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คาํนํา 

 การจดัทาํรายง านการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report : SAR) ประจาํปีการศึกษา  

2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นรายงานการปฏิบติังานของ

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  บรรลุตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน  ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัของการประกนัคุณภาพตามนโยบายประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยมี

องคป์ระกอบทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผน

ดาํเนินการ องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม องคป์ระกอบท่ี 6 การทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและ

งบประมาณ องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ และองคป์ระกอบท่ี 10 คุณภาพ

ตามภารกิจของหน่วยงาน และมีตวับ่งช้ีทั้งหมด 63 ตวับ่งช้ี 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ รายงานการประเมินตนเอง

ฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงจะนาํไปสู่ การพฒันา            

การบริหารจดัการ การปฏิบติังานตลอดจนการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานยิง่ข้ึนต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการ ดาํเนินงาน ประกนัคุณภาพ  และบุคลากร ของสาํนกัวทิยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ทุกท่าน ท่ีร่วมกนัพฒันา และดาํเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพ 

ตลอดจนทาํใหร้ายงานการประเมินตนเองฉบบัน้ีสาํเร็จดว้ยดี   

 
       (นายปฏิคม  ทองจริง) 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทนํา 

 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บการตรวจประเมินคุณภาพภายใน        

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั และตรวจประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอก ตามเกณฑม์าตรฐานของ กพร. สกอ. และสมศ. อยา่งสมํ่าเสมอ โดยไดน้าํผลการตรวจ

ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบริการฯ เพื่อให ้                

การปฏิบติังานดา้นระบบประกนัคุณภาพ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   ไดน้าํขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ               

มาปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา  ปณธิานและแผนงาน 

 สาํนกัไดมี้การจดัทาํและดาํเนินการวเิคราะห์ความสอดคลอ้ง  ระหวา่งแผนกลยทุธ์   

แผนการดาํเนินงาน    เป้าประสงค ์ เป้าหมาย กบัยทุธศาสตร์ของสาํนกัและมหาวทิยาลยั 

องค์ประกอบที ่ 5  บริการวชิาการ 

 สาํนกัมีการกาํหนดนโยบายการใหบ้ริการวชิาการของสาํนกัและแผนงาน   แผนปฏิบติัการ

ใหบ้ริการทางวชิาการ    ซ่ึงไดย้ดึหลกัเกณฑม์าตรฐานของสกอ.  โดยมีการจดัทาํตวับ่งช้ีท่ี  5.2  และ  

5.3  เพิ่มเติม      มีการปรับแบบประเมินการบริการวชิาการใหมี้ความเหมาะสมตรงตามขอ้กาํหนด

ของสกอ.  เพื่อวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทั้ง  4 ดา้น    หอสมุดกลางมีการจดัทาํทะเบียนการ

เขา้ใชบ้ริการจากบุคคลภายนอก 

องค์ประกอบที ่6  ทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 สาํนกั  ไดย้ึดหลกัเกณฑม์าตรฐานของ  สกอ .  และส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกิจกรรม  

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัมหาวทิยาลยั มากข้ึน 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารจัดการ 

 สาํนกั  ไดด้าํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนกั  มีการจดัทาํแผนการประชุม

คณะกรรมการต่าง  ๆ ของสาํนกั   และดาํเนินการประชุมตามแผนการประชุม   มุ่งพฒันาสาํนกัไปสู่

องคก์รแห่งการเรียนรู้  ดาํเนินโครงการจดัการความรู้และมีการจดัทาํรูปเล่มรายงานผลโครงการ 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 

 สาํนกั มีการวางแผนและวเิคราะห์การใชท้รัพยากรร่วมกนั ทั้งภายในและภายนอก 



องค์ประกอบที ่9   ระบบ และ กลไกการประกนัคุณภาพ 

 สาํนกั มีการรายงานการปรับปรุงคุณภาพต่อผูบ้ริหารและจดัทาํแผนการปรับปรุงคุณภาพ    

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี    อีกทั้งสาํนกั   ยงัมีการดาํเนินโครงการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการ

ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาดว้ย 

 การปรับปรุงและพฒันาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ดงักล่าวส่งผลใหก้ารดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบริการฯ มีความครอบคลุม

มากข้ึน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ประวตัิความเป็นมาของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  มีฐานะ

เป็นส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ วนัท่ี 22  

พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 มีสาํนกังานผูอ้าํนวยการเป็นหน่วยงานระดบักองโดยแบ่งส่วนราชการเป็น      

4 งาน ไดแ้ก่งานธุรการ  หอสมุดกลาง ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  

