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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนที่ 1 
บทนํา 

 

ประวัติความเปนมาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ชื่อหนวยงาน    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Academic resources and Information Technology Center) 
 ท่ีตั้ง อาคารบรรณราชนครินทร  
 URL http://arc.rbru.ac.th 
 โทรศัพท หอสมุดกลาง : 039 – 471065,  039 – 319111  ตอ 1100 – 1111 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ : 039 – 471052, 039-319111 ตอ  3503 
 โทรสาร 039 – 471065 
 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีฐานะ
เปนสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วันท่ี 22  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผูอํานวยการเปนหนวยงานระดับกองโดยแบงสวนราชการเปน      
4 งาน ไดแกกลุมงานบริหารงานท่ัวไป หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  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 2551              
 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  7  คน 
 1.  ผศ.จิตติมา   สิงหธรรม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
 2.  นางมาลีวัลย   นิโรจน  รักษาการหวัหนาเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3.  นางสาวสาวิตรี จําปาศักดิ ์ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 4. นางอุไร   แสงช่ืน  แมบาน 
 5. นางมะลิ   ทิพจินดา  แมบาน 
 6. นางธิดารัตน เทพอรุณ  แมบาน 
 7. นางพิมพา พอคา   แมบาน 
  

 หอสมุดกลาง  จํานวน 16 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 
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 8.  นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 9.  นายกําชัย   ทบบัณฑิต  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 10.นางสาวชฎาพร นิโรจน  นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ 
 11. นางวรินทร   พูลสนอง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 12. นายธนดล   สอนสา  ชางเรียงพิมพ 2 
 13. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  เจาหนาท่ีพิมพดีดข้ัน 3 
 14. นางอินธิรา   สังคีรี   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 15. นางสาวอัญชลี   เฟองภักดิ ์  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 16. 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 13 คน 
 1.  ผศ. บุษยา   ประทุมยศ  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. นายปฏิคม    ทองจริง  หัวหนาหนวยครุภัณฑคอมพิวเตอร                  
 3. นายณฐักาญจน    พึ่งเกิด  หัวหนาหนวยระบบเครือขาย  
 4. นายนิทัศน    นิลฉวี   หัวหนาหนวยสารสนเทศ 
        5. นางสาวรุงรัตน เช้ือแกว หัวหนาหนวยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 6.  นางสาวลัดดา   เชิดชมกล่ิน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 7.  นายปริญญา   ภารดีรุจิรา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 8.  นายเอกลักษณ   สุขท้ังโลก  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 9. นางปรียาภรณ   ศิริไสยาสน  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 10.นางสาววงษจันทร   แกวสีมวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 11. นางสาวอาริษา   ศรีเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 12. นางสาวสันทนา เสนาะสรรพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 13. นายศรายทุธ จิตรพฒันากุล  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 2552) 

1. หนังสือ จํานวน 52,679 ช่ือเร่ือง  รวมท้ังหมด 109,559 เลม 
2. VCD จํานวน 935 ช่ือเร่ือง CD – ROM  จํานวน  904  ช่ือเร่ือง DVD จํานวน  48 ช่ือเร่ือง  

ACD จํานวน  103  ช่ือเร่ือง  วีดิทัศน  745  ช่ือเร่ือง 
3. ส่ิงพิมพตอเนือ่ง วารสาร / นิตยสาร จํานวน 386 ช่ือเร่ือง  หนังสือพิมพ  25 ช่ือเร่ือง 

 
 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดนําโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  (VTLS) 
เม่ือป พ.ศ. 2543  ในการจัดการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ทํารายการสืบคน 
บริการสืบคน เผยแพร ใหบริการยืม - คืนสารสนเทศแกผูใชไดอยางรวดเร็ว แมนยํา ประหยัดเวลา 
และคาใชจาย  
 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  1,138,400 บาท 
 เงินนอกงบประมาณแผนดินจํานวน  2,050,530 บาท 
   รวมงบประมาณท้ังส้ิน  3,188,930 บาท 
 

หนวยงาน 

 งบประมาณแผนดนิ   งบประมาณเงนิรายได  

 รวม  
ผูสําเร็จ

การศึกษาดาน
วิทยาศาสตร 

ผูสําเร็จ
การศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

เงินบํารุง
การศึกษา 

เงินการศึกษา
ภาคพิเศษ 

กลุมงาน
บริหารงานท่ัวไป 

50,000.00 338,400.00 - 208,705.00 597,105.00 

ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  -  120,000.00  

                          
144,000.00  25,000.00 289,000.00 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  -  150,000.00  

                          
360}000.00  

                          
586,160.00  

             
1,096,160.00  

หอสมุดกลาง - 480,000.00 435,200.00 291,465.00 1,206,665.00 

รวม 50,000.00 1,088,400.00 939,200.00 1,823,999.00 3,188,930.00 
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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 (1.1-1.1) (1.1-1.2) 

2. มีการประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (1.1-2.1) (1.1-2.2) 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตัวบงช้ีของ สกอ. 

สมศ. กพร. และตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
(1.1-3.1) 

4. มีการดําเนินการตามแผนของภารกิจหลัก โดยการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ (1.1-4.1) 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี โดยประเมินผล  

การนําแผนไปปฏิบัติ และรายงานตอผูบริหาร  (1.1-5.1) 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงค  

เปาหมายกับยุทธศาสตร (1.1-6.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 6 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 1.1 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 6                    
จึงบรรลุเปาหมาย   
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 

1.1-1.1 ปรัชญาในเว็บไซตสํานัก 
1.1-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.1-2.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ 
1.1-2.2 งบประมาณประจําป 2552 ของสํานักฯ 
1.1-3.1 แผนการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ ปงบประมาณ 2552 
1.1-4.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551 – 2554) 
1.1-5.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน 
1.1-6.1 มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
 

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 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 77.27 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ีรอยละ 80 ของตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด  สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดรอยละ 77.27 จึงไมบรรลุเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

x 100 
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รายการหลักฐาน 
1.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551) 
1.2-1.2 สรุปโครงการปงบประมาณ 2551 

 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ 5.1  มีระบบและกลไกในการใหบริการวิชาการแกชุมชน  สังคมตามเปาหมายของสํานักฯ     

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีนโยบาย  และโครงการในการใหบริการวิชาการที่สํานักใหบริการทางวิชาการ             
แกชุมชน  สังคม 
 2.  มีการกําหนดคณะทํางาน  หรือบุคลากรดําเนินการใหบริการวิชาแกสังคมตามแผนท่ี
กําหนด 

 3.  หลักฐานท่ีแสดงวาการใหบริการทางวิชาการของสํานักเปนไปตามแผน  อาทิเชน  
รายงานสรุปโครงการ  รายช่ือผูเขารวม 
 4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจ  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคมใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2  มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  ดังนี ้
 1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดแผนการบริการวิชาการใน
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2551   (5.1-1.1)    
 2.  มีการกําหนดคณะทํางาน  หรือบุคลากรดําเนินการใหบริการวิชาแกสังคมตามแผน               
ท่ีกําหนด โดยทําบันทึกแจงหนาท่ีของแตละบุคคลใหบุคลากรไดรับทราบและถือปฏิบัติตามนั้น 
(5.1-2.1) 
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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3.  มีระเบียบการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (5.1-3.1)  
(5.1-3.2)   
 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด (5.1-4.1)  (5.1-4.2)  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  “ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการแกชุมชน  
สังคม”  และสํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4  บรรลุเปาหมาย   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน : 
 5.1-1.1   แผนการใชจายงบประมาณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2551 
 5.1-2.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 
 5.1-3.1  ระเบียบในการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1-3.2 สรุปรายงานผลโครงการ 
 5.1-4.1  แบบสอบถาม 
 5.1-4.2  รายช่ือผูเขารวมประชุม 
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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการสํานักวิทยบริการฯ โดยแบงการสํารวจออกเปน 4 ดาน คือดานการบริการ ดานผู
ใหบริการ ดานทรัพยากรสารสนเทศ และดานอาคารสถานที่ ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ดานการบริการ คาเฉล่ียเทากับ 3.76  ดานผูใหบริการเทากับ 3.84  ดานทรัพยากร
สารสนเทศ เทากับ 3.88  และดานอาคารสถานท่ีเทากับ 3.91 โดยระดับความพึงพอใจท้ัง 4 ดาน 
เทากับ 3.84  คิดเปนรอยละ 76.8  (5.4-1.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานประกัน
คุณภาพไวท่ี รอยละ 80 ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ”  และ
สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการได   76.8   ไมบรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2 ไมบรรลุเปาหมาย 

 
หลักฐาน : 

5.4-1.1  ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการหองสมุด
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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้  6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

ตัวบงชี้  6.1.1  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดตัวบงชี้  กระบวนการ  

 เกณฑมาตรฐาน :   ระดับ 
1. มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวม ช้ีแหลงใหบริการขอมูลทองถ่ิน หรืออนุรักษเสริมสราง 

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย 
2. มีการดําเนนิการตามแผนหรือโครงการในขอ 1 ครบถวน 
3. มีระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม 
4. มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปญญาไทย 
5. มีการประเมินผลการดําเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มี  2  ขอข้ึนไป มี  3-4  ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
  ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ   4  ตามเกณฑของสํานักวิทยบริการฯ  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําสํานักฯ ประจําปงบประมาณ  2551  และมี
โครงการเพื่อรวบรวมแหลงขอมูล  เชน  การจัดทําโครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  (6.1.1-1.1)   

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคลองกับแผนงานโครงการหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัล  (6.1.1-2.1)  (6.1.1-2.2) 

3. มีระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม (6.1.1-3.1) 
4.  มีการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม (6.1.1-4.1) 
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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรลุเปาหมาย   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานประกัน
คุณภาพไวท่ี 3 ขอ  ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 6.1.1 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”  และสํานักวิทยบริการฯ 
ดําเนินการไดระดับ 4  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
 2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

6.1.1-1.1 โครงการหอจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
6.1.1-2.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2551-2552 (แผนการดําเนินงานโครงการ

หอจดหมายเหตุดิจิทัล) 
6.1.1-2.2 แผนการใชจายงบประมาณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 
6.1.1-3.1 ฐานขอมูลหอจดหมายเหตุดิจิทัล 
6.1.1-4.1 เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th/ 
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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 (7.1-1.1)  

2. มีการติดตามการดําเนินงานภารกิจหลัก (7.1-2.1) (7.1-2.2) (7.1-2.3) 
3. คณะกรรมการประจําสํานักกําหนดใหมีแผนการประชุมในปการศึกษา 2551 (7.1-3.1)  
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รายงานการประเมินตนเอง 2551 
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 คณะกรรมการประจําสํานัก 
7.1-2.1 บันทึกขอความเชิญประชุม 
7.1-2.2 รายงานการประชุม 
7.1-2.3 รายงานผลการดําเนินงาน 
7.1-3.1  แผนการประชุมบุคลากรประจําสํานักปการศึกษา 2551 

 
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 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มีผลการดําเนินงานผานระดับ  3  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  (7.2-1.1) 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู          
โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักและผูมีสวนไดเสียเปนหลักสําคัญ (7.2-2.1) 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  (7.2-3.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไว ท่ี  3 ขอของ  ตัวบง ช้ี ท่ี  7.2 สํานักวิทยบริการฯ  ดําเนินการไดระดับ  3                    
จึงบรรลุเปาหมาย   

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.2-1.1 คําส่ังแตงต้ังหัวหนางาน  
7.2-2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี วาดวย การจาง อัตราเงินเดือนและ

คาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
7.2-3.1 เอกสารสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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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 

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

1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู ตัวบงช้ี และเปาหมายท่ีชัดเจนในการ
จัดการความร ู เพื่อมุงสูองคกรการเรียนรู รวมท้ังมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของ
สํานักวิทยบริการฯ รับรูเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู เชน คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบงานการจัดการความรู  (7.3-1.1) (7.3-1.2)  

2. มีการดําเนินแผนจัดการความรูรอยละ 50 (7.3-2.1) (7.3-2.2) 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 

100  (7.3-3.1) 
4. มีการติดตามประเมินความสําเร็จของการจัดการความรู โดยมีการประเมินและสรุปรายงาน

ความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (7.3-4.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 7.3 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4                    
จึงบรรลุเปาหมาย   

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.3-1.1  โครงการจัดการความรู 
7.3-1.2 แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดการความรู 
7.3-2.1 แผนการใชจายงบประมาณ 2551 
7.3-2.2  แผนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูตามแผน 50% 
7.3-3.1 สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู 
7.3-4.1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
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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.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
 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  6  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 4 ป (7.4-1.1)  (7.4-1.2) 
2. มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การประกาศรับสมัครพนักงาน การจัดวางคนลงตําแหนง การสนับสนุนการเขารวม
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ประชุม ฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ 
รวมท้ังการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  (7.4-2.1)  (7.4-2.2) 

3. มีโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อเปนการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข (7.4-3.1) 

4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน เชน รายงานการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนและการลาศึกษาตอ (7.4-4.1) 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบจากแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร (7.4-5.1) 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  (7.4-6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 7.4 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 6                    
จึงบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4 ป 
7.4-1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพของบุคลากร 
7.4-2.1 ภาระงานของบุคลากร 
7.4-2.2 แบบประเมินความดีความชอบของบุคลากร 
7.4-3.1 โครงการกิจกรรม 5 ส  
7.4-4.1 คําส่ังไปราชการ 
7.4-5.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
7.4-6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
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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  3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีการนําขอมูลในฐานขอมูล VTLS ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ท่ีสามารถเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของสมาชิก  ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  ขอมูลกระทํารายการของ
เจาหนาท่ีหองสมุด  มาใชดังนี้ (7.5-1.1) 

2. มีการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน (7.5-2.1) 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  (7.5-3.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 3 ขอ ของตัวบงช้ีท่ี 7.5 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 3 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
7.5-1.1 สถิติตางๆ ของงานบริการ 
7.5-2.1 แบบฟอรมการเสนอรายช่ือหนังสือเพื่อใหจัดซ้ือ 
7.5-2.2 สถิติการเขาใชบริการ 
7.5-3.1 บันทึกขอความเร่ือง ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และระบบรักษาความปลอดภัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี  7.6  :   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการฯ 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดบั 
 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 (7.6-1.1) (7.6-1.2) (7.6-1.3) 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานทางโทรศัพท เว็บไซต และกลองรับ
ความคิดเห็น (7.6-2.1) (7.6-2.2) (7.6-2.3) 

3. มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักจากบุคคลภายนอก (รวมจัดทํารางแผน
แมบท ICT) (7.6-3.1) 

 
การบรรลุเปาหมาย 

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

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

7.6-1.1 เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ  http://arc.rbru.ac.th 
7.6-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.6-1.3 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (http://www.rbru.ac.th) 
7.6-2.1 เว็บไซตสายตรงผูบริหาร (http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php) 
7.6-2.2 แบบประเมินการใชบริการ (กลองรับความคิดเห็น) 
7.6-2.3 กระดานขาวชาวรําไพ (http://www.rbru.ac.th/rbsboard/bebboard.php) 
7.6-3.1 เอกสารส่ังซ้ือหนังสือของคณาจารย 
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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  ลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
 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 (7.8-1.1) (7.8-1.2)          
(7.8-1.3) 

2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
(7.8-2.1)  (7.8-2.2) 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม (7.8-3.1) 



33                                

รายงานการประเมินตนเอง 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 7.8 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 3                    
จึงไมบรรลุเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
7.8-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.8-1.2 หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
7.8-2.1   วิเคราะหและระบุความเส่ียง 
7.8-2.2 แบบประเมินความเส่ียง 
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 5 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก โดยมีการกําหนด
นโยบายใหมีการประเมินผลทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคล  ซ่ึง
ประกอบดวยตัวบงช้ีและเกณฑการใหคะแนนท่ีถายโยงมาจากตัวบงช้ี และเปาหมายตามวิสัยทัศน 
พันธกจิ และกลยุทธของสํานัก (7.9-1.1)  

2. มีแผนการประเมินผลภายในของสํานัก เชน มีผลการรายงานการปฏิบัติงานของแตละ
ฝายเปนประจําทุกเดือน และมีการประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการหองสมุดของฝายตางๆ 
(7.9-2.1) (7.9-2.2) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ี และเปาหมายของสํานักตามพันธกิจและกลยุทธโดยบูรณาการจาก
ตัวบงช้ี / ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินการใหคะแนน ของ สมศ. สกอ. และ กพร. (7.9-3.1) 

4. มีการกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับศูนยใหเช่ือมโยง
กับของสํานัก ตลอดจนมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก (7.9-4.1) 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการฯ (7.9-5.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 5 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 7.9 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 5                   
จึงบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
7.9-1.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

การศึกษา 2551 
7.9-2.1 สถิติการดําเนินงานการใหบริการของหองสมุด 
7.9-2.2   คูมือปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.9-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ ประจําปการศึกษา 2551 
7.9-4.1 ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก 
7.9-5.1  รายงานการประเมินตนเองป 2550 
7.9-5.2 แผนปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติราชการรายป 2551-2554 
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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 (8.1-1.1)  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีหัวหนาศูนยบริหารงบประมาณ ดําเนินการจัดทํา
คําของบประมาณประจําป พิจารณาจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับประจําป ใหเปนไปตามพันธกิจของ
สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําคําของบประมาณใหเปนไปตามแผนงานโดยจัดหาเงินงบประมาณ
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แผนดินและบํารุงการศึกษาแจะจัดหารายไดอ่ืนนอกเหนือจากงบประมาณแผนดินเพื่อเปนรายได
ใหแกสํานักฯ (8.1-2.1) (8.1-2.2) (8.1-2.3) 

3. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใช
ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน รายงานปละ 4  คร้ัง (8.1-3.1) 

4. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-4.1) 

5. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห
คาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงขององคการอยางตอเนื่อง (8.1-5.1) 

6. กองนโยบายและแผนงานใหรายงานผลการใชเงินเปนไตรมาส (8.1-6.1) 
7. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 

และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-7.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน

ประกันคุณภาพไวท่ี 5 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 8.1 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 7 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
8.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติราชการรายป 2551 – 2554  
8.1-2.1 แผนการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 
8.1-2.2 คําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2551 
8.1-2.3 บัญชีคาปรับหนังสือเกินกําหนด 
8.1-3.1 จัดทํารายงานสรุปยอดการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 
8.1-4.1  แผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณประจําป 2551 
8.1-5.1  รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณเปนไตรมาส 
8.1-6.1  รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณเปนไตรมาส 
8.1.7.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดานการเงินปละ 1 คร้ัง 
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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 4  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ โดยคณะกรรมการ
ประจําสํานัก ทําหนาท่ีวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของสํานัก  (8.2-1.1) 

2. รายงานผลความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ (8.2-2.1) 
3. สํานักวิทยบริการฯ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 

เชน บอรดนิทรรศการ  เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร  เคร่ืองเสียง  หองประชุม  รถยนต ฯลฯ (8.2-.1) 
(8.2-3.2) (8.2-3.3) 

