.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551 – 2554) 
1.1-5.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 

 1.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551 – 2554) 
1.2-1.2 คูมือประกันคุณภาพ 2550 
1.2-1.3 แผนการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ ป 2550 

 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1  

7.1-1.1 แผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
7.1-1.2 บันทึกขอความเชิญประชุม 
7.1-1.3 คณะกรรมการประจําสํานัก มีหนาท่ีในการกําหนดกลยุทธ นโยบาย ของสํานัก     
7.1-2.1 รายงานสรุปโครงการตางๆ 
7.1-2.2 รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน 
7.1-3.1 คณะกรรมการประสํานัก 
7.1-3.2 แผนการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 

7.2-1.1 คําส่ังแตงต้ังหัวหนางาน 
7.2-1.2 ประกาศหลักธรรมาภิบาลของสํานัก 
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 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 

7.3-1.1 คณะกรรมการจัดการความรู 
7.3-1.2 เว็บไซต http://atutor.rbru.ac.th ช่ือวิชา ARIT corner 
7.3-2.1 แผนการจัดการความรู 
7.3-2.2 โครงการการจัดการความรู 
7.3-3.1 สรุปรายงานตามแผนการดําเนินงานจัดการความรู 
7.3-4.1 คูมือการลงรายการส่ิงพิมพพิเศษ 
7.3-4.2 โครงการอบรมการลงรายการส่ิงพิมพพิเศษแกบรรณารักษ 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 

7.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในแผนงานงบประมาณประจําป 2550 
7.4-1.2 โครงการพัฒนาบุคลากร 
7.4-1.3 เอกสารกําหนดกรอบอัตรากําลัง มหาวิทยาลัย 4 ป 
7.4.2.1 โครงการฝกอบรมบุคลากร 
7.4.2.2 ภาระหนาท่ีของบุคลากรแตละตําแหนง 
7.4-3.1 โครงการกิจกรรม 5 ส 
7.4-4.1 โครงการสงบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน 
7.4-4.2 สรุปรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5 

7.5-1.1 รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550   
7.5-2.1 สถิติตางๆ 
7.5-3.1 บันทึกขอความเร่ือง ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และระบบรักษาความปลอดภัย 
7.5-4.1 รายงานผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 

7.6-1.1 เว็บไวตของสํานักวิทยบริการฯ  http://arc.rbru.ca.th 
7.6-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.6-1.3 สารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 7.6-2.1 เว็บไซตสายตรงผูบริหาร (http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php) 
7.6-2.2 กระดานขาวชาวรําไพ (http://www.rbru.ac.th/rbsboard/bebboard.php) 
7.6-3.1 คําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8 

7.8-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.8-1.2 หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
7.8-1.3 นโยบายในการบริหารความเส่ียง 
7.8-2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.8-3.1 แผนบริหารความเส่ียงของสํานัก 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 

7.9-1.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา 2550 

7.9-1.2 รายงานการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผล
การดําเนินงานการใหบริการหองสมุดของฝายตางๆ 

7.9-2.1 คูมือปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.9-2.2 รายงานการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผล

การดําเนินงานการใหบริการหองสมุดของฝายตางๆ 
7.9-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ ประจําปการศึกษา 2550 
7.9-4.1 โครงสรางองคกร 
7.9-5.1 ตารางสรุปความสอดคลองของแผนการดําเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร

ของสํานัก 

7.9-6.1 แผนการติดตามผลการดําเนินงาน (ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 

8.1-1.1 มีแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสํานัก 
8.1-1.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดานการเงิน 
8.1-1.3 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักใหเปนไปตาม

เปาหมายของแผนกลยุทธ 
8.1-2.1 มีแผนการจัดสรรเงินเพื่อใชจายตามลักษณะของโครงการ 
8.1-3.1 จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. 2550                  

ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
8.1-4.1 จัดทํารายงานสรุปยอดการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550 
8.1-5.1 แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป 2550 
8.1-6.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดานการเงิน 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2 
8.2-1.1 คําส่ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรสารสนเทศของสํานัก 
8.2-2.1 โครงการการวางแผนพรอมสรรพเพ่ือรับเกษียณ 
8.2-2.2 ตารางการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรฝายตางๆ  
8.2-3.1 บันทึกขอความขอใชหองประชุม 
8.2-3.2 บันทึกขอความขอยืมเคร่ืองเสียง 
8.2-4.1 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ สกอ. (ThaiLIS) 
8.2-4.2 มีการจัดทําฐานขอมูลดิจิทัลรวมกันกับ สกอ. หองสมุดในขายงานหองสมุด

มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศ (ThaiLIS) 
 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 

9.1-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-1.2 รายงานการประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9.1-1.3 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
9.1-2.1 นโยบายการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-2.2 คําส่ังไปราชการ เร่ือง การประกันคุณภาพ 
9.1-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-4.1  ประกาศนโยบายประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
9.1-5.2  รายงานการตรวจประเมินภายใน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3 

9.3-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
9.3-2.1 คูมือการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2550 (หนา 33) 
9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2550 
9.3-3.2 มีคณะกรรมการตรวจประเมินภายในปการศึกษา 2550 
9.3-4.1  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบที่ 10  คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน  
 

องคประกอบท่ี 10.1 เทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.1 

10.1.1.1-1.1 คูมือการใชฐานขอมูล 
 10.1.1.1-2.1 บันทึกขอความมอบหมายงานของศูนยฯ 
 10.1.1.1-3.1 สถิติผูขอใชบริการ 
 10.1.1.1-3.2 บริการพิมพฐานขอมูล 
 10.1.1.1-3.3 ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมทุกเนือ้หา 
 10.1.1.1-4.1 มีหองใหบริการสืบคน 
 10.1.1.1-4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรใหสืบคน 45 เคร่ือง 
 10.1.1.1-5.1 บันทึกขอความมอบหมายงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 10.1.2 

10.1.1.2-1.1 ขอมูลในการขอใชบริการ 
 10.1.1.2-2.1 แบบฟอรมการขอใชบริการหองประชุม/หองคอมพิวเตอร 1 
 10.1.1.2-2.2 แบบฟอรมขอใชบริการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
 10.1.1.2-2.3 แบบฟอรมการขอยืมอุปกรณ 
 10.1.1.2-3.1 สถิติการใชบริการจากโปรแกรมเช็คการเขาใชหองอินเตอรเน็ต 
 10.1.1.2-4.1 บันทึกขอความมอบหมายงาน 
 10.1.1.2-5.1 เอกสารจัดซ้ือจัดจาง 

ตัวบงชี้ท่ี 10.1.3 
10.1.1.3-1.1 แบบฟอรมการจัดซ้ือ 

 10.1.1.3-1.2 หนังสือนําสงมอบส่ือโสตทัศนวัสด ุ
 10.1.1.3-2.1 สถิติการยืม – คืน 
 10.1.1.3-2.2 บริการยืม-คืนส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม VTLS 
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 10.1.1.3-3.1 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.4 

10.1.1.4-1.1 โครงการอบรม E-learning 
 10.1.1.4-2.1 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.1.1.4-3.1 บทเรียน E-learning ท่ีเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 
 

องคประกอบที่ 10.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.1 

 10.2.1.1-1.1  โครงการพัฒนาเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 10.2.1.1-2.1  ขอกําหนดการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.1-2.2  ข้ันตอนการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.1-3.1  หนาเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  

10.2.1.1-4.1  หนาเว็บไซตท่ีไดมาตรฐาน 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.2 
 10.2.1.2-1.1  กระดานขาวชาวรําไพฯ 
 10.2.1.2-1.2  สายตรงผูบริหาร 
 10.2.1.2-1.3  ระบบหมุนโมเด็ม 
 10.2.1.2-2.1  โปรแกรมจัดเก็บภาพกิจกรรม 
 10.2.1.2-2.2  ระบบขาวประชาสัมพันธ 
 10.2.1.2-3.1  พัฒนา Web directory 
 10.2.1.2-3.2  พัฒนาเว็บแผนท่ีมหาวิทยาลัย online 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.2.1 
 10.2.2.1-1.1  ตารางแสดงคา FTES    
 10.2.2.1-1.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรของศูนยฯ 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.2.2 
 10.2.2.2-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ปการศึกษา 1/2550 
 10.2.2.2-2.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ปการศึกษา 2/2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.2.3.1 
 10.2.3.1-1.1  สรุปโครงการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 
 10.2.3.1-1.2  โครงการบริการวิชาการ 