ความเป็นมา  การดาํเนินการและสถานท่ีตั้งมีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2515 – 2517  จดัตั้งหอ้งสมุดวทิยาลยัครูจนัทบุรี  และฝ่ายโสตทศันศึกษา  ตั้งอยู่

อาคารไมช้ั้นเดียวตรงขา้มเรือนท่านเป้ง   
 พ.ศ. 2517 – 2519  ตั้งอยูท่ี่อาคาร  1  ชั้น  1 
 พ.ศ. 2519 – 2535  ตั้งอยูท่ี่อาคารหกเหล่ียมโดยแยกออกเป็น  2  ส่วน  คือฝ่ายหอสมุด  

และฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 
 พ.ศ. 2536 – 2548  เป็นหน่วยงานในฐานะโครงสร้างการบริหารงานภายในเทียบเท่าคณะ  

ช่ือวา่สาํนกัวทิยบริการ  ตั้งอยูท่ี่อาคารบรรณราชนครินทร์  เป็นตึกสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 ถึง ชั้น 3  

เป็นส่วนหอสมุดและชั้น 4  เป็นฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 
 ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงจากสถาบนัราชภฏัรําไพพรรณีไปเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดท้รงลงประปรมาภิไธยในพระราชบญัญติั 

มหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 แลว้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวนัท่ี 14 มิถุนายน 2547 ทาํให้

มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 ดั้งนั้นสถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี จึงเป็นเป็นมหาวทิยาลยั

ราชภฏัรําไพพรรณี ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป็นตน้มา และสาํนกัวทิยบริการ ก็เปล่ียนช่ือเป็น 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวง

จดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงาน 4 หน่วยงาน 

ไดแ้ก่ กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป  ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ และ

หอสมุดกลาง 
 และจากการประกาศใช ้“พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547” แทน 

พระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538” มีผลใหส้ถาบนัราชภฏัรําไพพรรณีเปล่ียนสถานะเป็น

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
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ราชภฏั พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

พ.ศ. 2549 ไดก้าํหนดใหส้าํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนราชการระดบัสาํนกั

ตามมาตร 10 (6) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะ 

 
ปรัชญา 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ "ใหบ้ริการสารสนเทศ  กา้วสู่เทคโนโลย ี

ส่งเสริมใหเ้กิดบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาท่ีย ัง่ยนื" 

 

วสัิยทศัน์ 

           สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ               

ทุกชนิด พฒันาและนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการศึกษา การบริหารจดัการเพื่อทอ้งถ่ิน 

 

ภารกจิ 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  มีภารกิจ

ปฏิบติัเพื่อใหก้ารสนบัสนุนแก่นกัศึกษา บุคลากร คณาจารย ์บุคคลทัว่ไป และชุมชนดงัน้ี  

 1. รวบรวมและจดัเก็บสารสนเทศอยา่งหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวชิา  

 2. ใหบ้ริการสารสนเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา การคน้ควา้และการวจิยั  

 3. เสริมสร้างความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

 4. สร้างองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  และบูรณาการองค์

ความรู้สู่กลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

จุดมุ่งหมาย 

 จุดมุ่งหมายในการดาํเนินงานของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  มีดงัน้ี  

 1. เพื่อรวบรวมและจดัเก็บสารสนเทศอยา่งหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา  

 2. เพื่อใหบ้ริการสารสนเทศแก่ คณาจารย ์นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป  

 3. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้และวจิยั 
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เป้าหมาย 

1. พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ใหใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

ส่ือสารท่ีทนัสมยั 

2. พฒันาการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เพิ่มศกัยภาพการเป็นหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Library) ใหมี้ความสมบูรณ์ โดย

การพฒันาและเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นหอ้งสมุดดิจิทลั 

4. ใหบ้ริการหอ้งสมุดในลกัษณะหอ้งสมุดมีชีวติ 

 

แนวทางการพฒันาสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปี  2552 

1. พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ใหมี้คุณภาพทุกดา้น 
2. พฒันาคุณภาพของการปฏิบติังานและการใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ 
3. จดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหค้รอบคลุมสาขาวชิาท่ีมีการเรียนการสอน 
4. จดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกทั้งดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์  เพื่อนาํไปสู่การเป็น

ศนูยก์ารเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรสารนิเทศอยา่งคุม้ค่า  โดยการจดัฝึกอบรมและ

แนะนาํผูใ้ชบ้ริการ  ใหส้ามารถสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ช ้
6. พฒันาบุคลากรทุกระดบัใหมี้ความรู้ในดา้นต่าง ๆ  เช่น  เทคโนโลยแีละการ

ส่ือสาร  ความรู้ดา้นวชิาชีพ  เพื่อเป็นผูน้าํทางวชิาชีพและรองรับการปฏิบติังานท่ีเปล่ียนแปลงไปสู่