4. สํานักวิทยบริการฯ มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสํานัก (8.2-4.1) (8.2-4.2) 
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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 คําส่ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
8.2-2.1 ตารางการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรฝายตางๆ 
8.2-3.1 บันทึกขอความยืมอุปกรณ 
8.2-3.2 บันทึกขอความขอใชหองคอมพิวเตอร 
8.2-3.3 บันทึกขอความขอใชหองประมูล 
8.2-4.1 โครงการการใชทรัพยากรรวมกัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.2-4.2 แบบฟอรมการขอใชงาน (http://it-center.rbru.ac.th/download.php) 
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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  6  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 (9.1-1.1) (9.1-1.2)  

2. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เห็นความสําคัญและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ โดยมีบทบาทสําคัญ เชน กําหนดนโยบาย ทบทวน และปรับปรุงนโยบายคุณภาพ
พิจารณา  และใหการรับรองผลการดําเนินงานตางๆ ท้ังนี้ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมคุณภาพดานตางๆ จากสํานักอยางตอเนื่อง (9.1-2.1) (9.1-2.1) 

3. สํานักวิทยบริการฯ กําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐานและตัว
บง ช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ . )  และตัวบง ช้ี คุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา : เกณฑมาตรฐานกลาง  (9.1-3.1) 

4. การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ โดยเร่ิมต้ังแตระดับภาพรวมของสํานัก ไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม โดยใหเจาหนาท่ีทุกฝายของสํานักรวมจัดทําคูมือประกันคุณภาพ และรายงาน
ประเมินตนเอง  (9.1-4.1) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยการกําหนด
โครงการหรือกิจกรรม ในแผนงบประมาณประจําป 2552  (9.1-5.1) 

6. มีการนําขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ลงเว็บไซตของสํานักเพื่อเปนการเผยแพร
และสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 5  ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 9.1 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 6 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
9.1-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-1.2 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
9.1-2.1  นโยบายการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักป 2551 
9.1-4.1 คูมือประกันคุณภาพของหนวยงานป 2551 
9.1-5.1 สรุปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 
9.1-6.1 เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th/ 
 

ตัวบงชี้ท่ี  9.2  :  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกผูใชบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้    :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกผูใชบริการ 
 2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
ผูใชบริการ 
 3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักฯ  
 4.  ผูใชบริการมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม 
 5.  ผูใชบริการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสํานักฯ และระหวางสํานักฯ  
 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ  และ
ในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของผูใชบริการ 
 7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการดําเนินการนําเอาคูมือประกันคุณภาพลงไวในเว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ  

(9.2-1.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอแรก ของ ตัวบงช้ีท่ี 9.2  สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 1 จึงไม
บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
9.2-1.1 เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th 

 
ตัวบงชี้ท่ี  9.3  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 

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

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

1. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ภายใน
ระดับสํานักอยางตอเนื่อง เชน แตงต้ังคณะกรรมการและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง มีการ
ประชุมเพื่อถายทอด แลกเปล่ียนองคความรูในระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสํานักใหทัน
การเปล่ียนแปลง เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 
สงเสริมการประกันคุณภาพใหเขมแข็งยิ่งข้ึน (9.3-1.1) 

2. สํานักวิทยบริการฯ ปรับปรุงระบบกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสํานัก เชน การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การใชตัวบงช้ีคุณภาพหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้เพื่อใหสามารถสะทอนคุณภาพการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน (9.3-
2.1) 

3. สํานักวิทยบริการฯ รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ภายในเวลาท่ีกําหนด (9.3-3.1) 

4. สํานักวิทยบริการฯ นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง ตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย (9.3-4.1) (9.3-4.2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ ตัวบงช้ีท่ี 9.3 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการไดระดับ 4 จึงบรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี การบรรลุเปาหมายของสํานกัวิทยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
9.3-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
9.3-2.1 คูมือการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551  
9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2550 
9.3-4.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินภายในป 2551 
9.3-4.2  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบที่ 10 คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
องคประกอบท่ี 10.1 การดําเนินการตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
องคประกอบยอยท่ี 10.1.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ตัวบงชี:้ 10.1.1.1 เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
   1 = ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกใหบริการภายในเวลา 8 – 10 วัน 
   2 = ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกใหบริการภายในเวลา 6 –  8 วัน 

   3 = ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกใหบริการภายในเวลา 4 –  6 วัน 

   4 = ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกใหบริการภายในเวลา  2 – 4 วัน 

   5 = ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นําออกใหบริการภายในเวลา 1 วนั 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการระดับท่ี 1-2 มีการดําเนนิการระดับท่ี 3-4 มีการดําเนนิการระดับ 5 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ศูนยมีผลการดาํเนินงานในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 2,762 รายการ (วันท่ี 
30 พฤษภาคม 2552) และจากการทํางานต้ังแตรับทรัพยากรเขาจนถึงวนัออกใหบริการใชเวลาเฉล่ีย
รายการละ 3 วัน 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ีระดับ 4 ของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.1 : เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ” และ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 4   

 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

 2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
 10.1.1.1-1.1 Work Flow การทํางานของงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 10.1.1.1-2.1 คูมือการลงรายการโสตทัศนวัสด ุ
 10.1.1.1-3.1 ทะเบียนหนังสือรับ CD 
 10.1.1.1-4.1 Print-Out หนารายการยืม CD 
 
ตัวบงชี:้ 10.1.1.2  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1. มีนโยบายและมีคณะกรรมการการวิเคราะหความตองการหรือความจําเปนในการใช
ฐานขอมูล  
 2.  มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการ เชน คูมือการใช การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  มี
การแนะนํา 
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการขอ 1  มีการดําเนนิการขอ 2 มีการดําเนนิการ 3 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. มีการวางแผนนโยบายและมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการโดยไดจากการจดัทํา
แบบสอบถามสําหรับผูใชบริการฐานขอมูล ซ่ึงเกี่ยวกับข้ันการศึกษา, ข้ันเตรียมงาน , ข้ันดําเนนิงาน 
ข้ันประเมินผลการตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง (10.1.1.2-1.1), (10.1.1.2-1.2) 
 2. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการและการปฏิบัติงานตามแผนงานจากคูมือการใช
ฐานขอมูล  (10.1.1.2-2.1), (10.1.1.2-2.2) 

3. มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล (10.1.1.2-3.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 3 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.1.2 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษา” และศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ดําเนินการไดระดับ 3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.1.2-1.1 รายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
 10.1.1.2-1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการสืบคนฐานขอมูล 
 10.1.1.2-2.1 คูมือการใชฐานขอมูล 
 10.1.1.2-2.2 บริการ Print out 
 10.1.1.2-3.1  แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
 
องคประกอบยอยท่ี 10.1.2 การบริการสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.1.2.1 รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน 
ผลรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

                                                                                                                          × 100 
จํานวนคร้ังของการประเมินท้ังหมดในปท่ีประเมิน 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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ผลการดําเนินงาน 
 1. จัดทําและแจกแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ (10.1.2.1-1.1) 
 2. สรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ (10.1.2.1-3.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ีรอยละ 80 ของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.2.1 :  รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการศนูยเทคโนโลยกีารศึกษา” 
และศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดรอยละ 77 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

 2 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
 10.1.2.1 -1.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 10.1.2.1 -2.1 ผลการสรุปแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  
 
องคประกอบยอยท่ี 10.1.3 ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตัวบงชี:้ 10.1.3.1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีใหบริการ 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1.  ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรมีเสถียรภาพและมีระบบความปลอดภัย 
 2.  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูในคุณภาพพรอมใชงาน 
 3.  มีการปรับปรุงสมรรถภาพของคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1 ขอ มีการดําเนนิการ 2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 1.  ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรมีเสถียรภาพและมีการเก็บขอมูลผูใชบริการอยางตอเนื่อง
(10.1.3.1-1.1) 
 2.  ศูนยไดมีการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน(10.1.3.1-2.1) 
 3.  มีการปรับปรุงสมรรถนะเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยดูจากขอมูลการปรับปรุงสมรรถนะ
เคร่ือง(10.1.3.1-3.1) 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 3 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.3.1 :  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาท่ีใหบริการ” และ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
 10.1.3.1-1.1 การเก็บขอมูลผูใชบริการ 
 10.1.3.1-2.1 ขอมูลการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 10.1.3.1-3.1 ขอมูลรายช่ือวัสดุท่ีซ้ือเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอร 
 
ตัวบงชี:้ 10.1.3.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชตอคนตอวัน (คน : วัน) 
ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
                                          

                                              จํานวนเฉล่ียของผูใชบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาตอวัน  
 

                                                            จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใชบริการ 
 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

4 คน/เคร่ือง/วนั 2 คน/เคร่ือง/วนั 1 คน/เคร่ือง/วนั 
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ผลการดําเนินงาน 
 จัดทําสถิติการใชเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 จาํนวนผูใชคอมพิวเตอรต้ังแตเดือนมิถุนายน 2551– สิงหาคม 2551 ท้ังหมด 
7,233  คน 
    ไตรมาสท่ี 2 จาํนวนผูใชคอมพิวเตอรต้ังแตเดือนกนัยายน 2551– พฤศจิกายน 2551 
ท้ังหมด 5,453 คน 
    ไตรมาสท่ี 3 จาํนวนผูใชคอมพิวเตอรต้ังแตเดือนธันวาคม 2551– กุมภาพันธ 2552 ท้ังหมด 
5,896 คน 
   ไตรมาสท่ี 4 จํานวนผูใชคอมพิวเตอรต้ังแตเดือนมีนาคม 2552– พฤษภาคม 2552 ท้ังหมด 
1,477 คน 
   สรุปจํานวนผูเขาใชคอมพิวเตอรท้ังป 20,059 คน  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 1 คน/เคร่ือง/วัน “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.3.2 : จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชตอคนตอวัน (คน : วัน)”  และศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ดําเนินการได 2 คน/เคร่ือง/วนั  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
  10.1.3.2  รายงานสรุปสถิติผูเขาใชบริการ 
 
องคประกอบยอยท่ี 10.1.4 การพัฒนาสถานท่ีศูนยเทคโนโลยีการศึกษาใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ

เรียนรู  
ตัวบงชี:้ 10.1.4.1 การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูหนวยงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
ชนิดตัวบงชี:้ กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1.  มีสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนสําหรับใหผูใชบริการศึกษาคนควาเดีย่วและกลุม 
 2.  มีแสงสวางอยางพอเพยีง 
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 3.  มีการจัดการใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเรียนรู อาทิ การใชเคร่ืองปรับอากาศหรือมี
การถายเทอากาศท่ีดีตามธรรมชาติ 
 4.  มีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและการใหบริการท่ีชัดเจน 
 5.  มีการจัดสถานท่ีใหสวยงามและรมร่ืน อาทิ การจัดสวนหยอม การตกแตงในรูปแบบ
ตางๆ 
 6.  มีมุมศึกษาเรียนรูแบบสบาย ๆ เชน หองเรียนรูดวยตนเอง 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1- 3 ขอ มีการดําเนนิการ 4-5 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ศูนยไดจัดใหมีสถานท่ีท่ีเปนสัดสวนสําหรับผูใชบริการดวยการถายภาพพ้ืนท่ีศึกษา
คนควาเดี่ยวและพ้ืนท่ีศึกษาคนควากลุม (10.1.4.1-1.1) 
 2. ศูนยไดมีการถายภาพการติดต้ังหลอดไฟและมีแสงสวางอยางพอเพยีง (10.1.4.1-2.1) 

 3. ศูนยไดมีการจัดการภาพถายการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการ
เรียนรู(10.1.4.1-3.1) 
 4.  ศูนยไดมีปายบงบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและการใหบริการ(10.1.4.1-4.1)   
 5.  ศูนยไดมีการจัดสถานท่ีการจัดสวนหยอมการตกแตงในรูปแบบตาง ๆ โดยมีภาพถาย
สวนหยอมบริเวณหนาศูนย(10.1.4.1-5.1)   
 6.  ศูนยจัดใหมีมุมศึกษาการเรียนรูแบบสบาย ๆ เชน หองเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีสถานท่ี
วัสดุอุปกรณครุภัณฑท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตัวเอง จุดเช่ือมตอระบบเครือขายและปล๊ักไฟสําหรับ
คอมพิวเตอร(10.1.4.1-6.1)   
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 6 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.4.1 : การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูหนวยงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา” และศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.4.1-1.1 ภาพถายพื้นท่ีศึกษาคนควาเดีย่วและพ้ืนท่ีศึกษาคนควากลุม 
 10.1.4.1-2.1 ภาพถายการติดต้ังหลอดไฟ 
 10.1.4.1-3.1 ภาพถายการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
 10.1.4.1-4.1  ภาพถายปายบอกขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีและการใหบริการ 
 10.1.4.1-5.1  ภาพถายสวนหยอมบริเวณหนาศูนย 
 10.1.4.1-6.1  มีสถานท่ีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตามอัธยาศัย
หลากหลายรูปแบบ เชน หองเรียนรูดวยตนเอง จุดเช่ือมตอระบบเครือขายและปล๊ักไฟสําหรับ
คอมพิวเตอร 
 

องคประกอบยอยท่ี 10.1.5 มีระบบการจัดการเรียนรู 
ตัวบงชี:้  10.1.5.1  การพัฒนาบทเรียน E-learning 

ชนิดตัวบงชี:้ ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 1.  มีแผนโครงการอบรมใหความรูในการออกแบบบทเรียน E-learning 
 2.  มีการสนับสนุนใหอาจารยผลิตบทเรียน E-learning 
 3.  มีการผลิตบทเรียน E-learning เพิ่มข้ึน อยางนอยภาคเรียนละ 3 รายวิชา 
 4. ทุกคณะมีบทเรียน E-learning ในการสอน 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 1.  ศูนยไดจัดทําแผนโครงการอบรมใหความรูในการออกแบบบทเรียน E-learning  โดย
ศึกษาจากโครงการจัดการความรูเร่ือง E-learning  (10.1.5.1-1.1) 
 2.  ศูนยไดมีการสนับสนุนใหอาจารยผลิตบทเรียน E-learning  โดยการจัดทําโครงการ
ความรูเร่ือง E-learning  (10.1.5.1-2.1) 
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 3. ศูนยไดมีการผลิตบทเรียน E-learning โดยการเพิ่มรายวิชาอยางนอยภาคละ 3 รายวชิา 
โดยศึกษาจากรายช่ือวิชาท่ีเพิ่มข้ึนในป (10.1.5.1-3.1) 
 4.  ศูนยไดผลิตรายช่ือวิชาในเว็บไซต http://atutor.rbru.ac.th  ทุกคณะมีบทเรียน E-
learning ในการสอน(10.1.5.1-4.1)    
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีการศึกษากําหนดเปาหมายไวท่ี 4 ขอของ “ตัวบงช้ีท่ี 
10.1.5.1 : การพัฒนาบทเรียน E-learning” และศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการไดระดับ  4  ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 

รายการหลักฐาน 
 10.1.5.1-1.1 , 10.1.5.1-1.2  โครงการจัดการความรูเร่ือง E-learning 
 10.1.5.1-3.1  รายช่ือวิชาท่ีเพิ่มข้ึนในป 
 10.1.5.1-4.1   รายช่ือวิชาในเว็บไซต http://atutor.rbru.ac.th  
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องคประกอบท่ี 10.2  การดําเนินงานตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบท่ี 10.2.1  คุณภาพงานบริการสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.1.1  มีระบบและกลไกในการใหบริการสารสนเทศและใหความรูดานสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ปจจุบันระบบสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางมากในการบริหารจัดการองคกร     
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบริการระบบ    
สารสนเทศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี            
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดวางระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการท่ีดีเพื่อทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกตองและตอเนื่อง    
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีนโยบาย  หรือแผนดําเนินงานของการใหบริการระบบสารสนเทศ  
 2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินงานใหบริการระบบสารสนเทศ 
 3.  มีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานใหบริการระบบสารสนเทศ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายดานการพัฒนาสารสนเทศ  (10.2.1.1-1.1)  และ
จัดทําแผนดําเนินงานของการใหบริการระบบสารสนเทศ  (10.2.1.1-1.2) 
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีฝายงานท่ีดูแล  ดําเนินงานในการใหบริการระบบ           
สารสนเทศ (10.2.1.1-2.1)   
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 3.  หลักฐานแสดงการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว (10.2.1.1-3.1) 
 4.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท่ีต้ังไว 
(10.2.1.1-4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.1  มีระบบและกลไกในการใหบริการสารสนเทศและใหความรูดานสารสนเทศ”  
และศูนยฯ ดําเนินการไดระดับ 4 บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.1.1-1.1  นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 10.2.1.1-1.2  แผนการดําเนินงานดานสารสนเทศ 
 10.2.1.1-2.1  โครงสรางฝายงานดูแลงานสารสนเทศ 
 10.2.1.1-3.1  หลักฐานการดําเนินงานตามแผน  
 10.2.1.1-4.1  รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.2  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการบริหารจัดการดานการบริการจัดทําเว็บไซตให
หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ ในมหาวิทยาลัย  ใหสอดคลองและรองรับโครงการหรือ        
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําเว็บไซตหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  มีการสํารวจความ  
พึงพอใจเว็บไซตของแตละหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาพัฒนา  
ปรับปรุงเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีแผนหรือโครงการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน 
 4.  หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตของหนวยงาน 
 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตของแตละหนวยงาน 
 6. นําผลการสํารวจมาพัฒนา  ปรับปรุงเว็บไซต   
 
เกณฑการประเมนิ  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก   มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 5 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทําแผนหรือโครงการพัฒนาเว็บไซตใหหนวยงาน
ระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ ภายในมหาวิทยาลัย (10.2.1.2-1.1) 
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดข้ันตอน (10.2.1.2-2.1)  และขอกําหนดในจัดทํา
เว็บไซตของหนวยงาน (10.2.1.1-2.2) 
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 3.  มีการเผยแพรข้ันตอนและขอกําหนดในจัดทําเว็บไซตของหนวยงาน  โดยเผยแพรท่ี 
URL http://it-center.rbru.ac.th  (10.2.1.2-3.1) 
 4.  หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  ศูนยฯ  ภายในมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตของหนวยงาน 
(10.2.1.2-4.1) 
 5.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูใชเว็บไซต
ของแตละหนวยงาน (10.2.1.2-5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 4 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.2  มีบริการจัดทําเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดระดับ 5  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.1.2-1.1  โครงการพัฒนาเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 10.2.1.2-2.1  ขอกําหนดการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.2-2.2  ข้ันตอนการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.2-3.1  หนาเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  
 10.2.1.2-4.1  หนาเว็บไซตของหนวยงาน 
 10.2.1.2-5.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจผูใชเว็บไซต 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.3  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีศูนยฯ จัดหาและพัฒนาใหกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 3 โปรแกรม จํานวน 5 โปรแกรม จํานวน 7 โปรแกรม 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 1 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีจัดหาและพัฒนา  3  โปรแกรม  ไดแก  โปรแกรมเบิก
วัสดุของศูนยฯ  (10.2.1.3-1.1)  โปรแกรมยืมหนังสือของศูนยฯ (10.2.1.3-1.2)  ฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจของศูนยฯ (10.2.1.3-1.3) 
    
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 5 
โปรแกรม  ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.3  จํานวนโปรแกรมประยุกตใชงานท่ีศูนยฯ จัดหาและพัฒนา
ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย”   และศูนยฯ ดําเนินการได  3 โปรแกรม  ไมบรรลุเปาหมาย 
   