10.2.3.1-1.3  บุคลากรของศูนยฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.2.3.2 

 10.2.3.2-1.1  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 10.2.3.2-1.2  โครงการบริการวิชาการ 
 10.2.3.2-2.1  บันทึกขอความ เร่ืองมอบหมายหนาท่ี 
 10.2.3.2-3.1  รายงานสรุปผลโครงการ 
 10.2.3.2-3.2  รายช่ือผูเขาอบรม 
 10.2.3.2-4.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 10.2.3.2-4.2  รายงานสรุปผลโครงการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.1 
 10.2.4.1-1.1  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.4.1-2.1  แผนผังการเช่ือมตอเครือขาย  
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.5.1  
 10.2.5.1-1.1 จาํนวนเคร่ืองแมขายท้ังหมด 
 10.2.5.1-1.2  จํานวนเคร่ืองแมขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน  
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.5.2 
 10.2.5.2-1.1  นโยบายสํารองขอมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 10.2.5.2-1.2  บันทึกขอความเร่ือง  แจงนโยบายการสํารองขอมูลและนโยบายการสํารอง    

ไฟฟา 
 10.2.5.2-2.1  คําส่ังเร่ือง  การมอบหมายภารกิจระบบงานสํารองขอมูล 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.5.3 
 10.2.5.3-1.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วันท่ี  11  กมุภาพันธ 2551 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.5.4 
 10.2.5.4-1.1  นโยบายสํารองไฟฟา 
 10.2.5.4-1.2  บันทึกขอความเร่ือง  แจงนโยบายการสํารองขอมูลและนโยบายสํารองไฟฟา 
 10.2.5.4-2.1  คําส่ังเร่ือง  การมอบหมายภารกิจระบบงานสํารองไฟฟา 
 10.2.5.4-3.1  บันทึกการใชงานเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ

อุปกรณเครือขายหลักของระบบเครือขาย 
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 10.2.5.4-4.1  บันทึกการใชงานเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขาย 

 10.2.5.5-1.1  รายงานปริมาณการใชเครือขาย 
 

องคประกอบที่ 10.3 หอสมุดกลาง 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.1 
10.3.1.1-1.1  รายการจัดซ้ือหนังสือ / วารสาร 

 10.3.1.1-2.1  งบประมาณการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.2 
10.3.1.2-1.1  ใบเบิกทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

 10.3.1.2-2.1  Print  Out  หนาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศรายบุคคล 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.3 
10.3.1.3-1.1  นโยบายประกนัคุณภาพหอสมุดกลาง   

 10.3.1.3-2.1  โครงการจัดซ้ือฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
 10.3.1.3-3.1   คูมือการสืบคน 

10.3.1.3-3.2  บอรดแนะนําการสืบคน 
10.3.1.3-3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
10.3.1.3-4.1   รายงานการประเมินความพงึพอใจของผูใชบริการของหอสมุดกลาง 
10.3.1.3-5.1   Print Out  หนา เว็บไซต สืบคนฐานขอมูล virtua 
10.3.1.3-5.2   Print Out  หนา เว็บไซต สืบคนฐานขอมูล virtua  hilight 
10.3.1.3-6.1   เอกสารสรุปการดําเนินงานบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
10.3.1.3-6.2  บันทึกสถิติขอมูล  จํานวนช่ือเร่ืองของหนงัสือ / จํานวนเลมของหนังสือ / 

จํานวนสมาชิก  
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.4 
10.3.1.4-1.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหอสมุดกลาง 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.6 
10.3.1.6-1  รายการสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  3,651  คน 
10.3.1.6-2  สถิติรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้ังแต 1  มิ.ย. – 31 พ.ค. 51  จํานวน  