ยคุดิจิทลัและมีจิตใจพร้อมท่ีจะใหบ้ริการเป็นสาํคญั 
7. จดัใหมี้การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมทั้งในส่วนขอ้มูล  และการเขา้ร่วมสืบสาน

วฒันธรรม  ประเพณีท่ีดีงาม 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ แบ่งส่วนราชการในสาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการ ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป  หอสมุดกลาง  ศูนยเ์ทคโนโลยี

การศึกษา และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการจดัแบ่งหน่วยงานภายในดงัน้ี 

1. กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป  

1.1 งานบุคลากร 

1.2 งานสารบรรณ 

1.3 งานอาคารสถานท่ี 

1.4 งานการเงิน 

1.5 งานพสัดุ 

1.6 งานนโยบายและแผน 

2. หอสมุดกลาง   

2.1 งานบริหารจดัการ 

2.2 งานบริการสารสนเทศ 

2.3 งานเทคนิคสารสนเทศ 

2.4 งานวทิยพฒันา 

3. ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา 

3.1 งานบริหารจดัการ 

3.2 งานผลิตส่ือ 

3.3 งานบริการเทคโนโลยกีารศึกษา 

3.4 งานนวตักรรมการศึกษา 

4. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ   

 งานบริหารจดัการ 

 งานสารสนเทศ 

 งานฝึกอบรมและบริการ 

 งานระบบเครือข่ายและซ่อมบาํรุง 
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โครงสร้างองค์การและการบริหาร 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรรณี 

 

 

สํานักวทิยบริการและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

สํานักงานผู้อาํนวยการ 

 
 
 
 

 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป หอสมุดกลาง ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 



หวัหนา้สาํนกังาน 
(นางสาววชัรินทร์  หอมประเสริฐ) 

คณะกรรมการประจาํสาํนกัวทิยบริการฯ 

งานบริหารบุคลากร 
งานสารบรรณ 
งานอาคารสถานท่ี 
งานการเงิน 
งานพสัดุ 
งานนโยบายและแผนงาน 

งานบริหารจดัการ 
งานบริการสารสนเทศ 

งานเทคนิคสารสนเทศ 
งานวทิยพฒันา 

งานบริหารจดัการ 
งานผลิตส่ือ 
งานบริการเทคโนโลยี

การศึกษา 
งานนวตักรรมการศึกษา 

งานบริหารจดัการ 
งานสารสนเทศ 
งานฝึกอบรมและบริการ 
งานระบบเครือข่ายและ

ซ่อมบาํรุง 

 

       ผู้อาํนวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (นายปฏิคม  ทองจริง) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัหนา้ 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

(นางมาลีวลัย ์ นิโรจน์) 
 

หวัหนา้ 
หอสมุดกลาง 

(นายปฏิคม  ทองจริง) 
 

หวัหนา้ศูนย ์
เทคโนโลยกีารศึกษา 

(นายกาํชยั  ทบบณัฑิต) 
 

หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ผศ. บุษยา  ประทุมยศ) 

 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ 
(นางสาววชัรินทร์  หอมประเสริฐ) 

 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ 
(นายยทุธนา  พรรคอนนัต์) 

หวัหนา้ 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ผศ. บุษยา   ประทุมยศ) 
 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ 
(ผศ. บุษยา  ประทุมยศ) 
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บุคลากรในปีการศึกษา 2552 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีบุคลากรประจาํหน่วยงานทั้ง 4 งาน 

ดงัน้ี 
 กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 
 1.  นางมาลีวลัย ์  นิโรจน์  รักษาการหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  
 2. นางสาวสาวติรี จาํปาศกัด์ิ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป   

 3. นางอุไร   แสงช่ืน  พนกังานจดัเก็บเอกสาร 

 4. นางมะลิ   ทิพจินดา  พนกังานซ่อมเอกสาร  
 5. นางธิดารัตน์ เทพอรุณ  แม่บา้น 
 6. นางพิมพา   พอ่คา้   แม่บา้น 

  
 ศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา  
 1. นายกาํชยั  ทบบณัฑิต   รักษาการหวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  

 2.  นายพงษน์ที   ศิลาอาศน์  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา  
 3.  นางสาวกรวรรณ   ทววีฒัน์  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา  
 4.  นางสาววไิลลกัษณ์  รักตะสุวรรณ  พนกังานพมิพดี์ดขั้น 1  
 5. นางสาวสุนิสา    เบญจกิจ  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 

 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.  ผศ.บุษยา   ประทุมยศ หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.  นายณฐักาญจน์   พึ่งเกิด หวัหนา้งานระบบเครือข่ายและซ่อมบาํรุง 