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

1 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.1.3-1.1  โปแกรมเบิกวสัดุของศูนยฯ 
 10.2.1.3-1.2  โปรแกรมยืมหนังสือของศูนยฯ 
 10.2.1.3-1.3  ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของศูนย 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(MIS) 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการพัฒนาองคกร และบริหารจัดการ
ภายในองคกร โดยนําเขามาชวยในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซ่ึงมีเปาหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุมผูใชทุกระดับ ท้ังนักศึกษา บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย  และหนวยงานภายนอก ดังนั้นเพื่อใหการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
เปนไปตามเปาหมาย  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน  เพื่อสะทอน   
คุณภาพของระบบวามีคุณภาพเพียงใด   
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 50 รอยละ 51 – 84 รอยละ 85 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 72.80     
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  80  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (MIS)”  และศูนยฯ ดําเนินการไดรอยละ 72.80  ไมบรรลุเปาหมาย   
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.1.4-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร  ประจําปการศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.5  รอยละของผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนระบบหน่ึงท่ีนํามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการรับ – สงเอกสารจากหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะทําให
การปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  และเปนการลดข้ันตอน  ลดคาใชจายในการใชทรัพยากร 
เชน อุปกรณสํานักงาน  คาโทรศัพท  คาแฟกซ  คาขนสงไปรษณีย เปนตน   
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด 
 2.  จํานวนบุคลากรท่ีใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจริง 
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 30 รอยละ 31 – 60 รอยละ 61 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 90.07    
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  50  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.5  รอยละของผูใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดรอยละ 90.07  บรรลุเปาหมาย   
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.1.5-1.1  จํานวนผูมีสิทธ์ิใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 10.2.1.5-1.2  จํานวนผูใชจริง 
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ตัวบงชี้ 10.2.1.6  จํานวนกิจกรรม/โครงการอบรมดาน ICT ท่ีศูนยฯ บริการใหแกนกัศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การจัดอบรมดาน ICT ใหแกนักศึกษา  เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษา
ไดรับความรู  ทักษะดาน ICT เพิ่มมากข้ึน  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนตาม      
หลักสูตร  ท้ังนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง  สวนการนับจํานวน  หากโครงการใดมีกิจกรรม
ยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได  แตท้ังนี้ตองมี
ระยะเวลา  มีหลักฐานของผูเขารับการอบรม  และมีรายงานผลการประเมินโครงการ   
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน  3  กิจกรรม จํานวน  5  กิจกรรม จํานวน  7  กิจกรรม 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมดาน ICT แกนักศึกษา  
ดังตอไปนี้ 
 1.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไป  หลักสูตร  
การใชอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน 
 2.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไป  หลักสูตร  
การใชโปรแกรมนําเสนองาน 
 3.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไป  หลักสูตร  
การสรางเว็บไซตสําเร็จรูปดวย JOOMLA 
 4.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไป  หลักสูตร  
การจัดการรายงานบน WEB ในรูปแบบตาง ๆ ดวย PHP 
 5.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไป  หลักสูตร  
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 6.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  บุคลากร  และบุคคลท่ัวไป  หลักสูตร       
ลีนุกซเบ้ืองตน 
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 7.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  หลักสูตร  การเขียนโปรแกรมดวย PHP 
 8.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา  หลักสูตร  การสรางเว็บไซตดวย 
JOOMLA 
 9.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา   หลักสูตร   การประกอบเคร่ือง
คอมพิวเตอร   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพไวท่ี   5 
กิจกรรม ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.6  : จํานวนกิจกรรม / โครงการอบรมดาน ICT ท่ีศูนยฯ บริการ
ใหแกนักศึกษา”  และศูนยฯ ดําเนินการได  9  กิจกรรม  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี ของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.1.6-1.1  ตารางแสดงจํานวนโครงการอบรม ICT แกนักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 10.2.2  ระบบบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.2.1  มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร          
สวนกลางใหกับอาจารย  เจาหนาท่ี  และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย  พรอมกับใหหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกสามารถท่ีจะขอเชาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการอบรม  ศูนยเทคโนโลยี         
สารสนเทศมีการบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโดยมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ  มี
หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ  มีการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยูเสมอ  เพื่อใหการบริการ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  เชน  มีการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดตามกฎระเบียบขอปฏิบัติในการเขาใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยางเปนลายลักษณอักษร  มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
 3.  มีการดําเนินงานตามแผน 

4. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  
5.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาวางแผนปรับปรุงการใหบริการหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
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 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดแผนการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (10.2.2.1-1.1) 
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีระเบียบปฏิบัติ  บทลงโทษนักศึกษาที่กระทําความผิดตาม
กฎระเบียบขอปฏิบัติในการเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  โดยประกาศไวหนาหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (10.2.2.1-2.1)  และมีฝายงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (10.2.2.1-2.2) 
 3.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนท่ีต้ังไว (10.2.2.1-3.1)  
 4.   ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทํารายงานสรุปผลความพึงพอใจการใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (10.2.2.1-4.1)  และไดจัดสงรายงานใหหัวหนาศูนยฯ   และ
ผูอํานวยการฯ ไดรับทราบ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  3  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.1  :  มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร”  
และศูนยฯ  ดําเนินการไดระดับ  4   บรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.2.1-1.1  แผนบริหารจดัการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 10.2.2.1-2.1  กฎระเบียบขอปฏิบัติในการเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
 10.2.2.1-2.2  โครงสรางฝายงานท่ีรับผิดชอบดูแล 
 10.2.2.1-3.1  หลักฐานแสดงผลการดําเนนิงานตามแผนท่ีต้ังไว 
 10.2.2.1-4.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใชบริหารหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ประจําปการศกึษา 2551 
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ตัวบงชี้ 10.2.2.2  ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 เนื่องจากปจจุบันการเรียนการสอนในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ  นักศึกษาตองศึกษา
หาความรูจากท่ีอ่ืน ๆ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อ
นําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : 
 1.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2551 (คา FTES) 
 2.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
 
สูตรการคํานวณ  : 
  
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  : 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ ดําเนินการไดเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ืองตอจํานวน              
นักศึกษา  35.10 คน 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในปการศึกษา 2551 (คา FTES) 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการของศูนยฯ 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร  1  เคร่ืองตอจํานวนนักศึกษา  50 คน  ของ  “ตัวบงช้ีท่ี  10.2.2.2  :  ความพอเพียงของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการตอจํานวนนักศึกษา”  และศูนยฯ ดําเนินการไดเคร่ืองคอมพิวเตอร  1  
เคร่ือง  ตอจํานวนนักศึกษา  35.10 คน  บรรลุเปาหมาย 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนย 

2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน  : 
 10.2.2.2-1.1  ตารางแสดงคา FTES 
 10.2.2.2-1.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรของศูนยฯ
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ตัวชี้วัด 10.2.2.3  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี ้ : 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงภารกิจท่ีตองใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนควาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอน  การสํารวจความพึงพอใจสามารถสะทอนการปฏิบัติงานของศูนยฯ 
วามีคุณภาพเพียงใด  ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 
 1.  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนในการใหบริการ 
 2.  ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 
 3.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4.  ดานผลการใหบริการ 
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวา หรือเทากับรอยละ 74 รอยละ 75 - 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 85.8     
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  80  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.3  :  ความพึงพอใจของผูรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดรอยละ 85.8  บรรลุเปาหมาย   
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.2.3-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร      
ปการศึกษา 2551 
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 องคประกอบท่ี 10.2.3  การจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ตัวบงชี้ 10.2.3.1  มีระบบและกลไกในการเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย  เปนการอํานวยความสะดวกตอ
อาจารย  เจาหนาท่ี  นักศึกษา  เพื่อใหการติดตอส่ือสาร  การสืบคนขอมูลท้ังดานการปฏิบัติงาน  
และดานการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ศูนยไดมีการวางแผนและผังระบบเครือขาย
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงการเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน  ตามแผนงาน  โครงการที่ทางศูนยฯ ไดจัดทําข้ึน  รวมถึงมีการนําผลการตรวจสอบปริมาณ
การจราจรในระบบเครือขายมาวิเคราะหปริมาณการใชงานวาเพียงพอตอความตองการใชงาน     
หรือไม 
   
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีแผนแมบทดาน ICT  หรือแผนการดําเนินงานในการเช่ือมตอเครือขาย 

2.  มีระบบ  และกลไกในการเช่ือมตอเครือขาย  เชน  มีผูรับผิดชอบ  มีการจัดสรรงบประมาณ 
ท่ีใชในการพัฒนาระบบเครือขาย 

3.  มีการดําเนินงานตามแผน 
4.  มีการประเมินการใชงานเครือขายของแตละหนวยงาน 
5.  มีการปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขาย 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนแมบท ICT  (10.2.3.1-1.1)  และมีแผนดําเนินงาน
ในการเช่ือมตอเครือขาย (10.2.3.1-1.2)  
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 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดฝายงานรับผิดชอบดานเครือขาย  คือ  งานระบบ
เครือขาย (10.2.3.1-2.1)  และมีผูรับผิดชอบซ่ึงอยูใน Job Description  (10.2.3.1-2.2)  และไดมีการ
จัดสรรงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาเครือขายไวดวย (10.2.3.1-2.3)     
 3.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานดานเครือขายตามแผนท่ีวางไว (10.2.3.1-3.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  3  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.1  :  มีระบบและกลไกในการเช่ือมตอเครือขายใหครอบคลุมท่ัว
มหาวิทยาลัย”  และศูนยฯ  ดําเนินการไดระดับ  3   บรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.3.1-1.1  แผนแมบท ICT 
 10.2.3.1-1.2  แผนการดําเนนิการดานระบบเครือขาย 
 10.2.3.1-2.1  โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.3.1-2.2  Job Description ของผูรับผิดชอบงานเครือขาย 
 10.2.3.1-2.3  รายงานการประชุมผูบริหารศูนยฯ  เร่ืองการจัดสรรงบประมาณ 
 10.2-3.1-3.1  หลักฐานการดาํเนินงานตามแผน 
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ตัวบงชี้ 10.2.3.2  รอยละของอาคารในมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการเช่ือมตอเครือขายไรสาย     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การเช่ือมตอเครือขายไรสายเพื่อใหครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย  จะชวยทําใหนักศึกษา  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงระบบเครือขาย  และใชประโยชนไดทุกอาคาร  โดย
สามารถเขาใชงานเครือขาย  Internet  เพื่อสืบคนขอมูล  ใชบริการระบบ MIS  ทําใหนักศึกษา  และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสะดวกเพิ่มมากข้ึน   
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 25 ของอาคารใน
มหาวิทยาลัย 

รอยละ 50  ของอาคารใน
มหาวิทยาลัย 

รอยละ 75  ของอาคารใน
มหาวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 34.29  ของอาคารในมหาวิทยาลัย     
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  50  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.2  :  รอยละของอาคารในมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการเช่ือมตอเครือขายไรสาย”  
และศูนยฯ ดําเนินการไดรอยละ 34.29  ไมบรรลุเปาหมาย   
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

1 คะแนน  ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.3.2-1.1  รายงานจํานวนอาคารในมหาวิทยาลัย 
 10.2.3.2-1.2  รายงานจํานวนอาคารท่ีติดต้ังเครือขายไรสาย 
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องคประกอบท่ี 10.2.4  ระบบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
ตัวบงชี้ 10.2.4.1  มีระบบและกลไกในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :   
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีภาระหนาท่ีดูแลงานดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง  ท้ังนี้ส่ิงที่จะทําใหระบบสารสนเทศมีความม่ันคงได  จะตองมีการบริหาร
จัดการท่ีดี  และมีการทดสอบความม่ันคงของระบบสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ  เพื่อใหระบบ            
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ    
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเนินงานในการรักษาความม่ันคงของระบบ             
สารสนเทศไวเปนลายลักษณอักษร  

2.  มีคณะทํางาน  หรือผูรับผิดชอบชัดเจน 
3.  มีการดําเนนิงานตามแผนท่ีต้ังไว 
4.  มีการประเมินประสิทธิภาพของความม่ันคงระบบสารสนเทศ   
5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการขอ 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดนโยบายดานความม่ังคงของระบบสารสนเทศ 
(10.2.4.1-1.1)  และมีแผนในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ (10.2.4.1-1.2)  
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดฝายงานรับผิดชอบดานเครือขาย  คือ  งานระบบ
เครือขาย (10.2.4.1-2.1)  และมีผูรับผิดชอบซ่ึงอยูใน Job Description  (10.2.4.1-2.2)   
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 3.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานดานการรักษาความม่ันคงของระบบเครือขาย
ตามแผนท่ีวางไว (10.2.4.1-3.1) 
 4.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพของความม่ันคงของระบบ         
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ (10.2.4.1-4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  4  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.1  :  มีระบบและกลไกในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ”  และ
ศูนยฯ  ดําเนินการไดระดับ  4   บรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.4.1-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.1-1.2  แผนในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.1-2.1  โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.4.1-2.2  Job Description ของผูรับผิดชอบงานเครือขาย 
 10.2-4.1-3.1  หลักฐานการดาํเนินงานตามแผน 
 10.2.4.1-4.1  รายงานประเมินประสิทธิภาพความม่ังคงระบบสารสนเทศ 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.2  มีระบบและกลไกในการเขาใชระบบสารสนเทศ     
ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 ในการใชระบบสารสนเทศ  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูถึงผูใชงานท่ีเขามาใชในระบบ  
เพื่อปองกันไมใหผูใชท่ีไมไดรับอนุญาตเขาถึงระบบสารสนเทศได  จึงจําเปนตองมีการกําหนดสิทธิ
การใชงานของผูใช  เพื่อประโยชนในการบันทึกและตรวจสอบการใชงานของผูใชไดตลอดเวลา   
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายหรือแผนดําเนินการในการเขาใชระบบสารสนเทศอยางชัดเจน 

2.  มีการดําเนนิงานตามแผน 
3.  มีการตรวจสอบการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
4.  มีการรายงานการตรวจสอบผูเขาใชระบบสารสนเทศ   
5.  มีการนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการขอ 1 – 2  มีการดําเนนิการขอ 3 – 4 มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดนโยบายดานความม่ังคงของระบบสารสนเทศ 
(10.2.4.2-1.1)  และมีแผนการเขาใชระบบสารสนเทศ (10.2.4.2-1.2)  
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินงานดานการเขาใชระบบเครือขายตามแผนท่ีวางไว 
(10.2.4.2-2.1) 
 3.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบการตรวจสอบผูเขาใชงานระบบสารสนเทศ (10.2.4.2-
3.1) 
 4.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทํารายงานการตรวจสอบผูเขาใชระบบสารสนเทศ ให       
หัวหนาศูนยฯ รับทราบ  (10.2.4.2-4.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  4  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.2  :  มีระบบและกลไกในการเขาใชระบบสารสนเทศ”  และศูนยฯ  
ดําเนินการไดระดับ  4   บรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.4.2-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.2-1.2  แผนการดําเนนิงานการเขาใชระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.2-2.1  หลักฐานการดาํเนินงานตามแผน 
 10.2.4.2-3.1  หลักฐานแสดงการตรวจสอบการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.2-4.1  รายงานการตรวจสอบผูเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.3  รอยละของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  :  
 การปองกันการโจมตีผานทางเครือขายถือเปนปจจัยสําคัญของการจัดการระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นการควบคุมดูแลเครือขายใหสามารถใชได  และไมถูกเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาตจึงเปนเร่ืองสําคัญ 
  

สูตรการคํานวณ  : 
 

 
 
  
 

เกณฑการประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 50  รอยละ 51 – 75 รอยละ 76 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 100     
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ 90  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.3  รอยละของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน”  และศูนยฯ 
ดําเนินการไดรอยละ 100  บรรลุเปาหมาย   
 

การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

3 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐาน : 
 10.2.4.3-1.1 จาํนวนเคร่ืองแมขายท้ังหมด 
 10.2.4.3-1.2  จํานวนเคร่ืองแมขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน  

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน 

จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายบนเครือขายท้ังหมด 
 

× 100 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.4  มีการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 การเก็บสํารองขอมูลเปนสวนประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูล ในกรณีท่ีเกิดปญหาข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร  เพื่อใหระบบสารสนเทศมีขอมูลท่ีถูกตอง              
ท่ีสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบาย  หรือแผนการสํารองขอมูล  
 2.  มีการกําหนดผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทําการสํารองขอมูล 
 3.  มีการสํารองขอมูลตามแผนท่ีต้ังไว   
 4.  มีรายงานการติดตามการสํารองขอมูลไมตํ่ากวา 4 คร้ังตอป 
 5.  มีการปรับปรุงระบบสํารองขอมูล (system backup) 
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
 1.  คณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดนโยบายการสํารองขอมูล   
(10.2.4.4-1.1)  และจัดทําแผนการสํารองขอมูลไว (10.2.4.4-1.2)  
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายใหงานระบบเครือขายทําหนาท่ีในการสํารองขอมูล  
และแตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบ (10.2.4.4-2.1) 
 3.  ผูรับผิดชอบรายงานการสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ (10.2.4.4-3.1) 
 4.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสํารองขอมูลท้ังระบบไมตํ่ากวา  4  คร้ังตอไป  (10.2.4.4-
4.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  4  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.4  :  มีการสํารองขอมูลระบบสารสนเทศ”  และศูนยฯ  ดําเนินการไดระดับ  
4   บรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.4.4-1.1  นโยบายสํารองขอมูล 
 10.2.4.4-1.2  แผนการสํารองขอมูล 
 10.2.4.4-2.1  คําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
 10.2.4.4-3.1  ผลการสํารองตามแผนท่ีต้ังไว 
 10.2.4.4-4.1  รายงานการสํารองขอมูลท้ังระบบ 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.5  มีระบบการสํารองเสนทางหลัก 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถเช่ือมตอกับเครือขายนอกมหาวิทยาลัยไดในเวลาท่ีเสนทาง
หลักมีปญหา ระบบสํารองเสนทางหลักควรจะตองใชเสนทางเครือขายคนละเสนทางกับเสนทาง
หลัก  
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 1.  มีนโยบายกําหนดใหมีเสนทางสํารองระบบเครือขาย   
 2.  ประชุมวางแผนพัฒนาเตรียมเสนทางสํารองสําหรับเครือขาย 
 3.  มีระบบสํารองเสนทางหลักสําหรับเครือขายของมหาวิทยาลัย 
 4.  มีการทดสอบเสนทางสํารองและประเมินประสิทธิภาพ 
 
เกณฑการประเมิน  : 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  2  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
 1.  คณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดใหมีนโยบายการสํารอง
เสนทางหลัก (10.2.4.5-1.1)  ซ่ึงในปจจุบันขอมูลตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยตองใชระบบเครือขายเขามา
ใชในการปฏิบัติงาน  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาเสนทางสํารอง  เพื่อใหหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ทํางานไดมีประสิทธิภาพ 
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดประชุมเพื่อวางแผนเตรียมเสนทางสํารองสําหรับ        
เครือขาย  (10.2.4.5-2.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  3  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.5  :  มีระบบการสํารองเสนทางหลัก”  และศูนยฯ  ดําเนินการไดระดับ  2   
ไมบรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