22,576  รายการ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.7 

 10.3.1.7-1.1  สรุปตารางรอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.8 
10.3.1.8-1.1  Workflow  รายการคาปรับแบบเกา 
10.3.1.8-1.2  Workflow  รายการคาปรับปจจุบัน 
10.3.1.8-1.3 บันทึกรายการคาปรับแตละวนั 
10.3.1.8-2.1 ฐานขอมูลออนไลน 9 ฐาน 
10.3.1.8-2.2 บันทึกการใชคอมพิวเตอรสํานกัวิทยบริการฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.9 
10.3.1.9-1.1  รายช่ือหนังสือ / วารสารใหม บนสารสํานักวิทยบริการฯ 
10.3.1.9-2.1  บรรณานิทัศนแนะนําหนังสือ / วารสารใหม  ท่ีอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
10.3.1.9-2.2  สารสํานักวิทยบริการฯ 
10.3.1.9-3.1  ใบรายช่ืออาจารยแนะนําหนงัสือเขาหอสมุดกลาง 
10.3.1.9-4.1 บันทึกขอความแจงรายการคางสงหนังสือ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.11 
10.3.1.11-1.1  งบประมาณคาใชจายของหอสมุดกลาง 
10.3.1.11-1.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.12 
10.3.1.12-1.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 
10.3.1.12-1.2 รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการ

สืบคน 
10.3.1.12-1.3 สรุปโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพือ่การสืบคน   
10.3.1.12-2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือ  การพัฒนาหองสมุดดจิิทัลดวยโปรแกรม 

Greenstone   
10.3.1.12-2.2  รายช่ือผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือ  การพัฒนาหองสมุด

ดิจิทัลดวยโปรแกรม Greenstone   
10.3.1.12-2.3 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาหองสมุดดิจิทัลโดย

โปรแกรม Greenstone 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.13 
10.3.1.13-1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ

สืบคน 
10.3.1.13-2.1  แผนปฏิบัติงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
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เพื่อการสืบคน 
10.3.1.13-3.1 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการสืบคน 
10.3.1.13-4.1  สรุปการประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

เพื่อการสืบคน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.14 
10.3.1.14-1.1  สถิติรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ 

VTLS  ณ วันท่ี  27  พ.ค.  2551 
10.3.1.14-1.2 บันทึกขอความอนุมัติซ้ือวัสดุ 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.15 
10.3.1.15-3.1  รายการฐานขอมูลสืบคน Opac ในหอสมดุกลาง 
10.3.1.15-3.2  รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   จํานวน 9 ฐาน 
10.3.1.15-3.3  ขอมูลการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.2.1 
10.3.2.1-1.1  คูมือการติดต้ัง Antivirus โดย NOD 32 
10.3.2.1-1.2 แบบฟอรมการปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-2.1  ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  
10.3.2.1-2.2  ฐานขอมูลสืบคน Opac   
10.3.2.1-3.1   Job description  การปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-3.2 รายงานการประชุมหวัหนาหอสมุดกลาง คร้ังท่ี 2/2551 
10.3.2.1-4.1   Print Out  หนา  Version  2003  เปล่ียนเปน Version  2007    
10.3.2.1-5.1   ขอบขายงาน   
10.3.2.1-5.2   แบบฟอรมการปฏิบัติงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.2.2 
10.3.2.2-1.1  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับสืบคน 6 เคร่ือง 
10.3.2.2-1.2  สถิติผูเขาใชบริการ  
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.3.1 
10.3.3.1-1.1 โครงการวันเดก็แหงชาติประจําป 2550 
10.3.3.1-1.2  ภาพถายกจิกรรมวนัเดก็ ณ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
10.3.3.1-2.1  มีการปฏิบัติตามแผนของโครงการวันเด็ก 
10.3.3.1-3.1 คูมือประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัย  (พนัธกิจ)  
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10.3.3.1-4.1 โครงการวันเดก็  (กจิกรรมวาดรูป) 
10.3.3.1-4.2 โครงการวันเดก็  (กจิกรรมเลานิทาน) 
10.3.3.1-5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการวันเดก็   
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