 3.  นายคมัภีร์   ธีระเวช หวัหนา้งานสารสนเทศ 

 4.  นายสาธิต   ไทยสงฆ ์หวัหนา้งานฝึกอบรมและบริการ  

 5.  นางสาวรุ่งรัตน์   เช้ือแกว้ หวัหนา้งานบริหารจดัการ 

 6.  น.ส.ลดัดา   เชิดชมกล่ิน นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  

 7.  นายปริญญา   ภารดีรุจิรา นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  

 8.  นายเอกลกัษณ์   สุขทั้งโลก นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  

 9.  นางสาวอาริษา   ศรีเจริญ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

 10.  นางสาวองัคณา   วฒิุ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  

 11.  นายศรายทุธ   จิตรพฒันากุล นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  

 12.  นางปรียาภรณ์   ศิริไสยาสน์  เจา้หนา้ท่ีประจาํหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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 หอสมุดกลาง 
 1.  นายปฏิคม ทองจริง  รักษาการหวัหนา้หอสมุดกลาง  
 2.  นางอาภรณ์   ใจกลา้  บรรณารักษ ์6  
 3.  นางสาวจารุวรรณ   กนัหาโนน  บรรณารักษ์  
 4.  นางสาวบุปผา   ภูมิพื้นผล  บรรณารักษ์  
 5.  นายสิทธิชยั   บวชไธสง  บรรณารักษ์  
 6.  นางเจียมจิต   บวชไธสง  บรรณารักษ์  
 7.  นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา  บรรณารักษ์  
 8.   นางอินธิรา   สังคีรี   บรรณารักษ์  
 9.  นางสาวเก้ือกลู พฒันธญัญา  บรรณารักษ์  
 10.  นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา  บรรณารักษ์   
  9.   นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 10.  นายกาํชยั   ทบบณัฑิต  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์  
 11.นางสาวชฎาพร นิโรจน์  นกัวชิาการโสตทศันศึกษา  
 12. นางวรินทร   พลูสนอง  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

 13. นายธนดล   สอนสา  ช่างเรียงพิมพ ์2  
 14. นางสาวฉววีรรณ   รัตนมิตร  พนกังานพมิพดี์ดขั้น 3  
 15. นางสาวอญัชลี   เฟ่ืองภกัด์ิ  ผูป้ฏิบติังานบริหาร   
 16. นางสาวจรรยา วชัชา   ผูป้ฏิบติังานบริหาร  
 

  



ส่วนที่ 2 
ผลการดาํเนินงาน 

  
 ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพในของสาํนกัวทิยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี มีดงัน้ี 
 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการวชิาการและ

สนบัสนุนการเรียนการสอน ในการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัฯ มีภารกิจท่ีตอ้ง

ดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
 
องค์ประกอบที ่ 1   ปรัชญา  ปณธิาน  วตัถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งช้ี 1.1  :   มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  แผน

ดาํเนินงาน  และมีการกาํหนดตวับ่งช้ีเพื่อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงานตาม

แผนใหค้รบทุกภารกิจ 

ชนิดตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 

 1.  มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

 2.  มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบติัการประจาํปี                       

ใหส้อดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสถาบนั  

 3.  มีการกาํหนดตวับ่งช้ีของการดาํเนินงาน  และกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพื่อวดั

ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 

 4.  มีการดาํเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี อยา่งนอ้ยปีละ 2 

คร้ัง  และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร 

 6.  มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์  แผนการดาํเนินงาน  เป้าประสงค ์ 

เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์  

7.  มีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ือง 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5-6  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 7 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

1. มีการกาํหนดปรัชญา  และทบทวนความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัโดยใชก้าร

ประชุมปฏิบติัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แลว้เผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบทัว่กนัทางเวบ็ไซต์

สาํนกัวทิยบริการฯ และสารสาํนกัวทิยบริการฯ (1.1-1.1) (1.1-1.2) 

2. มีการประชุมเพื่อจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี (1.1-2.1) (1.1-2.2) (1.1-2.3) 

3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ี และเป้าหมายของการดาํเนินงาน โดยผนวกใชต้วับ่งช้ีของ สกอ. 