1 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.4.5-1.1  นโยบายสํารองเสนทางหลัก 
 10.2.4.5-2.1  รายงานการประชุมเร่ือง  การวางแผนการสํารองเสนทางหลัก 
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ตัวบงชี้ 10.2.4.6  มีการสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนาํเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  : 
 สวนประกอบหนึ่งของความม่ันคงของระบบสารสนเทศ การเรียกใชงาน(Availability) 
โดยหนึ่งในสวนประกอบสําคัญคือระบบไฟฟา เพื่อใหสารสนเทศบนเคร่ืองแมขายหลักของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียกใชงานไดเม่ือตองการใชงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 1.  มีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบเครือขาย 
 2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.  มีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของ
ระบบเครือขาย 
 4.  มีการติดต้ังเคร่ืองปนไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟาในกรณีท่ีไฟฟาดับมากกวาหนึ่งช่ัวโมง 
 
เกณฑการประเมิน  : 

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

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  ศูนยฯ มีผลงานระดับ  3  ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี้  
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดนโยบายสําหรับสํารองไฟฟาของระบบ
เครือขาย (10.2.4.6-1.1)   
 2.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  โดยมีคําส่ังแตงต้ังจาก
หัวหนาศูนยฯ (10.2.4.6-2.1) 
 3.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีเคร่ืองสํารองไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขายหลักของระบบเครือขาย  โดยผูท่ีรับผิดชอบไดทําบันทึกการใชงานเคร่ืองสํารอง
ไฟฟาสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณเครือขายหลักของระบบเครือขาย (10.2.4.6-
3.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี  4  ขอ 
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.6  :  มีการสํารองไฟฟาสําหรับระบบเครือขาย”  และศูนยฯ  ดําเนินการได
ระดับ  3   ไมบรรลุเปาหมาย   
 
เกณฑการประเมิน  : 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.4.6-1.1  นโยบายสํารองไฟฟาระบบเครือขาย 
 10.2.4.6-2.1  คําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
 10.2.4.6-3.1  หลักฐานรายงานเคร่ืองสํารองไฟฟา 
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องคประกอบท่ี 10.2.5  จัดหาและบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ตัวบงชี้ 10.2.5.1  มีระบบในการบริการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  
 บริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรเปนอีกภาระหนึ่งท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแก   
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  สําหรับครุภัณฑคอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยก็มีอยูจํานวนมาก  ซ่ึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีบุคลากรรับผิดชอบ  และมีระบบในการใหบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ     
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1.  มีการกําหนดนโยบาย  และโครงการการบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรให       
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 2.  มีการกําหนดขอปฏิบัติ  หรือระเบียบในการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร
ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 3.  มีหลักฐานการดําเนินงาน 
 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีต้ังไว 
 5.   มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงการใหบริการ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  : 
 มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 3 ตามเกณฑมาตรฐานของศูนยฯ  ดังนี ้
 1.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดนโยบาย  (10.2.5.1-1.1)  แผนงาน (10.2.5.1-
1.2)  โครงการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  
(10.2.5.1-1.3) 
 2.  มีการกําหนดขอปฏิบัติ  ระเบียบการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ไวท่ี http://it-center.rbru.ac.th/rule.php  (10.2.5.1-2.1) 
 3.  มีใบแจงซอมท่ีหนวยงานภายในสงมา  เพื่อใหทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ดําเนินการแกไข (10.2.5.1-3.1)    
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 4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีต้ังไว   โดยตรวจสอบจากใบสงซอมท่ี   
หนวยงานสงมา (10.2.5.1-4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ี 3 ขอของ  
“ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.1  :  มีระบบในการใหบริการซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย”   และศูนยฯ ดําเนินการไดระดับ 4  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.5.1-1.1  นโยบายการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย      
 10.2.5.1-1.2  แผนงานการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 10.2.5.1-1.3  โครงการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 10.2.5.1-2.1  ขอปฏิบัติ  ระเบียบการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
 10.2.5.1-3.1  หลักฐานแสดงการดําเนินงาน   
 10.2.5.1-4.1  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีต้ังไว 
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ตัวบงชี้ 10.2.5.2  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  :  
 การใหบริการดานการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร  ถือไดวาเปนอีกหนาท่ีหนึ่งท่ีเปน      
สวนชวยสนับสนุนการเรียนการสอน  การบริหารงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง  ความสําคัญของการใหบริการนี้อยูท่ีความพึงพอใจผูใชบริการ  การตั้งเปาหมาย       
ผลลัพธของการใชบริการ  ท้ังนี้เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ก็จะตองมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  เพื่อจะไดนําผลนั้นวางแผนพัฒนา  ปรับปรุงระบบการใหบริการตอไป       
 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวา หรือเทากับรอยละ 74 รอยละ 75 - 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
  
ผลการดําเนินงาน  : 
 ในปการศึกษา 2551  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดเทากับ  รอยละ 84.60     
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการกําหนดเปาหมายเกณฑมาตรฐานคุณภาพไวท่ีรอยละ  80  
ของ  “ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.2  :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร”   
และศูนยฯ ดําเนินการไดรอยละ  84.60  บรรลุเปาหมาย   
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ีของศูนยฯ การบรรลุเปาหมายของศูนยฯ 

2 คะแนน  บรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐาน : 
 10.2.5.2-1.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใชบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพวิเตอร 
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องคประกอบท่ี 10.3  การดาํเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุด 
หอสมุดกลางมีภารกิจหลักในการดําเนินงาน ไดแก ดานการบริการหองสมุด  และดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง   มีองคประกอบยอยท้ังหมด จํานวน  2  องคประกอบ    
องคประกอบยอยท่ี  10.3.1  ดานการบริการหองสมุด 
ตัวบงชี้ 10.3.1.1  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  6  วนั  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย   เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  7  วัน/เลม หรือ รายการ  ของตัว

บงช้ีท่ี  10.3.1.1 เวลาเฉล่ียในการดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหบริการ  
(วัน : รายการ)    และหอสมุดกลางได    6  วัน/เลม หรือ รายการ   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
   10.3.1.1-1.1  ใบเบิกทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 
   10.3.1.1-1.2   Print  Out  หนาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศรายบุคคล 

10.3.1.1-1.3 แผนดําเนินงานฝายเทคนิคสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ 2552 
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ตัวบงชี้  10.3.1.2   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดใหบริการ 

ชนิดตัวบงชี้  : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีฐานขอมูลท่ีหองสมุดเปนผูจัดหาและใหบริการข้ึนเพื่อใหบริการสารสนเทศแกผูใช

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

เกณฑการประเมิน : 

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

 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนนิงานผานระดบั 4 ตามเกณฑหอสมุดกลาง คือ 
1.  มีการจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน (10.3.1.2-1.1) ท่ีหองสมุดเปนผูจัดหา 

และใหบริการ จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS  เพื่อ
ใหบริการสารสนเทศแกผูใชบริการ  และผูใชบริการสามารถสืบคนหนังสือไดจากฐานขอมูล Opac  
(10.3.1.2-1.2) 

2. มีระบบใหความชวยเหลือแกผูใชบริการสืบคนฐานขอมูล Opac  เชน คูมือการใชงาน               
(10.3.1.2-2.1) หรือ บอรดแนะนําการสืบคน   (10.3.1.2-2.2) และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
เชน คูมือการใชฐานขอมูล หนาเว็บไซต  (10.3.1.2-2.3) แผนพับแนะนําการใช (10.3.1.2-2.4)  

3. มีการแนะนํา/จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการสืบคน (10.3.1.2-3.1)  และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา  เร่ือง  การ
สืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (Web Opac) (10.3.1.2-3.2) 
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4. จัดทําแบบประเมินโครงการ  เร่ือง การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็เพื่อการสืบคน 
(10.3.1.2-4.1) และโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา  เร่ือง  การสืบคนฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (10.3.1.2-4.2)  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูเขารวมสัมมนา  
ในการใชฐานขอมูล       

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  6 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.3 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลท่ีหองสมุดจัดหาและใหบริการ  และหอสมุดกลางได  4  ขอ 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
  2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 
 10.3.1.2-1.1  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
 10.3.1.2-1.2  ฐานขอมูลสืบคนหนังสือ (Opac) 

10.3.1.2-2.1. คูมือการใชงาน 
10.3.1.2-2.2  บอรดแนะนําการสืบคน 
10.3.1.2-2.3  คูมือการใชฐานขอมูล หนาเว็บไซต   
10.3.1.2-2.4  แผนพับแนะนําการใช 
10.3.1.2-3.1  โครงการเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
10.3.1.2-3.2  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา  เร่ือง  การสืบคนฐานขอมูล

ทรัพยากร สารสนเทศของหอสมุด (Web Opac) 
10.3.1.2-4.1  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็เพื่อการสืบคน 
10.3.1.2-4.2  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากร สารสนเทศของ

หอสมุด (Web Opac) 
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  ตัวบงชี้  10.3.1.3  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด 

ชนิดตัวบงชี้   ผลผลิต 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

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

ระดับความพึงพอใจ 
      2.51 – 3.50   ระดับ   นอย 

  3.51 – 4.50 ระดับ ปานกลาง 
  4.51 – 5.00 ระดับ สูง  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

   2.51  – 3.50 
 

   3.51 – 4.50 
 

   4.51 – 5.00 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ  หอสมุดกลางมีการวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการ

ใหบริการ  หองสมุดระดับ   3.84   ตามเกณฑหอสมุดกลาง    
1. ความพึงพอใจดานทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง   เฉล่ียเทากับ  3.88 
2.  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผู ใหบริการ  เฉล่ียเทากับ  3.84 
3. ความพึงพอใจดานสถานท่ี / ส่ิงอํานวยความสะดวก เฉล่ียเทากับ  3.91 
4. ความพึงพอใจตอโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เฉล่ียเทากับ  3.76 

พบวาผูใชบริการหอสมุดกลาง มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการท้ัง 4 ดานมีคาเฉล่ีย              
เทากับ  3.84  
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ีระดับ  3.6 ของตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.3 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการหองสมุด    และหอสมุดกลางไดรอยละ 3.84   

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.3-1.1  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการ
ใหบริการของ  หองสมุด 

10.3.1.3-1.2  สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการใหบริการของ
หองสมุด 

10.3.1.3-1.3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของหอสมุดกลาง (โครงการ 
“กลองแดง”  แสดงความคิดเห็น) 

10.3.1.3-1.4  รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของหอสมุดกลาง 
(โครงการ “กลองแดง” แสดงความคิดเหน็) 
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ตัวบงชี้  10.3.1.4   รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข 

ชนิดตัวบงชี้   : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 70 

 
รอยละ 71-90 

 
รอยละ 91-100 

 
ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดําเนนิงาน  คือ  รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข  เทากับ  รอยละ  100  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

 หอสมุดกลางมีการวัดระดับของขอรองเรียน  โดยสํารวจจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใชบริการหอสมุดกลาง (10.3.1.4-1.1, 10.3.1.4-1.2)  ผูใชบริการไดใหขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงท้ังหมด  14  รายการ (10.3.1.4-1.3) โดยมีการสรุปผลแตละดานอยูในระดับนอย – ปาน
กลาง ดังนี้ 

1. ฝายบริการยืม-คืน     ระดับปานกลาง   คาเฉล่ีย  3.74 
2. ฝายบริการตอบคําถามและชวยคนควา ระดับนอย คาเฉล่ีย  3.29 
3. ฝายบริการส่ิงพิมพพิเศษ   ระดับนอย คาเฉล่ีย  2.88 
4. ฝายบริการวารสารและส่ิงพิมพตอเนื่องไมมีการประเมินผล 

การใหบริการของงานบริการทั้ง  4  ดาน  คิดเปนคาเฉล่ีย  3.30  หรือรอยละ 66 
 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง  อยูในระดับมาก 
 3.51 – 4.50 หมายถึง  อยูในระดับปานกลาง 
 2.51 – 3.50 หมายถึง  อยูในระดับนอย 
 1.51 – 2.50 หมายถึง  อยูในระดับนอยมาก 

 
จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ผูใชบริการสวนใหญตางมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการ และมีความเช่ือม่ันเกี่ยวกับการใหบริการของหอสมุดกลางในระดับนอย ถึง ปานกลาง  
ซ่ึงปจจัยแหงความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ การไดรับบริการท่ีดี มีคุณภาพ  รวดเร็วมากข้ึน 
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รวมถึงมีทรัพยากรที่เพียงพอตอความตองการ   แตก็มีผูรับบริการบางคนท่ียังไมพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ฉะนั้น หากจะใหการบริการมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ หอสมุดกลางจึงนําขอเสนอแนะมาปรับกระบวนการทํางาน  โดยเร่ิมจากการประชุม
ช้ีแจง  (10.3.1.4-1.4)  และวัดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการอีกคร้ังดวยวิธีการสัมภาษณผูเขา
ใชบริการ (10.3.1.4-1.5)  ความคิดเห็นสวนใหญมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน  ท้ัง  4  ดาน  เพราะฉะน้ันระดับ     
ความพึงพอใจของผู ใชบริการตอการใหบริการหองสมุดอยูในระดับรอยละ 100  ตามเกณฑ
หอสมุดกลาง    

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ีรอยละ  90 ของตัวบงช้ีท่ี  

10.3.1.4 รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไข   และหอสมุดกลางไดรอยละ 100  

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
คะแนน  3 บรรลุเปาหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 
 10.3.1.4-1.1   โครงการกลองแดงแสดงความคิดเห็น 

10.3.1.4-1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการหอสมุดกลางจากโครงการ 
“กลองแดง” แสดงความคิดเห็น 

10.3.1.4-1.3  รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของ
หอสมุดกลางจากโครงการ “กลองแดง” แสดงความคิดเห็น 

10.3.1.4-1.4 รายงานการประชุมหัวหนาฝายหอสมุดกลาง คร้ังท่ี  7/2551  วันท่ี  22 
มกราคม  2552 

10.3.1.4-1.5  แบบฟอรมการสัมภาษณความคิดเห็นของผูใชบริการหอสมุดกลาง 
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ตัวบงชี้  10.3.1.5  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการท่ีมีสิทธ์ิยืม 
(รายการ : คน) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

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

 เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ปริมาณการยืม 1-20 รายการ 
 

ปริมาณการยืม 21-40 รายการ ปริมาณการยืมมากกวาหรือ       
เทากับ 41 รายการ 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนนิงาน  คือ  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิ

ยืม (รายการ : คน) เทากับ  10.20  รายการ : คน  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย  เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ีปริมาณการยืม 21 รายการ:คน  

ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.5 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธ์ิยืม 
(รายการ : คน) และหอสมุดกลางได  10.20  รายการ  : คน 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.5-1.1  รายการสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  2,215  คน 
10.3.1.5-1.2  สถิติรายการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ต้ังแต 1  มิ.ย. 51 – 31 พ.ค. 52  จํานวน  

22,605  รายการ 
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ตัวบงชี้  10.3.1.6 รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มขึ้น  (เฉพาะฐานขอมูลท่ี
จัดซ้ือ) 

ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 1 รอยละ 1.00-2.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 3 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน  คือ  รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน เทากับ

รอยละ  5.81  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย  เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี รอยละ 2 ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.6 

รอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน   และหอสมุดกลางได  รอยละ  5.81 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.6-1.1  สรุปตารางรอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน 
10.3.1.6-1.2   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

การสืบคน ปงบประมาณ  2552 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.7  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลผลิต 

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  5  บริการ ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้  
1. บริการชําระคาปรับ  แบบเกา (10.3.1.7-1.1)  ปจจุบัน (10.3.1.7-1.2)  
2. บริการฐานขอมูลออนไลน 9 ฐาน (บริการขอมูล Print) ซ่ึงผูใชบริการไดจดบันทึกการ

ใชคอมพิวเตอรสํานักวิทยบริการ (บุคคลภายนอก)  (10.3.1.7-1-3)   
3. บริการฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  Linly  (10.3.1.7-1.4) 
4. บริการขอใชบริการถายเอกสาร จากหนวยงานอ่ืน (10.3.1.7-1.5) 
5. บริการขอใชบริการยืม – คืนวารสาร (10.3.1.7-1.6) 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี จํานวน 5 บริการ  ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.7  จํานวนการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service)    และ
หอสมุดกลางได  5  บริการ 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
 10.3.1.7-1.1 Workflow  รายการคาปรับแบบเกา 

10.3.1.7-1.2 Workflow  รายการคาปรับปจจุบัน 
10.3.1.7-1.3 บันทึกการใชคอมพิวเตอร 
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10.3.1.7-1.4  Print Out หนาฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  Linly 
10.3.1.7-1.5 แบบฟอรมขอใชบริการถายเอกสาร 
10.3.1.7-1.6 แบบฟอรมขอใชบริการยืม – คืน วารสาร 

 
ตัวบงชี้ 10.3.1.8  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ 
 

จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน  คือ  จํานวนบริการเชิงรุก  (Proactive  Service)  เทากับ  6  บริการ ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   

ในปการศึกษา 2551 หอสมุดกลางดําเนินกจิกรรมและบริการเชิงรุก เพื่อใหผูใชบริการมี
ความสะดวกในการรับบริการ หรือรับขาวสารที่เปนประโยชน โดยดําเนินการท้ังในและนอก
สถานท่ี รวมท้ังการใหบริการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวนท้ังส้ิน 8 บริการ ไดแก  

1. แจงรายช่ือหนงัสือ/วารสารใหม (จดัทํารูปเลม สงใหแตละคณะ)  (10.3.1.8-1.1)   
2. รายการบรรณานิทัศนหนังสือ/วารสาร  ในสารสํานักวิทยบริการ (10.3.1.8-1.2)    
3. แจงรายการทรัพยากรสารสนเทศใหมประจําเดือน  ท่ีหนาเวบ็ไซต http://aritc.rbru.ac.th/ 

หัวขอสืบคนหนังสือ  VTLS  เลือก  New Books List   (10.3.1.8-1.3)   
4. โทรแจงรายการคางสงหนังสือ/คาปรับ  ทุกสัปดาห   (10.3.1.8-1.4) 
5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของ

หอสมุด (Web Opac) (10.3.1.8-1.5) 
6.  การขยายเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (10.3.1.8-1.6) 
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  จํานวน  5 บริการ  ของตัวบงช้ีท่ี                   

10.1.8  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)     และหอสมุดกลางได  6  บริการ 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.8-1.1    แจงรายช่ือหนังสือ/วารสารใหม (จดัทํารูปเลม สงใหแตละคณะ)   
10.3.1.8-1.2 สารสํานักวิทยบริการฯ (รายการบรรณานิทัศนหนังสือ/วารสาร)    
10.3.1.8-1.3 หนาเว็บไซต http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอสืบคนหนังสือ  VTLS  เลือก  New 

Books List   
10.3.1.8-1.4     เอกสารบันทึกการโทรศัพทแจงการคางสงหนังสือ/คาปรับ 
10.3.1.8-1.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอสมุด  (Web Opac)  
10.3.1.8-1.6     คําส่ังแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสํานักวิทยบริการฯ  
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ตัวบงชี้ 10.3.1.9  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

ชนิดตัวบงชี้  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จํานวนนอยกวาหรือเทากับ 1 บริการ จํานวน 2-4  บริการ จํานวนมากกวาหรือเทากับ 5 บริการ 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนนิงาน  คือ  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  เทากับ  6  บริการ ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้  บริการฐานขอมูลสืบคน  Opac  (10.3.1.9-1.1)  บริการระบบหองสมุด
อัตโนมัติ VTLS (10.3.1.9-1.2)  บริการรายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน  จํานวน  7  ฐาน  
(10.3.1.9-1.3)  การจัดการ  การเรียนรูผานเว็บไซต  Atuter  (10.3.1.9-1.4) บริการระบบถามตอบ
บรรณารักษ (10.3.1.9-1.5)  บริการระบบจองหนังสือ (10.3.1.9-1.6) 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี 5  บริการ ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.9  

จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  และหอสมุดกลางได  6  บริการ 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.9-1.1   ฐานขอมูลสืบคน  Opac 
10.3.1.9-1.2   ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  
10.3.1.9-1.3   รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   จํานวน 7 ฐาน 
10.3.1.9-1.4   การจัดการการเรียนรูผานเว็บไซต  Atuter   
10.3.1.9-1.5   บริการระบบถามตอบบรรณารักษ  
10.3.1.9-1.6  บริการระบบจองหนังสือ 
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ตัวบงชี้ 10.3.1.10   รอยละของผูใชบริการท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรู 
  ตลอดชีวิต 

ชนิดตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

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 การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
(10.3.1.10-1-1)  ใหกับบุคคลภายนอก มีรายช่ือผูเขารวมโครงการจํานวน  34  คน จากคาเปาหมาย  
30  คน (10.3.1.10-1-2)    คิดเปนรอยละ 100  จากการสรุปผลโครงการ (10.3.1.10-1-3)    

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

75  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.10   รอยละของผูใชบริการที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและ
การเรียนรูตลอดชีวิตและหอสมุดกลางไดรอยละ  100 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

10.3.1.10-1.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน  
10.3.1.10-1.2 รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการ

สืบคน   
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ตัวบงชี้ 10.3.1.11  จํานวนโครงการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบงชี้  :   ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวนกิจกรรม/โครงการ  

นอยกวา  3  กจิกรรม/โครงการ 
จํานวนกิจกรรม/โครงการ   

เทากับ  3-5  กิจกรรม/โครงการ 
จํานวนกิจกรรมมากกวาหรือ
เทากับ  6  กิจกรรม/โครงการ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงาน  คือ  จํานวนโครงการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  เทากับ 9 
โครงการ (10.3.1.11-1.1)  ตามเกณฑหอสมุดกลาง  โดยมีการดําเนินโครงการดังนี้   

1. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนและแหลงการเรียนรูใน จ.จันทบุรี (โรงเรียนบาน
มะขาม/โรงเรียนหนองบัว) 

2. โครงการจดหมายเหตุดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
3. โครงการอบรมการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางสําหรับ

นักศึกษาใหม (Web Opac) 
4. โครงการหองสมุดสายใยรักแหงครอบครัวโรงเรียนบานดงจิก 
5. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
6. โครงการปรับปรุงปายประชาสัมพันธ 
7. โครงการ “กลองแดง” แสดงความคิดเห็น 
8. โครงการสงเสริมการอาน 
9. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  3 โครงการ  ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.11  จํานวนโครงการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และหอสมุดกลางไดระดับ   9 
โครงการ 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง 2551 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

102

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.11-1.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551 
10.3.1.11-1.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2552 
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ตัวบงชี ้  10.3.1.12      ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :    ปจจัยนําเขา 

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 109,559  เลม (ณ วันท่ี  31  พ.ค. 2552)  (10.3.1.14-1.1)  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี 100,000 เลม ของตัวบงช้ีท่ี 
10.3.1.12 ความพรอมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ   และหอสมุดกลางได  
109,559  เลม 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.12-1.1  สถิติรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ VTLS                            

ณ วันท่ี  31  พ.ค.  2552  
10.3.1.12-1.2  โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
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ตัวบงชี ้10.3.1.13   การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

เกณฑประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไมมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีบริการฐานขอมูล 1 ฐาน มีบริการฐานขอมูล 2 ฐาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีผลการดําเนินงาน คือ การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส เทากับ  9  ฐาน   ตามเกณฑหอสมุดกลาง 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ีอยางนอย  5  ฐาน  ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.1.13   การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  และ
หอสมุดกลางได  9  ฐาน 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน 
 10.3.1.13-1.1  รายการฐานขอมูลสืบคน Opac ในหอสมดุกลาง 

10.3.1.13-1.2  รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   จํานวน 7 ฐาน 
10.3.1.13-1.3  ขอมูลการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   
10.3.1.13-1.4  รายการฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
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ตัวบงชี ้  10.3.1.14   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 
1. มีการกําหนดนโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2. มีการสํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศจากหลักสูตร หรือสมาชิกผูใชบริการ 

3. มีแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

4. มีการรายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

5. มีการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

6. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

เกณฑการประเมิน : 

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

 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผานระดับ  5   ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้ 
1. มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยใชเกณฑมาตรฐานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาเปนตัวเทียบเคียง  (10.3.1.14-1.1) 
2. มีการสํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศจากผูใชบริการ  โดยผูใชบริการ

สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม  (10.3.1.14-2.1)  หรือแจงกับเจาหนาท่ีโดยตรง  
เจาหนาท่ีจะนําแบบฟอรมแนะนําหนังสือเขาสํานักวิทยบริการฯ ใหกับผูใชบริการเพื่อทําการกรอก
ขอมูล เพื่อจะไดดําเนินการตรวจสอบ  และจัดซ้ือ  ตามความจําเปน  (10.3.1.14-2.2) มีการจัดทํา
แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จากโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  (10.3.1.14-3.1) 

3. มีการรายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยประมวลผลจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  (MIS)  (10.3.1.14-4.1) 

4. งานเทคนิคสารสนเทศ  ฝายซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ  ไดดําเนินการซอมแซม
บํารุง รักษาทรัพยากรสารสนเทศ   โดยฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ  (วารสารและ
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ส่ิงพิมพตอเนื่อง)  บันทึกรายการขอมูลลงในใบนําสงซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อใหฝาย
ซอมบํารุงดําเนินการ เชน  ซอมบํารุงวารสาร    ซอมบํารุงหนังสือเกา  และซอมบํารุงหนังสือใหม  
(10.3.1.14-5.1)   

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  5 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.14 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   และหอสมุดกลางไดระดับ 5 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.14-1.1 เกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
10.3.1.14-2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด (ความคิดเห็นดานทรัพยากร 

สารสนเทศ 
10.3.1.14-2.2 แบบฟอรมแนะนําหนังสือเขาสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
10.3.1.14-3.1 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
10.3.1.14-4.1 รายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  MIS 
10.3.1.14-5.1 ใบนําสงซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
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ตัวบงชี ้  10.3.1.15  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  ปจจัยนําเขา 

เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 
1. มีบริการจองหนังสือผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
2. มีการใหบริการนอกเวลาการเรียนการสอนปกติ 
3. ผูใชสามารถตรวจสอบการยมื-คืน ไดดวยตนเอง 
4. มีการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
5. มีฐานขอมูลดัชนีวารสาร 
6. บริการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกแกผูใชบริการตามคําขอ 
7. บริการใหคําแนะนําผานอินเทอรเน็ต  โทรศัพท หรือชองทางอ่ืน 

เกณฑการประเมิน : 

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

 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผานระดับ  7  ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้ 
1. มีบริการจองหนังสือผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ในหนาเว็บ http://10.5.0.3/cgi-

bin/gw_43_3/chameleon  หัวขอจองหนังสือ  (10.3.1.15-1.1)  
2. มีการใหบริการนอกเวลาการเรียนการสอนปกติ  โดยมีคําส่ังแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  คําส่ังเลขท่ี  914/2551  (10.3.1.15-2.1) 
3. มีระบบตรวจสอบขอมูลการยืม-คืน หนังสือไดดวยตนเอง  ผูใชบริการสามารถเขาไป

ตรวจสอบขอมูลไดท่ี  http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  (10.3.1.15-3.1) เลือกการเขาสู
ระบบของสมาชิก พรอมใสรหัสสมาชิก และรหัสผาน ระบบจะประมวลขอมูลสมาชิก  พรอมท้ัง
แจงสถานะของสมาชิก 

4. มีการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน  (10.3.1.15-4.1)  ซ่ึงสามารถ
ประมวลผลสถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน  จาก สกอ. ได  (10.3.1.15-4.2) 
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5. มีการใหบริการฐานขอมูลสําหรับสืบคนดรรชนีวารสาร ท่ีจุดบริการช้ัน  1 (10.3.1.15-
5.1) ผูใชบริการสามารถเขาไปดูขอมูลหนังสือได  โดยการสืบคน 

6. มีบริการจัดหาทรัพยากรจากภายนอกแกผูใชบริการตามคําขอ  เชน  การขอใชบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด  โดยการขอถายเอกสาร (10.3.1.15-6.1)  

7. มีบริการใหคําแนะนําผานทางอินเทอรเน็ต  เชน หนาเว็บ  ถามบรรณารักษ (10.3.1.15-
7.1)  และการแนะนําโดยการบริการตอบคําถามทางโทรศัพท  (10.3.1.15-7.2)  

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย  เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  5 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.15  

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ      และหอสมุดกลางไดระดับ 7 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.15-1.1 Print-Out  หนาเว็บ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หัวขอจอง

หนังสือ 
10.3.1.15-2.1 บันทึกขอความขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลา 
10.3.1.15-3.1 Print - Out หนาเว็บไซต  http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  

ระบบตรวจสอบขอมูลการยืม-คืน หนังสือไดดวยตนเอง   
10.3.1.15-4.1 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
10.3.1.15-4.2 สถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
10.3.1.15-5.1 Print-Out หนาเว็บไซตฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
10.3.1.15-6.1 แบบฟอรมการขอใชบริการทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด   
10.3.1.15-7.1 Print-Out  หนาเว็บ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หัวขอถาม

บรรณารักษ 
10.3.1.15-7.2  แบบฟอรมบริการตอบคําถามทางโทรศัพท 
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ตัวบงชี ้  10.3.1.16    จํานวนชองทางการใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต 

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

เกณฑการประเมิน : 

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

 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4   ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้ 
หอสมุดกลางมีชองทางการใหบริการชวยเหลือและตอบคําถามสําหรับผูใชบริการท้ัง  4  

ดาน  คือ     
1. บริการตอบคําถาม online จากหนาเว็บไซต  http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอ  ถาม

บรรณารักษ  (10.3.1.16-1.1)   
2. บริการตอบคําถามอีเมล โดยติดตอประสานงานอีเมล ระหวางผูใชบริการบุคคลภายนอก

กับเจาหนาท่ีฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง ผูใชบริการมีความประสงค ขอถาย
สําเนาเอกสารหนังสือภาษาไทย จํานวน 1 เลม  (10.3.1.16-2.1)   
 3. บริการตอบคําถามทางโทรศัพท  จากผูใชบริการ  หรือผูท่ีตองการสอบถามขอมูล โดย
เจาหนาท่ีประจําจุดบริการตาง ๆ จะทําหนาท่ีตอบคําถาม  พรอมท้ังบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม
บริการตอบถามทางโทรศัพท  (10.3.1.16-3.1) 
 4. บริการตอบคําถาม  ณ เคานเตอรบริการตอบคําถามและชวยคนควา  ช้ัน 2 ซ่ึงผูใชบริการ
สามารถปรึกษา  หรือสอบถามขอสงสัยตาง ๆ ได  (10.3.1.16-4.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี 4 บริการ ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.16  

จํานวนชองทางการใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม   และหอสมุดกลางไดระดับ 4 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 

รายการหลักฐาน 
10.3.1.16-1.1 Print – Out หนาเว็บไซต http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอถามบรรณารักษ 
10.3.1.16-2.1 Print – Out หนาเว็บไซต http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอถามบรรณารักษ 
10.3.1.16-3.1 แบบฟอรมบริการตอบคําถามทางโทรศัพท 
10.3.1.16-4.1 ภาพถายเคานเตอรบริการตอบคําถามและชวยคนควา 
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ตัวบงชี ้  10.3.1.17      การบริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา  การสอน  หรือรวมสอนและการคนควาทรัพยากร

สารสนเทศ  ตลอดจนชวยคนควาและใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
2. จัดใหมีบริการยืม-คืน  โดยกําหนดระเบียบเพื่อใหผูใชบริการอยางเสมอภาคตามสิทธิท่ี

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

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตามความตองการ  
6. ตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  และสมํ่าเสมอ  
7. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เพื่อใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ

อยางกวางขวางและประหยัด  

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1-2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนินงานผานระดับ  7  ตามเกณฑหอสมุดกลาง  ดังนี้ 
1. หอสมุดกลางจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   โดยมีบันทึกขอความของ

มหาวิทยาลัยเชิญเปนเกียรติในงานปฐมนิเทศและเปนวิทยากร   ในวันศุกรท่ี 29 พฤษภาคม  2552  
(10.3.1.17-1.1)    เพื่อใหความรู  หรือแนวปฏิบัติในการเขาใชหองสมุดสําหรับนักศึกษา   พรอมกัน
นั้นหอสมุดยังไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา  เร่ือง  การสืบคนฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด  (Web  OPAC) (10.3.1.17-1.2)  เพื่อชวยสอนการคนควา
ทรัพยากรสารสนเทศไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และสรางความเขาใจในการใชฐานขอมูล 
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2. หอสมุดกลางมีการใหบริการยืม-คืน  โดยกําหนดระเบียบการใหบริการไวในระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการใชและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พ.ศ. 2549  (10.3.1.17-2.1)  แผนพับของสํานักวิทยบริการฯ  (10.3.1.17-2.2) และท่ีปาย
ประชาสัมพันธ   (10.3.1.17-2.3)  เพื่อใหผูใชบริการไดรับการบริการอยางเสมอ  

3. หอสมุดกลางมีระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS ซ่ึงสะดวก และรวดเร็ว ในการ
ใหบริการยืม – คืน  พรอมท้ังมีบริการฐานขอมูลสืบคน Opac (10.3.1.17-3.1) ซ่ึงสามารถแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับ Location, เลขหมู, ช่ือเร่ือง, จํานวนเลม และสถานภาพของหนังสือ   และ
ฐานขอมูลสืบคนดรรชนีวารสาร  (10.3.1.17-3.2) สําหรับสืบคนขอมูล 

4. มีช่ัวโมงบริการอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม  โดยกําหนดช่ัวโมงการใหบริการเปด – 
ปด ตามเวลาราชการ  (10.3.1.17-4.1)    

5. มีการสงเสริมการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อใหผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ไดตามความตองการ  เชน  หอสมุดกลางไดซ้ือหนังสือสําหรับบริการนักศึกษาในศูนยการศึกษาภาค
พิเศษศูนยระยอง    (10.3.1.17-5.1)    

6. หอสมุดกลางมีการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ เชน   งานบริการทรัพทยากร
สารสนเทศ  ฝายบริการยืม-คืน  ดานการบริการรับชําระคาปรับ  จากเดิมชําระคาปรับท่ีงานการเงิน  
สํานักงานอธิการบดี  (10.3.1.17-6.1) ปจจุบันมีจุดบริการรับชําระคาปรับท่ีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (10.3.1.17-6.2)  และฝายบริการวารสารและส่ิงพิมพตอเนื่อง  โดยจัดใหมี
บริการฐานขอมูลดรรชนีวารสารท่ีใชสําหรับสืบคนขอมูล (10.3.1.17-6.3)    

7. มีการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน  เพื่อใหมีการใชทรัพยากร
สารสนเทศอยางกวางขวาง  โดยหอสมุดกลางไดมีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของ
หอสมุดกลาง (10.3.1.17-7.1) และไดจัดทําแผนงานการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
หอสมุดกลาง (10.3.1.17-7.2)   

        
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  4 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.1.17 
การบริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และหอสมุดกลางไดระดับ 7 

การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
  10.3.1.17-1.1 บันทึกขอความการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

10.3.1.17-1.2   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา เร่ือง การสืบคนฐานขอมูล  
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด  (We p OPAC)  

10.3.1.17-2.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการใชและใหบริการของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 

10.3.1.17-2.2  แผนพับของสํานักวิทยบริการฯ   
10.3.1.17-2.3  ภาพถายปายประชาสัมพันธระเบียบการใหบริการ 

 10.3.1.17-3.1 Print – Out เว็บไซตฐานขอมูลการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ Opac 
10.3.1.17-3.2  Print – Out เว็บไซตฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  
10.3.1.17-4.1  แผนพับสํานกัวิทยบริการฯ 
10.3.1.17-5.1 ใบนําสงทรัพยากรสารสนเทศ 
10.3.1.17-6.1 workflow  รายการคาปรับแบบเกา 
10.3.1.17-6.2 workflow  รายการคาปรับแบบใหม 
10.3.1.17-6.3  print  out  ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
10.3.1.17-7.1 ตารางการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของหอสมุดกลาง 
10.3.1.17-7.2 แผนงานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหอสมุดกลาง 
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องคประกอบยอยท่ี  10.3.2  องคประกอบดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง 

ระบบเครือขายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกใน         
การจัดการและ  การเขาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ เปนปจจัยสําคัญของการขยายเครือขายของ
ความรู 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 (10.3.2.1-1-1) โดยบุคลากร
ท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ (10.3.2.1-1-2)   

2. หอสมุดกลางมีระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (10.3.2.1-2-1)   ซ่ึงสะดวก และรวดเร็ว 
ในการใหบริการยืม – คืน  พรอมท้ังมีบริการฐานขอมูลสืบคน Opac  (10.3.2.1-2-2)  ซ่ึงสามารถแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับ Location, เลขหมู, ช่ือเร่ือง, จํานวนเลม และสถานภาพของหนังสือ     
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3. เจาหนาท่ีหอสมุดกลางมีการตรวจสอบ  และบํารุงรักษา และเครื่องคอมพิวเตอรอยูใน
สภาพ พรอมใชงาน (10.3.2.1-3-1) โดยผูรับผิดชอบดูแลระบบจากการประชุมแบงงาน  (10.3.2.1-3-
2)    

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรในระบบเครือขายใหเหมาะสมกับสภาพการ             
ใชงาน  เชน  การดําเนินการ  Upgrading  Virtua  Software  จาก  version  41.1.1  เปน   version  43.7  ท้ัง
เคร่ืองแมขายและเคร่ือง  Client  ของผูปฏิบัติงาน  เม่ือวันท่ี  9-12  มิถุนายน  2551  โดยบริษัท  Book  
Promotion & Service   (10.3.2.1-4-1)    

5. หอสมุดกลางมีการแบงขอบขายงาน (10.3.2.1-5-1)  โดยมีบุคลากรรับผิดชอบดูแล
ระบบโดยตรง  (10.3.2.1-5-2)    

การบรรลุเปาหมาย 
             บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  5 ขอ  ของตัวบงช้ีท่ี 10.3.2.1  
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในหองสมุดท่ีใหบริการ (ใหคะแนน
ตามจํานวนขอ)   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 ขอบขายงานวิทยพัฒนา 
10.3.2.1-2.1 ฐานขอมูลสืบคน (Opac) 
10.3.2.1-2.2 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
10.3.2.1-3.1 สถิติการปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-3.2 ใบมอบหมายงาน  Job Assignment 
10.3.2.1-4.1  เอกสารสรุปการดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS  Virtua   เม่ือวันท่ี  9 – 12  