สมศ. กพร. และตวับ่งช้ีคุณภาพหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อวดัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน  

(1.1-3.1) (1.1-3.2) 

4. มีการดาํเนินการตามแผนของภารกิจหลกั โดยการจดัทาํรายงานประจาํปี  (1.1-4.1) 

รายงานผลการปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 (1.1-4.2) 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี โดยประเมินผล  

การนาํแผนไปปฏิบติั และรายงานต่อผูบ้ริหาร  (1.1-5.1) ถึง (1.1-5.4) 

6. มีการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์  แผนการดาํเนินงาน  เป้าประสงค ์ 

เป้าหมายกบัยทุธศาสตร์ (1.1-6.1) (1.1-6.2) 

7. มีการนาํผลการประเมินและผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ือง (1.1-7.1) (1.1-7.2) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 6 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 7                     

จึงบรรลุเป้าหมาย   

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

1.1-1.1 ปรัชญาในเวบ็ไซตส์าํนกั 

1.1-1.2 สารสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1-2.1 โครงการทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ 

1.1-2.2 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 

1.1-2.3 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 

1.1-3.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัวทิยบริการฯ ปี 2552 

1.1-3.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR ของสาํนกัวทิยบริการฯ ปี 2551 

1.1-4.1 รายงานประจาํปี 2552 ของสาํนกัวทิยบริการฯ 

1.1-4.2 รายงานผลการปฏิบติัราชการรายปี 2552 

1.1-5.1 คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานคร้ังท่ี 1 

1.1-5.2 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในคร้ังท่ี 1 

1.1-5.3 คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาํเนินงานคร้ังท่ี 2 

1.1-5.4 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในคร้ังท่ี 2 

1.1-6.1 รายงานการประชุมของบุคลากรคร้ังท่ี 7/2552  

1.1-6.2 แผนผงัความเช่ือมโยงสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์  

1.1-7.1 แผนยทุธ์ศาสตร์สาํนกัวทิยบริการฯ ปี 2552-2556 

1.1-7.2 แผนปฏิบติัการรายปีของสาํนกัวทิยบริการฯ 2552 

1.1-7.3 แผนปรับปรุงคุณภาพปี 2552 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 1.2  : ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

สูตรการคํานวณ  การคิดร้อยละตวับ่งช้ีน้ีคาํนวณมาจาก 

 
       จาํนวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 
            จาํนวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีงบประมาณ 2551  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ี

กาํหนดเท่ากบั  ร้อยละ 76.31 
 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการ

ปฏิบติังานท่ีกาํหนด  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้้อยละ 76.31 จึงไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐาน 

1.2-1.1 แผนปฏิบติัราชการรายปี พ.ศ. 2552 

1.2-1.2 ผลปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 

 

x 100 
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องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ี 5.1  มีระบบและกลไกในการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน  สังคมตามเป้าหมายของสาํนกัฯ     

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

1. มีการจดัทาํนโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนดาํเนินงานของการบริการทางวชิาการแก่

สังคม 

2. มีคณะกรรมการ คณะทาํงานหรือหน่วยงานดาํเนินการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม

ตามแผนท่ีกาํหนด 

3. มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม 

4. มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีกาํหนด 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

6. มีการจดัทาํแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวชิาการแก่สังคมเขา้กบัการ

เรียนการสอน หรือการวจิยั หรือการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง

และบูรณาการระหวา่งการบริการทางวชิาการแก่สังคมกบัภารกิจอ่ืนๆ ของสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการขอ้ 1 – 2  มีการดาํเนินการขอ้ 3 – 4 มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 4  ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ.   

 1.  สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดแผนการบริการวชิาการใน

แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2552   (5.1-1.1) (5.1-1.2)  

 2.  มีการกาํหนดคณะทาํงาน  หรือบุคลากรดาํเนินการใหบ้ริการวชิาแก่สังคมตามแผน               

ท่ีกาํหนด โดยทาํบนัทึกแจง้หนา้ท่ีของแต่ละบุคคลใหบุ้คลากรไดรั้บทราบและถือปฏิบติัตามนั้น 

(5.1-2.1)  
3. มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม (5.1-3.1) 

 4.   มีการประเมินผลการปฏิบติัของโครงการ (5.1-4.1)  (5.1-4.2) (5.1-4.3) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  ระดบัความสาํเร็จของการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน  

สังคม”  และสาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 4  บรรลุเป้าหมาย   

การประเมนิตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 5.1-1.1  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2552  

 5.1-1.2  แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม  

 5.1-2.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการบริการวชิาการ  

 5.1-3.1  คู่มือการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรสายผูส้อน   

 5.1-4.1 เอกสารสรุปผลโครงการ  
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ตัวบ่งช้ี 5.2   ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม เป็นท่ีปรึกษา 

เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ ภายนอกสถาบนัเป็นกรรมการวชิาการ กรรมการวชิาชีพ

ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อบุคลากรประจาํ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูร่ะหวา่งร้อยละ 1 – ร้อยละ 14 ร้อยละ 15 – ร้อยละ 24 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 25 