มิถุนายน  2551    
10.3.2.1-5.1 สถิติการปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-5.2 ขอบขายงานวิทยพัฒนา 
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ตัวบงชี ่  10.3.2.2   จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ี  (เคร่ือง : คน) 

ชนิดตัวบงชี้   :   ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
จํานวน 1 เคร่ือง : 3 คน จํานวน 1 เคร่ือง :  1 คน 

 
จํานวน 1 เคร่ือง :  1 คน          

(ไมมากกวานี้) 
 
ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดําเนนิงาน  คือ  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  (เคร่ือง 
: คน) เทากับ  1 เคร่ืองตอ 1 คน ตามเกณฑหอสมุดกลาง 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะหอสมุดกลางกําหนดเปาหมายไวท่ี  1  เคร่ือง : 1  คน ของตัวบงช้ีท่ี 

10.3.2.2   จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  (เคร่ือง : คน)   และ
หอสมุดกลางได 1 เคร่ือง : 1 คน 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้ การบรรลุเปาหมายของหอสมุดกลาง 
    3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
 
รายการหลักฐาน   
 10.3.2.2-1  แบบบันทึกจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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สรุประดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับ แผนปฏิบัติงาน 
 

ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ บรรลุเปาหมาย 

  =  บรรลุ 
 =  ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ 
(รอยละหรือสัดสวน) 

1 ตัวบงช้ี 1.1 6 6  2 
2 ตัวบงช้ี 1.2 รอยละ 80 รอยละ 77.27  2 
3 ตัวบงช้ี 5.1 4 4  2 
4 ตัวบงช้ี 5.4 รอยละ 80 รอยละ 76.8  2 
5 ตัวบงช้ี 6.1 3 4  2 
6 ตัวบงช้ี 7.1 4 3  1 
7 ตัวบงช้ี 7.2 3 3  2 
8 ตัวบงช้ี 7.3 4 4  3 
9 ตัวบงช้ี 7.4 4 6  3 
10 ตัวบงช้ี 7.5 3 3  3 
11 ตัวบงช้ี 7.6 3 3  2 
12 ตัวบงช้ี 7.8 4 3  2 
13 ตัวบงช้ี 7.9 5 5  2 
14 ตัวบงช้ี 8.1 5 7  3 
15 ตัวบงช้ี 8.2 3 4  3 
16 ตัวบงช้ี 9.1 5 6  3 
17 ตัวบงช้ี 9.2 4 1  1 
18 ตัวบงช้ี 9.3 4 4  3 
10.1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    
19 ตัวบงช้ี 10.1.1.1 4 4  2 
20 ตัวบงช้ี 10.1.1.2 3 3  3 
21 ตัวบงช้ี 10.1.2.1 รอยละ 80 รอยละ 77  2 
22 ตัวบงช้ี 10.1.3.1 3 3  3 
23 ตัวบงช้ี 10.1.3.2 1 เคร่ือง/วัน/คน 2 เคร่ือง/วัน/คน  2 
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ท่ี ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ บรรลุเปาหมาย 

  =  บรรลุ 
 =  ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ 
(รอยละหรือสัดสวน) 

10.1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    
24 ตัวบงช้ี 10.1.4.1 6 6  3 
25 ตัวบงช้ี 10.1.5.1 4 4  3 
10.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
26 ตัวบงช้ี 10.2.1.1 4 4  2 
27 ตัวบงช้ี 10.2.1.2 4 5  2 
28 ตัวบงช้ี 10.2.1.3 5 โปรแกรม 3 โปรแกรม  1 
29 ตัวบงช้ี 10.2.1.4 รอยละ 80 รอยละ 72.80  2 
30 ตัวบงช้ี 10.2.1.5 รอยละ 50 รอยละ 90.07  3 
31 ตัวบงช้ี 10.2.1.6 5 กิจกรรม 9 กิจกรรม  3 
32 ตัวบงช้ี 10.2.2.1 3 4  2 
33 ตัวบงช้ี 10.2.2.2 1 เคร่ือง/นศ.

50 คน 
1 เคร่ือง/ นศ. 35.10 

คน 

 2 

34 ตัวบงช้ี 10.2.2.3 รอยละ 80 รอยละ 85.8  3 
35 ตัวบงช้ี 10.2.3.1 3 3  2 
36 ตัวบงช้ี 10.2.3.2 รอยละ 50 รอยละ 34.29  1 
37 ตัวบงช้ี 10.2.4.1 4 4  2 
38 ตัวบงช้ี 10.2.4.2 4 4  2 
39 ตัวบงช้ี 10.2.4.3 รอยละ 90 รอยละ 100  3 
40 ตัวบงช้ี 10.2.4.4 4 4  2 
41 ตัวบงช้ี 10.2.4.5 3 2  1 
42 ตัวบงช้ี 10.2.4.6 4 3  2 
43 ตัวบงช้ี 10.2.5.1 3 4  2 
44 ตัวบงช้ี 10.2.5.2 รอยละ 80 รอยละ 84.6  2 
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ท่ี ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ บรรลุเปาหมาย 

  =  บรรลุ 
 =  ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ 
(รอยละหรือสัดสวน) 

10.3 หอสมุดกลาง    
45 ตัวบงช้ี 10.3.1.1 7 วัน/เลม 6 วัน/เลม  3 
46 ตัวบงช้ี 10.3.1.2 6 4  2 
47 ตัวบงช้ี 10.3.1.3 ระดับ 3.6 ระดับ 3.84  2 
48 ตัวบงช้ี 10.3.1.4 รอยละ 90 รอยละ 100  3 
49 ตัวบงช้ี 10.3.1.5 21 รายการ/

คน 
10.20 รายการ/คน  1 

50 ตัวบงช้ี 10.3.1.6 รอยละ 2 รอยละ 5.81  3 
51 ตัวบงช้ี 10.3.1.7 5 บริการ 5 บริการ  3 
52 ตัวบงช้ี 10.3.1.8 5 บริการ 6 บริการ  3 
53 ตัวบงช้ี 10.3.1.9 5 บริการ 6 บริการ  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.10 รอยละ 75 รอยละ 100  3  
 ตัวบงช้ี 10.3.1.11 3 โครงการ 9 โครงการ  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.12 100,00 เลม 109,559 เลม  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.13 5 ฐาน 9 ฐาน  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.14 5 5  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.15 5 7   3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.16 4 บริการ 4 บริการ  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.1.17 4 7  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.2.1 5 5  3 
 ตัวบงช้ี 10.3.2.2 1 เคร่ือง /     

1คน 
1 เคร่ือง / 1 คน  3 

  รวมคะแนนเฉล่ีย  2.40 
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สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบงชี ้
 
องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 1    
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ระดับ 6 ผานระดับ 6 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 77.27 2  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 

องคประกอบท่ี  1 

  
2 คะแนน 

 
 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 5    
ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 76.8 2  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  5 

  
2 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 6    
ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ระดับ 3 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  9 

  
2 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 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระดับ 4 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระดับ 4 ผานระดับ 6 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 ระดับ 4 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9 ระดับ 5 ผานระดับ 5 2  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  7 

  
2.25 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 8    
ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ระดับ 5 ผานระดับ 7 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 8.2 ระดับ 3 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  8 

  
3 คะแนน 

 
 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ) 
องคประกอบท่ี 9    
ตัวบงช้ีท่ี 9.1  ระดับ 5 ผานระดับ 6 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2 ระดับ 4 ผานระดับ 1 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3 ระดับ 4 ผานระดับ 4 3  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  9 

  
2.33 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 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.1.2 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.2.1 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 77 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.3.1 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.3.2 1 เคร่ือง/วัน/คน ผานเกณฑ 2 เคร่ือง/วัน/คน 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.4.1 ระดับ 6 ระดับ 6 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1.5.1 ระดับ 4 ระดับ 4 3  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10.1.1 

  
2.57 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 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.2 ระดับ 4 ผานระดับ 5 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.3 5 โปรแกรม ไมผานได 3 โปรแกรม 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.4 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 72.80 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.5 รอยละ 50 ผานรอยละ 90.07 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.1.6 5 กิจกรรม ผานได 9 กิจกรรม 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.1 ระดับ 3 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.2 1 เคร่ือง/นศ. 50 คน ผานได 1 เคร่ือง/นศ. 

35.10 คน 
2  คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 10.2.2.3 รอยละ 80 ผานไดรอยละ 85.8 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.1 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.3.2 รอยละ 50 ไมผานไดรอยละ 34.29 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.1 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.2 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.3 รอยละ 90 ผานรอยละ 100 3  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.4 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.5 ระดับ 3 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.4.6 ระดับ 4 ไมผานไดระดบั 3 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.1 ระดับ 3 ผานระดับ 4 2  คะแนน 
ตัวบงช้ีท่ี 10.2.5.2 รอยละ 80 ผานไดรอยละ 84.6 2  คะแนน 
เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10.2 

  
2.05 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 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.16 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.1.17 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.2.1 
ตัวบงช้ีท่ี  10.3.2.2 

 
7 วัน/เลม 
ระดับ 6 
ระดับ 3.6 
รอยละ 90 

21 รายการ/คน 
รอยละ 2 
5 บริการ 
5 บริการ 
5 บริการ 
รอยละ 75 
3 โครงการ 

100,000 เลม 
5 ฐาน 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
4 บริการ 
ระดับ 4 
ระดับ 5 

1 เคร่ือง/ 1 คน 

 
6 วัน/เลม 

ไมผานไดระดบั 4 
ผานระดับ 3.84 
ผานรอยละ 100 

ไมผาน 10.20 รายการ/คน 
ผานรอยละ 5.81 
ผาน 5 บริการ 
ผาน 6 บริการ 
ผาน 6 บริการ 
ผานรอยละ 100 
ผาน 9 โครงการ 
ผาน 109,559 เลม 

ผาน 9 ฐาน 
ผานระดับ 5 
ผานระดับ 7 
ผาน 4 บริการ 
ผานระดับ 7 
ผานระดับ 5 

ผาน 1 เคร่ือง/ 1 คน 

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

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10.3.1 

  
2.78  คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี  10 

  
2.47  คะแนน 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปการประเมินตามรายองคประกอบ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 

องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนนิการ 

2  

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 2  

องคประกอบท่ี 6  การทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 2  

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 2.25  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3  

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.33  

องคประกอบท่ี 10  การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 2.47  

คาเฉล่ีย 2.29  
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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 6 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 และไดนํา
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 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดออน 
แผนการดําเนนิงานไมบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
  

 
องคประกอบที่  5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

5.1 มีระบบและกลไกในการ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม
ตามเปาหมายของสํานัก 

บรรลุเปาหมายระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

แนวทางการพฒันา 
สํานักวิทยบริการฯ จะปรับปรุง
และพัฒนาการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมใหดยีิ่งข้ึน
ตอเนื่อง 

5.4 รอยละของระดับความพงึพอใจ
ของผูรับบริการ 

ไมบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

แนวทางการพฒันา 
สํานักวิทยบริการฯ จะปรับปรุง
การใหบริการทางวิชาการแก
สังคมใหดียิ่งข้ึนตอเนื่อง 
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องคประกอบที่  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

แนวทางการพฒันา 
จัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย 

 
องคประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ  
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

7.1 สํานักวิทยบริการฯ ใชหลัก     
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
  
 
 

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

แนวทางการพฒันา 
ควรมีคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสํานัก 

 

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

แนวทางการพฒันา 
ควรมีระบบในการติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร
ในระดบัตางๆ ของสํานัก
อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

7 .3  มีการพัฒนาสํานักสูองคการ
เรียนรู 
 
 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 4 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

7.3 มีการพัฒนาสํานักสูองคการ
เรียนรู 
 

 แนวทางการพฒันา 
ควรดําเนนิการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู
ใหสําเร็จตามเปาหมาย 
และสามารถสรางองค
ความรูท่ีเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงาน และการ
ใหบริการสารสนเทศ 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 6 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
บุคลากรมีความสามารถ
และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานไดหลาย
บทบาทหนาท่ี รวมถึงการ
สนับสนุนใหบุคลากรเปน
วิทยากร 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
  
  

บรรลุเปาหมาย ระดับ 3 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 และนิสิต 
บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยไดคัดเลือก
หนังสือตามความตองการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน  
-เปดโอกาสใหผูใชบริการ
ไดเสนอความคิดเห็นท้ัง
ดานทรัพยากรและบริการ
ของสํานักวิทยบริการฯ 
ผานทางเว็บไซต และกลอง
แดง 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียง
มาใชในกระบวนการบริหาร
จัดการ 

 

ไมบรรลุเปาหมาย  ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 2 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

 แนวทางการพัฒนา 
สํานักฯ ควรมกีารสรุปผล
การดําเนนิงานตามแผน
บริหารความเส่ียง เพื่อ
นํามาปรับปรุง  
 

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 7 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 
คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการ
ประเมินตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
-สํานักฯ มีการจัดทํา
รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณ โดยมีหวัหนา
หนวยตางๆ มีสวนรวมใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
วิเคราะหงบประมาณ 
-มีการจัดสรร ประเมินผล 
และตรวจสอบการใช
งบประมาณ ตามรอบ
ปงบประมาณ 2551 
 

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
ภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวน การ
บริหารจัดการ 
 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 6 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 3 คะแนน  
ตามคะแนนอิงเกณฑการประเมิน
ตัวบงช้ีของ กสอ. 

จุดเดน 
-ผูบริหารและบุคลากรมี
ความพยายามและมุงม่ัน
ในการดําเนินการประกัน
คุณภาพอยางตอเนื่อง 
-มีการดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบ  

9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทั กษะด า นก า รประกั น คุณภ าพแก
ผูใชบริการ 

ไมบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.  
การประเมินตนเอง 1 คะแนน ตาม
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัว
บงช้ีของ กสอ. 

จุดออน 
ควรจัดกจิกรรมให
ผูใชบริการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพ 

9.3  ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานภายใน 
  
 

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

จุดเดน 
มีการกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูและการ
ดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพใหแก
บุคลากรอยางท่ัวถึง 
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องคประกอบที่ 10  คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน 
     

องคประกอบท่ี 10.1  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

ตัวบงชี:้ 10.1.1.1 เวลาเฉล่ีย
ในการดําเนินการต้ังแตรับ
ทรัพยากรสารสนเทศและ
นําออกใหบริการ 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

 

จุดแข็ง - มีการใหบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
แนวทางการพฒันา- ควรจัดหาส่ืออิเล็กทรอนิกส
ใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ตัวบงชี:้ 10.1.1.2 ศักยภาพ
ของระบบฐานขอมูลท่ีศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

 

จุดแข็ง - มีการบริการสืบคนฐานขอมูลครอบคลุม

ทุกสาขาวิชาดวยเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

ตัวบงชี้ : 10.1.2.1 รอยละ
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการตอการ
ใหบริการของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน  

 

 

ตัวบงชี:้10.1.3.1 
ประสิทธิภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอรภายในศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาท่ี
ใหบริการ 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

จุดแข็ง – มีการควรเช็คคุณภาพของเคร่ือง

คอมพิวเตอรทุกเดือน 

แนวทางการพฒันา -  ควรจะมีการตรวจเช็คเคร่ือง
คอมพิวเตอรทุกสัปดาห 

ตัวบงชี:้10.1.3.2 จํานวน
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชตอ
คนตอวัน (คน : วัน) 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

 

จุดออน - เคร่ืองคอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอ

ตอการบริการนักศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน จุดออน/จุดแขง็ 
แนวทางการพฒันา 

ตัวบงชี:้ 10.1.4.1 การจัด
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ
การเรียนรูหนวยงานศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 2 

จุดแข็ง - มีหองเรียนรูดวยตนเองบริการแกนักศึกษา 

จํานวน 4 หอง 
         - มีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และแสงสวาง 

แนวทางการพฒันา - ควรมีหองเรียนรูดวยตนเอง
เพิ่มข้ึน     
 

ตัวบงชี:้10.1.5.1  การ
พัฒนาบทเรียน E-learning 

บรรลุเปาหมาย
คะแนนประเมิน 3 

จุดแข็ง - มีบุคลากรผูเช่ียวชาญในการผลิตบทเรียน 
E-learning ดวยโปรแกรม AtuTor ซ่ึงเปน open 

source   

 

 

 
 
 

 

 



 

 

136 

องคประกอบท่ี 10.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางการพฒันา 

102.1 คุณภาพงานบริการสารสนเทศ  

10.2.1.1  มีระบบและกลไกใน
การใหบริการสารสนเทศและ
ใหความรูดานสารสนเทศ 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงานระดับ 4  ไดคะแนน 
2  ตามเกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนการดําเนินงาน และ
สามารถดําเนินงานไดตามแผน
ท่ีต้ังไวพรอมท้ังมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
แนวทางเสริม 
1.  ควรมีการนาํผลการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนางานใหบริการ
ระบบสารสนเทศ 

10.2.1.2   มีบริการจัดทําเว็บไซต
ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

-  บรรลุเปาหมาย  มีผลงาน
ระดับ 5  ไดคะแนน 2  ตาม
เกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1. มีข้ันตอนการจัดทําเว็บไซตและ
สามารถดําเนินงานเปนไปตาม
ข้ันตอนอยางชัดเจน 
แนวทางเสริม 
2.  นําผลการประเมินความพึงพอใจ
มาปรับปรุงเว็บไซต 

10.2.1.3 จํานวนโปรแกรม
ประยุกตใชงานท่ีศูนยฯ จัดหา
และพัฒนาใหกับหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลการ
ดําเนินงาน 3 โปรแกรม  ได
คะแนน  1   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดออน 
1.  บุคลากรไมเพียงพอ  บุคลากร
ท่ีมีอยูตองทางานหลายงาน 
แนวทางแกไข 
1.  ควรเพิ่มจํานวนบุคลากร 

10.2.1.4  รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผู ใชงาน
ระบบสารสน เทศ เพื่ อ ก า ร
บริหาร (MIS) 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลการ
ดําเนินงานรอยละ  72.80  ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดออน 
1.  ผูใชระบบขาดทักษะ ความ
ชํานาญในการใชระบบ 
แนวทางแกไข 
1.  จัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดออน/แนวทางแกไข 
10.2.1.5  รอยละของผูใชงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงานรอยละ  90.07   ได
คะแนน  3   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  จํานวนผูใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสอยูในข้ันเกิน
คาเปาหมาย 
แนวทางเสริม 
1.  มีการประเมินผูใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสอยาง
ตอเนื่อง 

10.2.1.6  จํานวนกิจกรรม  /
โครงการอบรมดาน ICT ท่ี
ศูนยฯ บริการใหแกนักศึกษา 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงาน 9  กิจกรรม  ได
คะแนน  3   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีบริการอบรมดาน ICT แก 
นักศึกษาอยูในข้ันเกนิคาเปาหมาย 
จุดออน 
1.  มีการจัดอบรมดาน ICT อยาง
ตอเนื่อง  และจัดอบรมโปรแกรม
ท่ีหลากหลายตรงกับความตองการ
ของนักศึกษา 

10.2.2 ระบบบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

10.2.2.1  มีระบบและกลไกใน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงานระดับ 4  ไดคะแนน 
2  ตามเกณฑของศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนในการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีการ
ดําเนินตามแผนและมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ 
แนวทางเสริม 
1.  ควรนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุง 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดออน/แนวทางแกไข 
10.2.2.2  ความพอเพียงของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ
ตอจํานวนนักศึกษา 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น  1  เ ค ร่ื อ ง ต อ  
นัก ศึกษา  3 5 . 1 0  คน    ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร
มากข้ึน 
แนวทางเสริม 
1.  ควรจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน 

10.2.2.3  รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงานรอยละ 85.8  ได
คะแนน  3   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอยูใน
ข้ันเกินคาเปาหมาย 
แนวทางเสริม 
1.  มีการประเมินผลความพงึ
พอใจอยางตอเนื่อง 

10.2.3  การจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

10.2.3.1  มีระบบและกลไกใน
ก า ร เ ช่ื อ ม ต อ เ ค รื อ ข า ย ใ ห
ครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ  3    ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ  และผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
แนวทางเสริม 
1.  ควรมีการประเมินการใชงาน
เครือขายของแตละหนวยงาน 

10.2.3.2  รอยละของอาคารใน
มห า วิ ท ย า ลั ย ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
เช่ือมตอเครือขายไรสาย 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลการ
ดําเนินงานรอยละ  34.29   ได
คะแนน  1   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดออน 
1.  การติดต้ังเครือขายไรสายไม
ครอบคลุมทุกอาคาร 
แนวทางแกไข 
1.  ควรมีการตดิต้ังเครือขายไรสาย
ใหครอบคลุมทุกอาคาร 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดออน/แนวทางแกไข 
10.2.4  ระบบความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  

10.2.4.1  มีระบบและกลไกการ
รักษาความม่ันคงของระบบ
สารสนเทศ 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ   4   ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีผลการดําเนินงานตามแผน
ท่ีต้ังไว  และประเมิน
ประสิทธิภาพการรักษาความ
ม่ันคงของระบบสารสนเทศอยาง
สมํ่าเสมอ 
แนวทางเสริม 
1.  ควรนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคง
ของระบบสารสนเทศ  

10.2.4.2  มีระบบและกลไกใน
การเขาใชระบบสารสนเทศ 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ   4   ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีการดําเนนิงานตามแผนและ
จัดทํารายงานการตรวจสอบผูเขา
ใชงานระบบสารสนเทศ 
แนวทางเสริม 
1.  นําผลการตรวจสอบผูเขาใช
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

10.2.4.3  รอยละของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีมีไฟร
วอลลปองกัน 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงานรอยละ  100  ได
คะแนน  3   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มี ไฟรวอลลปองกันเคร่ืองแม
ขายทุกตัว 
แนวทางเสริม 
1.  มีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
   



 

 

140 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดออน/แนวทางแกไข 
10.2.4.4  มีการสํารองขอมูล
ระบบสารสนเทศ 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ   4   ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนในการสํารองขอมูล และ
มีการดําเนนิงานตามแผน 
แนวทางเสริม 
1.  มีการปรับปรุงระบบสํารอง   
ขอมูล 

10.2.4.5  มีระบบการสํารอง
เสนทางหลัก 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ   2   ได
คะแนน  1   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดออน 
1.  ไมมีระบบสํารองเสนทางหลัก
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
แนวทางแกไข 
1.  ขาดงบประมาณสนับสนนุใน
การจัดทําระบบสํารองเสนทาง
หลัก 

10.2.4.6  มีการสํารองไฟฟา
สําหรับระบบเครือขาย 

-  ไมบรรลุเปาหมาย  มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ   3   ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดออน 
1.  ขาดงบประมาณในการติดต้ัง
เคร่ืองปนไฟ 
แนวทางแกไข 
1.  ควรจัดหางบประมาณสําหรับ
ติดต้ังเคร่ืองปนไฟ 

10.2.5  จัดหาและบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร  

10.2.5.1  มีระบบในการบริการ 
ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดํ า เ นิ น ง านระดั บ   4   ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนงาน  โครงการ  และผล
การดําเนนิงานตามแผน 
แนวทางเสริม 
1.  ควรนําผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน 
จุดแข็ง/แนวทางเสริม 

จุดออน/แนวทางแกไข 
10.2.5.2  รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 

-  บรรลุเปาหมาย   มีผลการ
ดําเนินงานรอยละ  84.60  ได
คะแนน  2   ตามเกณฑของ
ศูนยฯ 

จุดแข็ง   
1.   ความพึงพอใจของผูใชบริการ
อยูในข้ันเกินคาเปาหมาย 
แนวทางเสริม 
1.  มีการประเมินความพึงพอใจ
อยางตอเนื่อง 
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องคประกอบท่ี 10.3  หอสมุดกลาง 

 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน จุดออน/จุดแขง็ 

แนวทางพฒันา 

10.3.1 ดานการบริการหองสมุด 
10.3.1.1 : เวลาเฉล่ียในการ
ดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกใหบริการ 
(วัน : รายการ) 
 
 
 
 
 
 

 
บรรลุเปาหมาย   ระดับ   6  วัน  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 

 
 

 
จุดแข็ง : หอสมุดกลาง สามารถ
ดําเนินการต้ังแตรับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกใหบริการ
เปนเวลานอยกวาหรือเทากบั            
7  วัน 
แนวทางเสริม : ควรจัดทํา
แบบฟอรมสําหรับบันทึกเวลาใน
การปฏิบัติจริงของท้ังฝายซอมบํารุง
ฯ  และฝายวิเคราะห เพื่อจะได
ขอมูลท่ีถูกตองท้ังป 

10.3.1.2 :  ศักยภาพของระบบฐาน 
ขอมูลท่ีหองสมุดใหบริการ 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  7  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 

จุดแข็ง : หอสมุดกลางมีการพัฒนา
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลโดย
จัดใหมีการบริการฐานขอมูลตาม
ความจําเปนของผูใชบริการ 
แนวทางเสริม : หอสมุดกลางควรมี
การนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูฐานขอมูล  มาปรับปรุง
อยางเปนรูปธรรม 

10.3.1.3 : ระดับความพึงพอใจของ
ผูใช   บริการตอการใหบริการหอง
สมุด 
 
 
 
 
 

บรรลุ เป าหมาย   ระดับ   3 .88 
เ ป อ ร เ ซ็ น ต  ต า ม เ ก ณ ฑ
หอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  2  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 

จุดแข็ง :  
1. หอสมุดกลางมีกําหนดตัวบงช้ี
คุณภาพดานการบริการสารสนเทศ 
โดยใหมีการศึกษาระดับความ พึง
พอใจของผูใชบริการตอการให 
บริการหองสมุด  
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน จุดออน/จุดแขง็ 
แนวทางพฒันา 

  แนวทางเสริม :   
1. การสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยางตอเนื่องอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง  
2. บุคลากรเห็นความสําคัญของการ
สํารวจความพึงพอใจและนําผลวิจัย
ท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนางานตอไป 

10.3.1.4  : รอยละของขอรองเรียนท่ี
ไดรับ  การแกไข 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับรอยละ 100 
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 

 
 
 

จุดแข็ง : หอสมุดกลางเปดโอกาส
ใหผูใชบริการเสนอขอรองเรียนใน
หลายชองทาง  
แนวทางเสริม :  ควรมีวิธีการแกไข     
ขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร
มากยิ่งข้ึน  และมีการดําเนินการ
แกไขปญหาขอรองเรียน และสรุป
ประเด็นนําเสนอผูบริหารเพือ่
พิจารณา 

10.3.1.5 : ปริมาณการยืมทรัพยากร
สารสนเทศตอจํานวนผูใชบริการที่
มีสิทธ์ิยืม (รายการ : คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมบรรลุเปาหมาย   ตามเกณฑ
หอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  1  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 

จุดออน : มีปริมาณการยืมทรัพยากร
สารสนเทศนอยกวา เปาหมายท่ี
กําหนดไว      
แนวทางแกไข :  
1. ควรจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน
แกผูใชบริการ 
2.  มีการปลูกจติสํานึกใหสมาชิก
หองสมุดรักการอานใหมากข้ึน  
3. ควรมีการรณรงคใหมีการมาใช
หองสมุดมากข้ึนโดยการสราง
บรรยากาศใหหองสมุดเหมือนกับ
สถานท่ีพักผอนหลังจากการเรียน
หรือการทํางานเปนตน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน จุดออน/จุดแขง็ 
แนวทางพฒันา 

10.3.1.6  : รอยละของปริมาณการใช
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน  
(เฉพาะฐานขอมูลท่ีจัดซ้ือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย ระดับ 5.81 ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 

 

จุดแข็ง :  
1. สํ า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหการสนับสนุน
โดยจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ี ค ร อบค ลุ ม ทุ กส า ข า วิ ช า ใ ห
สถาบันอุดมศึกษาใชฐานขอมูล
รวมกัน 
2. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีพรอม
ใหบริการสืบคนขอมูล และมีระบบ
เครือขายไรสายภายในหอสมุดกลาง 
แนวทางเสริม : ควรมีการ
ประชาสัมพันธในหลายชองทางท่ี
กระตุนใหผูใชบริการไดรูจักและ
เขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี
บอกรับ ไมวาจะเปนรายละเอียด
ของฐ านข อ มู ลห รือวิ ธี ก า ร ใช
ฐานขอมูล 

10.3.1.7 : จํานวนการใหบริการ          
แบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว             
(One Stop Service) 
 
 

 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  5  บริการ  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง 

การประเมินตนเอง 3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 

จุดแข็ ง  : มีการใหบ ริการแบบ
เบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop 
Service) ตามเกณฑมาตรฐาน 

แนวทางเสริม : ควรมีการจําแนก
การบริการของหองสมุดออกมาให
ไดวามีงานบริการใดบาง  จากน้ัน
แบงกลุมของการบริการและ
ดําเนินงานใหเสร็จในท่ีแหงเดียวกัน 
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10.3.1.8 : จํานวนบริการเชิงรุก 
(Proactive Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  8 บริการ  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง 
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 

จุดแข็ง :   
1. มีชองทางในการใหบริการเชิง
รุกท่ีหลากหลาย 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการใหบริการเชิง
รุกท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 
แนวทางเสริม :  
1. จัดกิจกรรมและบริการเชิงรุกท้ัง 
8 บริการอยางตอเนื่อง และขยาย
บริการเชิงรุกอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
2. ควรเปนการบริการที่แตกตาง
จากงานบริการตามปกติ  และเปน
การเพิ่มความสะดวกใหสมาชิกท่ีมา
ใชบริการ เพื่อเปนการเพิ่มจํานวน
การใชบริการของสมาชิกใหมากข้ึน 

10.3.1.9 :  จํานวนบริการ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย   ระดับ 6  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 

 
 

จุดแข็ง :  บุคลากรฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศของหอสมุดกลางมี
ความรู ความสามารถดานวชิาการ
ในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส
ผานเว็บไซต  
แนวทางเสริม  :  มีการพัฒนาบริการ
แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกสประเภท
ตาง ๆเชน  แบบฟอรมขอใชบริการ, 
การยืมระหวางหองสมุดภายใน
มหาวิทยาลัย   
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10.3.1.10 :  รอยละของผูใชบริการ
ท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการเรียน
รูสารสนเทศและการเรียนรู ตลอด
ชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  รอยละ  
82.2  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 

 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง : มีจํานวนผูท่ีสนใจ  และเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สารสนเทศฯ ตามเกณฑท่ีต้ังไว 
แนวทางสงเสริม :  
1. ควรทําในลักษณะการบริการเชิง
รุกโดยสงเจาหนาท่ีเปนวิทยากรไป
ตามหนวยงานและคณะวิชาตาง ๆ 
เปนตน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธอยาง
ท่ัวถึง และไมควรมีระยะเวลา
กระ ช้ันชิด ทําให ไม ครอบคลุม
กลุมเปาหมายท่ีแทจริง 
 

10.3.1.11  :  จํานวนโครงการ
สนับสนุน พันธกิจของมหาวทิยาลัย 
 
 
 

บรร ลุ เ ป าหม า ย   ระดั บ   1 1  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 

จุดแข็ง : จัดใหมีการอบรมให
ความรูบอยคร้ังและมีเอกสารในการ
อบรม 
แนวทางสงเสริม : จัดหาวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดาน
โดยตรงมาบรรยายในการอบรม 

10.3.1.12  :  ความพรอมและความ
พอเพียงของทรัพยากรสารนเิทศ
ส่ิงพิมพ 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  109559  
เลม  ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 

จุดแข็ ง  : มี จํ านวน
ทรัพยากรสารนิเทศ100,000  เลม 
ข้ึนไป  ซ่ึงเพียงพอตอผูเขาใชบริการ 
แนวทางเสริม : จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีทันสมัยและตรงกับ
ความตองการของผูใช   โดยการ
สํารวจผูใชบริการ 
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10.3.1.13  :  การบริการฐานขอมูล
ท รั พ ย า ก ร ส า ร ส น เ ท ศ  แ ล ะ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  9  ฐาน  
ตามเกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 

จุดแข็ง :  
1. สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหการสนับสนุน
โดยจัดหาฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ท่ี ค ร อบค ลุ ม ทุ กส า ข า วิ ช า ใ ห
สถาบันอุดมศึกษาใชฐานขอมูล
รวมกัน 
2. มีการบริการโดยใชฐานขอมูลท่ี
จํ า เป นแก ก าร ใหบ ริก าร   เ ช น  
ฐ า น ข อ มู ล ก า ร สื บ ค น  Opac, 
ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
แนวทางเสริม : มีการจัดอบรมการ
ใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
แกนั ก ศึ กษาและ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  
เ พื่ อ ให ทร าบร ายละ เ อี ยดของ
ฐานขอมูลหรือวิธีการใชฐานขอมูล 

10.3.1.14  :  การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  5  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 

จุดแข็ง : มีการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนของการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
แนวทางเสริม : การประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศแตละป 
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10.3.1.15  :  การบริการทรัพยาการ
สารสนเทศ 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  7  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 

จุดแข็ง : มีการดําเนินการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศหลายชองทาง 
แนวทางเสริม : ผูใหบริการควร
ศึกษาขอมูลการใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศแตละชองทาง  เพื่อเพิ่ม
ทักษะ   และความรวดเร็วในการ
ใหบริการ/แนะนํา 

10.3.1.16  :  จาํนวนชองทางการ
ใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  4  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 
 

จุดแข็ง : มีจํานวนชองทางการ
ใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม
ท่ีหลากหลาย  และไดตามเกณฑท่ี
หอสมุดกลางกําหนดไว 
แนวทางเสริม : เสริมสราง
บุคลิกภาพ/  มนุษยสัมพันธ/การใช
ภาษา   และการส่ือสาร   เพื่อการ
ใหบริการชวยเหลือและตอบคําถาม
ท่ีมีคุณภาพ 

10.3.1.17  :  การบริการอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  7  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 

จุดแข็ง :  
1. มีระบบการสืบคนทรัพยากร
สารสนเทศผานเครือขายภายใน  
โ ด ย ใ ช ฐ า น ข อ มู ล ก า ร สื บ ค น
ทรัพยากรสารสนเทศ Opac  และ
ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  รวมถึงมี
ก ารส ง เส ริมการ ใช ท รัพย ากร
สารสนเทศรวมกัน   ทํ าใหการ
บริการมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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  2. มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ใหบ ริการ   โดยการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหมเพื่อสรางความรูความ
เขาใจข้ันพื้นฐานของการเขาใช
หองสมุด   และหอสมุดกลางไดจัด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับนักศึกษาเร่ืองการสืบคน
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุด เพื่อชวยในการคนควา   
แนวทางเสริม : การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการดานตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง  และหลากหลายยิ่งข้ึน 

1 0 .3. 2  ด า น ร ะบบ เ ทค โน โ ล ยี
สารสนเทศของหอสมุดกลาง 
10.2.1 : ประสิทธิภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ภายในหองสมุดท่ีใหบริการ         
(ใหคะแนนตามจํานวนขอ) 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ  5 ขอ  ตาม
เกณฑหอสมุดกลาง   
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง :  
1. มีนโยบายดานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีของหอสมุดกลาง และมี
เจาหนารับผิดชอบโดยตรง 
2.  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการใชงาน 
 แนวทางเสริม :  การเก็บบันทึก
ขอมูลการตรวจสอบระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมพิวเตอรของบุคลากรที่
เปนระบบ 
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10.3.2.2 : จํานวนเคร่ือง
คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี  (เคร่ือง : คน) 
 
 

บรรลุเปาหมาย  ระดับ 1 เคร่ือง / 
1 คน  ตามเกณฑหอสมุดกลาง 
การประเมินตนเอง  3  คะแนน  
ตามคะแนนเกณฑมาตรฐาน
หอสมุดกลาง 

จุดแข็ง : หอสมุดกลางมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
แนวทางเสริม : การบํารุงรักษา
เคร่ืองคอมฯ  อยางเปนระบบ  เพื่อ
ความสมบูรณในการใชงาน 
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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 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ 
1.1-2.2 งบประมาณประจําป 2552 ของสํานักฯ 
1.1-3.1 แผนการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ ปงบประมาณ 2552 
1.1-4.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551 – 2554) 
1.1-5.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน 
1.1-6.1 มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 

1.2-1.1 แผนปฏิบัติงาน 4 ป ของสํานักวิทยบริการฯ (ป 2551) 
1.2-1.2 สรุปโครงการปงบประมาณ 2551 

 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 

 5.1-1.1   แผนการใชจายงบประมาณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2551 
 5.1-2.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 
 5.1-3.1  ระเบียบในการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1-3.2 สรุปรายงานผลโครงการ 
 5.1-4.1  แบบสอบถาม 
 5.1-4.2  รายช่ือผูเขารวมประชุม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 

5.4-1.1  ผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการหองสมุด
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องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบงชี้ท่ี 6.1.1  

6.1.1-1.1 โครงการหอจดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
6.1.1-2.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2551-2552 (แผนการดําเนินงานโครงการ

หอจดหมายเหตุดิจิทัล) 
6.1.1-2.2 แผนการใชจายงบประมาณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 
6.1.1-3.1 ฐานขอมูลหอจดหมายเหตุดิจิทัล 

6.1.1-34.1 เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th/ 
 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1  

7.1-1.1 คณะกรรมการประจําสํานัก 
7.1-2.1 บันทึกขอความเชิญประชุม 
7.1-2.2 รายงานการประชุม 
7.1-2.3 รายงานผลการดําเนินงาน 
7.1-3.1  แผนการประชุมบุคลากรประจําสํานักปการศึกษา 2551 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 

7.2-1.1 คําส่ังแตงต้ังหัวหนางาน  
7.2-2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี วาดวย การจาง อัตราเงินเดือนและ

คาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
7.2-3.1 เอกสารสรุปการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.3 

7.3-1.1 โครงการจัดการความรู 
7.3-1.2 แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดการความรู 
7.3-2.1 แผนการใชจายงบประมาณ 2551 
7.3-2.2  แผนการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูตามแผน 50% 
7.3-3.1 สรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู 
7.3-4.1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของบุคลากรตอการจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
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 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 

7.4-1.1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4 ป 
7.4-1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพของบุคลากร 
7.4-2.1 ภาระงานของบุคลากร 
7.4-2.2 แบบประเมินความดีความชอบของบุคลากร 
7.4-3.1 โครงการกิจกรรม 5 ส  
7.4-4.1 คําส่ังไปราชการ 
7.4-5.1 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
7.4-6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.5 