 

สูตร 
   จาํนวนบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวชิาการ

 

     จาํนวนบุคลากร
 

 *   ไม่นับซ้ํา

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี  

  แมว้า่บุคลากรท่านนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง

วชิาการของมหาวทิยาลยัหลายกิจกรรมหรือหลายโครงการ   
              ** นบัรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ  
 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552 สาํนกัวทิยบริการฯ มีบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการวชิาการแก่

สังคมจาํนวน 22 คน จากจาํนวนบุคลากรทั้งหมดต่อจาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67% 
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานประกนั

คุณภาพไวท่ี้ ร้อยละ 20 ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 : ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทาง

วชิาการแก่สังคม   และสาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการได ้  66.67  บรรลุเป้าหมาย   
 

การประเมนิตนเอง 

การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 บรรลุเป้าหมาย 
 

หลกัฐาน : 

5.2-1.1 โครงการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

5.2-1.2 เอกสารมอบหมายงานใหบุ้คลากรดาํเนินงานโครงการ 

 x 100 
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ตัวบ่งช้ี 5.3   ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติต่อบุคลากรของสาํนกัวทิยบริการฯ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูร่ะหวา่ง  

ร้อยละ 1-ร้อยละ 19 

ร้อยละ 20- ร้อยละ 29 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 30 

 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552 สาํนกัวทิยบริการฯ ไดด้าํเนินโครงการบริการวชิาการท่ีตอบสนองต่อ

ชุมชนจาํนวน 7 โครงการคิดเป็นร้อยละ 21.21 % 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานประกนั

คุณภาพไวท่ี้ ร้อยละ 25 ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 : ร้อยละกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและ

วชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ

และนานาชาติต่อบุคลากรของสาํนกัวทิยบริการฯ ”  และสาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการได ้  21.21  

ไม่บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี  การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 5.3-1.1 เอกสารสรุปผลโครงการบริการวชิาการสู่สังคม  
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ตัวบ่งช้ี 5.4  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 65 – ร้อยละ 74 ร้อยละ 75 – ร้อยละ 84 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 85 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไดด้าํเนินการสรุปผลระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการปีการศึกษา 2552 โดยภาพรวมเท่ากบั 89.54%   (5.4-1.1)  

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานประกนั

คุณภาพไวท่ี้ ร้อยละ 80 ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 5.4 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ”  และ

สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการได ้  89.54%   บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี  การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

5.4-1.1 เอกสารสรุปผลโครงการบริการวชิาการ 



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

18 

องค์ประกอบที ่ 6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  

ตัวบ่งช้ี  6.1  มีระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ชนิดตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

 เกณฑ์มาตรฐาน :   ระดบั 

1. มีการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ  

2. มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงาน และมีการ

ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

3. มีการบรูณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืนๆ 

4. มีการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ 

การจดัทาํฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม การสร้างบรรยากาศศิลปะและวฒันธรรม การจดักิจกรรม 

ประชุม เสวนาทางวชิาการ การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและต่อเน่ือง 

5. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม โดยผูเ้ช่ียวชาญ และมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ                  

มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน จดัทาํวารสารศิลปวฒันธรรมในระดบัต่างๆ มีความร่วมมือในการ

ใหก้ารบริการวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสังคมในระดบัต่างๆ  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ  

3 ขอ้แรก 

มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย  

4 ขอ้แรก 

 

  ผลการดําเนินงาน  

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั   4  ตามเกณฑข์องสาํนกัวทิยบริการฯ  ดงัน้ี 

1. มีการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ (6.1-1.1)   

2. มีการกาํหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงานโครงการหอจดหมายเหตุ

ดิจิทลั  (6.1-2.1)  (6.1-2.2) 

3. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภารกิจดา้นอ่ืนๆ (6.1-3.1) 

4. มีการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ (6.1-4.1)  
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การบรรลุเป้าหมาย   

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานประกนั

คุณภาพไวท่ี้ 3 ขอ้  ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 : การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ”  และสาํนกัวทิยบริการฯ 

ดาํเนินการไดร้ะดบั 4  บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

 3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

6.1-1.1 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2552 

6.1-2.1โครงการหอจดหมายเหตุดิจิทลั 

6.1-2.2 เอกสารการประเมินโครงการหอจดหมายเหตุดิจิทลั 

6.1-2.3 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2552 

6.1-2.4 เอกสารการเขา้ร่วมกิจกรรม 

6.1-3.1 ฐานขอ้มลูหอจดหมายเหตุดิจิทลั 

6.1-4.1 เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการฯ (http://arict.rbru.ac.th) 
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องค์ประกอบที ่ 7   การบริหารและการจดัการ  

ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1  :  สาํนกัวทิยบริการฯ ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

ชนิดตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 

 1.  สาํนกัวทิยบริการฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดทิศทางยทุธศาสตร์และนโยบายของ

สาํนกั 

 2.  สาํนกัวทิยบริการฯ มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามภารกิจหลกัของสาํนกัมากกวา่ปีละ 

2 คร้ัง 

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัอยา่งตํ่าร้อยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต่

ละคร้ังมีกรรมการเขา้ร่วมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารใหก้รรมการสาํนกั

อยา่งนอ้ย 7 วนั  ก่อนการประชุม 

 4.  สาํนกัวทิยบริการฯ จดัใหก้ารประเมินผลงานของผูบ้ริหารตามหลกัเกณฑท่ี์ตกลงกนัไว้

ล่วงหนา้ 

 5.  สาํนกัวทิยบริการฯ มีการดาํเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการ

บริหารงาน  โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการประจาํสาํนกัวทิยบริการฯ  มีการประชุมเพื่อกาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์

และนโยบายของสาํนกั (7.1-1.1) (7.1-1.2) 

2. มีการติดตามการดาํเนินงานภารกิจหลกั (7.1-2.1) (7.1-2.2)  

3. คณะกรรมการประจาํสาํนกักาํหนดใหมี้แผนการประชุมในปีการศึกษา 2551 (7.1-3.1)  

4. มีการประเมินผลงานของผูบ้ริหารตามหลกัเกณฑท่ี์ตกลงกนัไวล่้วงหนา้ (7.1-4.1)    

(7.1-1.2) 



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

21 

5. มีการส่งเสริมการบริหารงาน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร ไดแ้ก่ เปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ในการดาํเนินงานต่างๆ ของสาํนกั มีการใชท้รัพยากร

อยา่งคุม้ค่า มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรตรวจสอบการดาํเนินงานต่างๆ 

ไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ (7.1-5.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5                   

จึงบรรลุเป้าหมาย   

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

7.1-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนกั 

7.1-1.2 นโยบายการบริหารของสาํนกัวทิยบริการฯ 

7.1-2.1 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั 

7.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัคร้ังท่ี 1/2553 

7.1-3.1 แผนการประชุมบุคลากรประจาํสาํนกัปีการศึกษา 2552 

7.1-3.2 บนัทึกขอ้ความเชิญประชุม 

7.1-4.1   แบบประเมินผูบ้ริหารสาํนกั 

7.1-4.2   สรุปผลการสาํรวจแบบประเมินผูบ้ริหารของสาํนกั 

7.1-5.1  การเปล่ียนตาํแหน่งของพนกังานมหาวทิยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.2  :  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบัของสาํนกัวทิยบริการฯ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

 2.  ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยูโ่ดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของสาํนกัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 3.  มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ี

ยอมรับในสาํนกั 

 4.  มีการจดัทาํแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมินและ

ดาํเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น 

 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  3  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยสาํนกั                

วทิย บริการฯ มีการดาํเนินการสรรหาผูอ้าํนวยการซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั                

รําไพพรรณีวา่ดว้ยการสรรหาผูอ้าํนวยการสถาบนั สาํนกั ศนูย ์หรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีเรียกช่ือ

อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2544  (7.2-1.2) เป็นไปอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

(7.2-1.1) 

2. ผูบ้ริหารดาํเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้าํท่ีมีอยู ่         

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสาํนกัและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกัสาํคญั (7.2-2.1) 

3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  (7.2-3.1) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 3 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 3                     

จึงบรรลุเป้าหมาย   

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

7.2-1.1 คาํสั่งสภามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีท่ี 2/2552 เร่ืองแต่งตั้งผูอ้าํนวยการฯ 

7.2-1.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาผูอ้าํนวยการฯ 

7.2-2.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรรณี วา่ดว้ย การจา้ง อตัราเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนสาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 

7.2-3.1 สรุปผลการประเมินผูบ้ริหารสาํนกัวทิยบริการฯ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.3  :  มีการพฒันาสาํนกัสู่องคก์ารเรียนรู้ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้  เพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และ

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของสาํนกัรับทราบ 

 2.  มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ  50 

 3.  มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100  

 4.  มีการติดตามประเมินผลความสาํเร็จของการจดัการความรู้  

 5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

1.  มีการทบทวนและจดัทาํแผนการจดัการความรู้ ตวับ่งช้ี และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการ

จดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่องคก์รการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของ

สาํนกัวทิยบริการฯ รับรู้เขา้ใจตรงกนัอยา่งทัว่ถึง เพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น คาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับผดิชอบงานการจดัการความรู้  (7.3-1.1) (7.3-1.2)  