7.5-1.1 สถิติตางๆ ของงานบริการ 
7.5-2.1 แบบฟอรมการเสนอรายช่ือหนังสือเพื่อใหจัดซ้ือ 
7.5-2.2 สถิติการเขาใชบริการ 
7.5-3.1 บันทึกขอความเร่ือง ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และระบบรักษาความปลอดภัย 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 

7.6-1.1 เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ  http://arc.rbru.ac.th 
7.6-1.2 สารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.6-1.3 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (http://www.rbru.ac.th) 
7.6-2.2 เว็บไซตสายตรงผูบริหาร (http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php) 
7.6-2.3 แบบประเมินการใชบริการ (กลองรับความคิดเห็น) 
7.6-2.4 กระดานขาวชาวรําไพ (http://www.rbru.ac.th/rbsboard/bebboard.php) 
7.6-3.1   เอกสารส่ังซ้ือหนังสือของคณาจารย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.8 

7.8-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7.8-1.2 หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
7.8-2.1   วิเคราะหและระบุความเส่ียง 
7.8-2.2 แบบประเมินความเส่ียง 
7.8-3.1    แผนบริหารความเส่ียงของสํานัก 
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 ตัวบงชี้ท่ี 7.9 

7.9-1.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา 2551 

7.9-2.1 สถิติการดําเนินงานการใหบริการของหองสมุด 
7.9-2.2   คูมือปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.9-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ ประจําปการศึกษา 2551 
7.9-4.1 ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก 
7.9-5.1  รายงานการประเมินตนเองป 2550 
7.9-5.2 แผนปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติราชการรายป 2551-2554 
 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 

8.1-1.1 แผนปฏิบัติงาน/แผนปฏิบัติราชการรายป 2551 – 2554  
8.1-2.1 แผนการใชจายงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 
8.1-2.2 คําขอต้ังงบประมาณเงินรายไดป 2551 
8.1-2.3 บัญชีคาปรับหนังสือเกินกําหนด 
8.1-3.1 จัดทํารายงานสรุปยอดการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2551 
8.1-4.1  แผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณประจําป 2551 
8.1-5.1  รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณเปนไตรมาส 
8.1-6.1  รายงานสรุปยอดการใชงบประมาณเปนไตรมาส 
8.1.7.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดานการเงินปละ 1 คร้ัง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.2 

8.2-1.1 คําส่ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
8.2-1.2 ตารางการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรฝายตางๆ 
8.2-3.1 บันทึกขอความยืมอุปกรณ 
8.2-3.2 บันทึกขอความขอใชหองคอมพิวเตอร 
8.2-3.3 บันทึกขอความขอใชหองประมูล 
8.2-4.1 โครงการการใชทรัพยากรรวมกัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.2-4.2 แบบฟอรมการขอใชงาน (http://it-center.rbru.ac.th/download.php) 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 

9.1-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-1.2 แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
9.1-2.1  นโยบายการประกันคุณภาพของสํานัก 
9.1-3.1 คูมือประกันคุณภาพของสํานักป 2551 
9.1-4.1 คูมือประกันคุณภาพของหนวยงานป 2551 
9.1-5.1 สรุปการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2550 
9.1-6.1 เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th/ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2 
9.2-1.1 เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3 
9.3-1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ 
9.3-2.1 คูมือการประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2551  
9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเองปการศึกษา 2550 
9.3-4.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินภายในป 2551 
9.3-4.2  ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย 
 

องคประกอบที่ 10  คุณภาพตามภารกิจของหนวยงาน  
 

องคประกอบท่ี 10.1 เทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.1 

 10.2.1.1-1.1  นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 10.2.1.1-1.2  แผนการดําเนินงานดานสารสนเทศ 
 10.2.1.1-2.1  โครงสรางฝายงานดูแลงานสารสนเทศ 
 10.2.1.1-3.1  หลักฐานการดําเนินงานตามแผน  
 10.2.1.1-4.1  รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.2 

 10.2.1.2-1.1  โครงการพัฒนาเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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 10.2.1.2-2.1  ขอกําหนดการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.2-2.2  ข้ันตอนการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.2-3.1  หนาเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  
 10.2.1.2-4.1  หนาเว็บไซตของหนวยงาน 
 10.2.1.2-5.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจผูใชเว็บไซต 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.3 

 10.2.1.3-1.1  โปแกรมเบิกวสัดุของศูนยฯ 
 10.2.1.3-1.2  โปรแกรมยืมหนังสือของศูนยฯ 
 10.2.1.3-1.3  ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของศูนย 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.4 

 10.2.1.4-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  ประจําปการศึกษา 2551 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.5 

 10.2.1.5-1.1  จํานวนผูมีสิทธ์ิใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 10.2.1.5-1.2  จํานวนผูใชจริง 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.1.6 

 10.2.1.6-1.1  ตารางแสดงจํานวนโครงการอบรม ICT แกนักศึกษา 

 
องคประกอบที่ 10.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.1 

 10.2.1.1-1.1  นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 10.2.1.1-1.2  แผนการดําเนินงานดานสารสนเทศ 
 10.2.1.1-2.1  โครงสรางฝายงานดูแลงานสารสนเทศ 
 10.2.1.1-3.1  หลักฐานการดําเนินงานตามแผน  
 10.2.1.1-4.1  รายงานประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.2 
 10.2.1.2-1.1  โครงการพัฒนาเว็บไซตใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 10.2.1.2-2.1  ขอกําหนดการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.2-2.2  ข้ันตอนการจัดทําเว็บไซต   
 10.2.1.2-3.1  หนาเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  
 10.2.1.2-4.1  หนาเว็บไซตของหนวยงาน 
 10.2.1.2-5.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจผูใชเว็บไซต 
  

ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.3 
 10.2.1.3-1.1  โปแกรมเบิกวสัดุของศูนยฯ 
 10.2.1.3-1.2  โปรแกรมยืมหนังสือของศูนยฯ 
 10.2.1.3-1.3  ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจของศูนย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.4 
 10.2.1.4-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร  ประจําปการศึกษา 2551 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.5 

 10.2.1.5-1.1  จํานวนผูมีสิทธ์ิใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 10.2.1.5-1.2  จํานวนผูใชจริง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 10.2.1.6 

 10.2.1.6-1.1  ตารางแสดงจํานวนโครงการอบรม ICT แกนักศึกษา 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.2.1 
 10.2.2.1-1.1  แผนบริหารจดัการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 10.2.2.1-2.1  กฎระเบียบขอปฏิบัติในการเขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
 10.2.2.1-2.2  โครงสรางฝายงานท่ีรับผิดชอบดูแล 
 10.2.2.1-3.1  หลักฐานแสดงผลการดําเนนิงานตามแผนท่ีต้ังไว 
 10.2.2.1-4.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใชบริหารหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

ประจําปการศกึษา 2551 



 

รายงานการประเมินตนเอง 2551 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

160

 

 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.2.2 
 10.2.2.2-1.1  ตารางแสดงคา FTES 
 10.2.2.2-1.2  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรของศูนยฯ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.2.3 
 10.2.3.1-1.1  แผนแมบท ICT 
 10.2.3.1-1.2  แผนการดําเนนิการดานระบบเครือขาย 
 10.2.3.1-2.1  โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.3.1-2.2  Job Description ของผูรับผิดชอบงานเครือขาย 
 10.2.3.1-2.3  รายงานการประชุมผูบริหารศูนยฯ  เร่ืองการจัดสรรงบประมาณ 
 10.2-3.1-3.1  หลักฐานการดาํเนินงานตามแผน 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.3.1 
 10.2.3.2-1.1  รายงานจํานวนอาคารในมหาวิทยาลัย 

 10.2.3.2-1.2  รายงานจํานวนอาคารที่ติดต้ังเครือขายไรสาย 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.3.2 
 10.2.3.2-1.1  รายงานจํานวนอาคารในมหาวิทยาลัย 

 10.2.3.2-1.2  รายงานจํานวนอาคารท่ีติดต้ังเครือขายไรสาย 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.1 
 10.2.4.1-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.1-1.2  แผนในการรักษาความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.1-2.1  โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.2.4.1-2.2  Job Description ของผูรับผิดชอบงานเครือขาย 
 10.2-4.1-3.1  หลักฐานการดาํเนินงานตามแผน 
 10.2.4.1-4.1  รายงานประเมินประสิทธิภาพความม่ังคงระบบสารสนเทศ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.2 
 10.2.4.2-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.2-1.2  แผนการดําเนนิงานการเขาใชระบบสารสนเทศ 
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 10.2.4.2-2.1  หลักฐานการดาํเนินงานตามแผน 
 10.2.4.2-3.1  หลักฐานแสดงการตรวจสอบการเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
 10.2.4.2-4.1  รายงานการตรวจสอบผูเขาใชงานระบบสารสนเทศ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.3 
 10.2.4.3-1.1 จาํนวนเคร่ืองแมขายท้ังหมด 
 10.2.4.3-1.2  จํานวนเคร่ืองแมขายท่ีมีไฟรวอลลปองกัน  
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.4 
 10.2.4.4-1.1  นโยบายสํารองขอมูล 
 10.2.4.4-1.2  แผนการสํารองขอมูล 
 10.2.4.4-2.1  คําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
 10.2.4.4-3.1  ผลการสํารองตามแผนท่ีต้ังไว 
 10.2.4.4-4.1  รายงานการสํารองขอมูลท้ังระบบ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.5 
 10.2.4.5-1.1  นโยบายสํารองเสนทางหลัก 
 10.2.4.5-2.1  รายงานการประชุมเร่ือง  การวางแผนการสํารองเสนทางหลัก 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.4.6 
 10.2.4.6-1.1  นโยบายสํารองไฟฟาระบบเครือขาย 
 10.2.4.6-2.1  คําส่ังมอบหมายหนาท่ี 
 10.2.4.6-3.1  หลักฐานรายงานเคร่ืองสํารองไฟฟา 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.5.1 
 10.2.5.1-1.1  นโยบายการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย      
 10.2.5.1-1.2  แผนงานการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
 10.2.5.1-1.3  โครงการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 
 10.2.5.1-2.1  ขอปฏิบัติ  ระเบียบการใหบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรใหหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
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 10.2.5.1-3.1  หลักฐานแสดงการดําเนินงาน   
 10.2.5.1-4.1  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีต้ังไว 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2.5.2 
 10.2.5.2-1.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใชบริการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพวิเตอร 

 

องคประกอบที่ 10.3 หอสมุดกลาง 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.1 
10.3.1.1-1.1  ใบเบิกทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 

   10.3.1.1-1.2   Print  Out  หนาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศรายบุคคล 
10.3.1.1-1.3 แผนดําเนินงานฝายเทคนิคสารสนเทศ  ประจําปงบประมาณ 2552 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.2 

 10.3.1.2-1.1  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
 10.3.1.2-1.2  ฐานขอมูลสืบคนหนังสือ (Opac) 

10.3.1.2-2.1. คูมือการใชงาน 
10.3.1.2-2.2  บอรดแนะนําการสืบคน 
10.3.1.2-2.3  คูมือการใชฐานขอมูล หนาเว็บไซต   
10.3.1.2-2.4  แผนพับแนะนําการใช 
10.3.1.2-3.1  โครงการเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง  การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
10.3.1.2-3.2  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา  เร่ือง  การสืบคนฐานขอมูล

ทรัพยากร สารสนเทศของหอสมุด (Web Opac) 
10.3.1.2-4.1  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็เพื่อการสืบคน 
10.3.1.2-4.2  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การสืบคนฐานขอมูลทรัพยากร สารสนเทศของ

หอสมุด (Web Opac) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.3 
10.3.1.3-1.1  แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการ

ใหบริการของ  หองสมุด 
10.3.1.3-1.2  สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูใชบริการดานการใหบริการของ

หองสมุด 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.4 
 10.3.1.4-1.1   โครงการกลองแดงแสดงความคิดเห็น 

10.3.1.4-1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการหอสมุดกลาง 

10.3.1.4-1.3  รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการรับบริการของ
หอสมุดกลาง 

10.3.1.4-1.4 รายงานการประชุมหัวหนาฝายหอสมุดกลาง คร้ังท่ี  7/2551  วันท่ี  22 
มกราคม  2552 

10.3.1.4-1.5  แบบฟอรมการสัมภาษณความคิดเห็นของผูใชบริการหอสมุดกลาง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.5 
10.3.1.5-1.1  รายการสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ  จํานวน  2,215  คน 
10.3.1.5-1.2  สถิติรายการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ต้ังแต 1  มิ.ย. 51 – 31 พ.ค. 52  จํานวน  

22,605  รายการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.6 
10.3.1.6-1.1 สรุปตารางรอยละของปริมาณการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพิ่มข้ึน 
10.3.1.6-1.2   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

การสืบคน ปงบประมาณ  2552 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.7 
 10.3.1.7-1.1 Workflow  รายการคาปรับแบบเกา 

10.3.1.7-1.2 Workflow  รายการคาปรับปจจุบัน 
10.3.1.7-1.3 บันทึกการใชคอมพิวเตอร 
10.3.1.7-1.4  Print Out หนาฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  Linly 
10.3.1.7-1.5 แบบฟอรมขอใชบริการถายเอกสาร 
10.3.1.7-1.6 แบบฟอรมขอใชบริการยืม – คืน วารสาร 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.8 
10.3.1.8-1.1    แจงรายช่ือหนังสือ/วารสารใหม (จดัทํารูปเลม สงใหแตละคณะ)   
10.3.1.8-1.2 สารสํานักวิทยบริการฯ (รายการบรรณานิทัศนหนังสือ/วารสาร)    
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10.3.1.8-1.3 หนาเว็บไซต http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอสืบคนหนังสือ  VTLS  เลือก  New 
Books List   

10.3.1.8-1.4     เอกสารบันทึกการโทรศัพทแจงการคางสงหนังสือ/คาปรับ 
10.3.1.8-1.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอสมุด  (Web Opac)  
10.3.1.8-1.6     คําส่ังแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสํานักวิทยบริการฯ  
10.3.1.8-1.7     Print  Out  หนาฐานขอมูลการสืบคน  Opac  จากภายนอก  
10.3.1.8-1.8     Print Out   การจองทรัพยากรสารสนเทศบน Web  http://aritc.rbru.ac.th/  
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.9 
10.3.1.9-1.1   ฐานขอมูลสืบคน  Opac 
10.3.1.9-1.2   ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS  
10.3.1.9-1.3   รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   จํานวน 7 ฐาน 
10.3.1.9-1.4   การจัดการการเรียนรูผานเว็บไซต  Atuter   
10.3.1.9-1.5   บริการระบบถามตอบบรรณารักษ  
10.3.1.9-1.6  บริการระบบจองหนังสือ  
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.10 

10.3.1.10-1.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน  
10.3.1.10-1.2 รายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการ

สืบคน   
10.3.1.10-1.3  สรุปผลโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชฐานขอมูลเพื่อการสืบคน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.11 

10.3.1.11-1.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2551 
10.3.1.11-1.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2552 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.12 
10.3.1.12-1.1  สถิติรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานขอมูลหองสมุดอัตโนมัติ VTLS                            

ณ วันท่ี  31  พ.ค.  2552  
10.3.1.12-1.2  โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
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ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.13 
 10.3.1.13-1.1  รายการฐานขอมูลสืบคน Opac ในหอสมดุกลาง 

10.3.1.13-1.2  รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   จํานวน 7 ฐาน 
10.3.1.13-1.3  ขอมูลการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน   
10.3.1.13-1.4  รายาการฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.14 
10.3.1.14-1.1 เกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
10.3.1.14-2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด (ความคิดเห็นดานทรัพยากร 

สารสนเทศ 
10.3.1.14-2.2 แบบฟอรมแนะนําหนังสือเขาสํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี 
10.3.1.14-3.1 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
10.3.1.14-4.1 รายงานผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  

MIS 
10.3.1.14-5.1 ใบนําสงซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.15 
10.3.1.15-1.1 Print-Out  หนาเว็บ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หัวขอจอง

หนังสือ 
10.3.1.15-2.1 บันทึกขอความขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลา 
10.3.1.15-3.1 Print - Out หนาเว็บไซต  http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  

ระบบตรวจสอบขอมูลการยืม-คืน หนังสือไดดวยตนเอง   
10.3.1.15-4.1 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
10.3.1.15-4.2 สถิติการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
10.3.1.15-5.1 Print-Out หนาเว็บไซตฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
10.3.1.15-6.1 แบบฟอรมการขอใชบริการทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด   
10.3.1.15-7.1 Print-Out  หนาเว็บ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หัวขอถาม

บรรณารักษ 
10.3.1.15-7.2  แบบฟอรมบริการตอบคําถามทางโทรศัพท 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.16 

10.3.1.16-1.1 Print – Out หนาเว็บไซต http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอถามบรรณารักษ 
10.3.1.16-2.1 Print – Out หนาเว็บไซต http://aritc.rbru.ac.th/ หัวขอถามบรรณารักษ 
10.3.1.16-3.1 แบบฟอรมบริการตอบคําถามทางโทรศัพท 
10.3.1.16-4.1 ภาพถายเคานเตอรบริการตอบคําถามและชวยคนควา  
 
ตัวบงชี้ท่ี 10.3.1.17 
10.3.1.17-1.1 บันทึกขอความการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
10.3.1.17-1.2   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษา เร่ือง การสืบคนฐานขอมูล  

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมดุ  (We p OPAC)  
10.3.1.17-2.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวยการใชและใหบริการของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 
10.3.1.17-2.2  แผนพับของสํานักวิทยบริการฯ   
10.3.1.17-2.3  ภาพถายปายประชาสัมพันธระเบียบการใหบริการ 
10.3.1.17-3.1 Print – Out เว็บไซตฐานขอมูลการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ Opac 
10.3.1.17-3.2  Print – Out เว็บไซตฐานขอมูลดรรชนีวารสาร  
10.3.1.17-4.1  แผนพับสํานกัวิทยบริการฯ 
10.3.1.17-5.1 ใบนําสงทรัพยากรสารสนเทศ 
10.3.1.17-6.1 workflow  รายการคาปรับแบบเกา 
10.3.1.17-6.2 workflow  รายการคาปรับแบบใหม 
10.3.1.17-6.3  print  out  ฐานขอมูลดรรชนีวารสาร 
10.3.1.17-7.1 ตารางการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของหอสมุดกลาง 
10.3.1.17-7.2 แผนงานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหอสมุดกลาง 
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ตัวบงชี้ท่ี 10.3.2.1 
 10.3.2.1-1.1 คูมือการติดต้ัง Antivirus โดย NOD 32 

10.3.2.1-1.2 ขอบขายงานวิทยพัฒนา 
10.3.2.1-2.1 ฐานขอมูลสืบคน (Opac) 
10.3.2.1-2.2 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 
10.3.2.1-3.1 สถิติการปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-3.2 ใบมอบหมายงาน  Job Assignment 
10.3.2.1-4.1  เอกสารสรุปการดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS  Virtua   เม่ือวันท่ี  9 – 12  

มิถุนายน  2551    
10.3.2.1-5.1 สถิติการปฏิบัติงาน 
10.3.2.1-5.2 ขอบขายงานวิทยพัฒนา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 10.3.2.2 
 10.3.2.2-1  แบบบันทึกจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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