2. มีการดาํเนินแผนจดัการความรู้ร้อยละ 50 (7.3-2.1)  

3. มีการดาํเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 

100  (7.3-3.1) (7.3-3.2) 

4. มีการติดตามประเมินความสาํเร็จของการจดัการความรู้ โดยมีการประเมินและสรุปรายงาน

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ (7.3-4.1) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ ของตวับ่งช้ีท่ี 7.3  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 4                     

จึงบรรลุเป้าหมาย   

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

7.3-1.1  โครงการจดัการความรู้ 

7.3-1.2 เวบ็ไซตส์าํนกั (http://aritc.rbru.ac.th) 

7.3-2.1 แผนการจดัการความรู้ของสาํนกั 

7.3-3.1   สรุปผลโครงการจดัการความรู้ 

7.3-3.2   ภาพกิจกรรม 

7.3-4.1 สรุปผลความพึงพอใจของโครงการจดัการความรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.4  :   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาและธาํรงรักษาไวใ้ห้

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรมภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล  

เชิงประจกัษ ์ 

 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบติังาน  เช่น  การสรรหา  การจดัวางคนลงตาํแหน่ง  การกาํหนดเส้นทางเดินของตาํแหน่ง           

การสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุมฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวชิาการ  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน  มาตรการสร้างขวญัและกาํลงัใจ  มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพฒันาและรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 

 4.  มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและ

กา้วหนา้ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 

 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ  

 6.  มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง  และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพฒันาเพื่อใหดี้ข้ึน 

 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 
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ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  6  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี  

1. มีการจดัทาํแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรมภายใตก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์(7.4-1.1 ถึง 7.4-1.3) 

2. มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสรรถนะในการ

ปฏิบติังาน เช่น การประกาศรับสมคัรพนกังาน การจดัวางคนลงตาํแหน่ง การสนบัสนุนการเขา้ร่วม

ประชุม ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน มาตรการสร้างขวญักาํลงัใจ มาตรการลงโทษ 

รวมทั้งการพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  (7.4-2.1 ถึง 7.4-2.5) 

3. มีโครงการกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหบุ้คลากรทาํงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและมีความสุข (7.4-3.1)  (7.4-3.2) 

4. มีการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพใหมี้โอกาสประสบความสาํเร็จและกา้วหนา้

ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน เช่น รายงานการกา้วสู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนและการลาศึกษาต่อ (7.4-4.1 

ถึง 7.4-4.3) 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ จากแบบประเมินผล

การปฏิบติังานของบุคลากร (7.4-5.1) 

6. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรไปปรับปรุง  (7.4-6.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ ของตวับ่งช้ีท่ี 7.4  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 6                     

จึงบรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

7.4-1.1 แผนพฒันาบุคลากร 4 ปี 

7.4-1.2 โครงการพฒันาบุคลากรและศกัยภาพของบุคลากร 

7.4-1.3 โครงสร้างการบริหารงานสาํนกัวทิยบริการฯ 

7.4-2.1 มอบหมายงานของบุคลากร 

7.4-2.2 แบบประเมินความดีความชอบของบุคลากร 

7.4-2.3 กรอบอตัรากาํลงัของสาํนกัวทิยบริการฯ 

7.4-2.4 โครงการพฒันาบุคลากร 

7.4-2.5 คาํสั่งไปราชการ เช่น ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 

7.4-3.1 โครงการกิจกรรม 5 ส  

7.4-3.2 ระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการใหบุ้คลากรไปศึกษาต่อฯ 

7.4-4.1 บนัทึกขอ้ความขอลาศึกษาต่อ 

7.4-4.2 แผนพฒันาบุคลากรปีท่ี 53-56 

7.4-4.3 บนัทึกขอปรับตาํแหน่งของบุคลากร 

7.4-5.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

7.4-6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.5  :  ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ  

 2.  มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ  

 3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล  

 4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล  

 5.  มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 และ 4  มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล  

 6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลของสาํนกัผา่นระบบเครือข่ายกบัมหาวทิยาลยั  

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 2 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 2 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี  

1. มีนโยบายในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ (7.5-1.1) 

2. มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ (7.5-2.1) 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล  (7.5-3.1) 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูฐ้านขอ้มูล (7.5-4.1) 
 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 3 ขอ้ ของตวับ่งช้ีท่ี 7.5 สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 4 จึงบรรลุ

เป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

7.5-1.1 นโยบายดา้นพฒันาระบบสารสนเทศ (คู่มือ IT) 

7.5-2.1 ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ (MIS) 

7.5-3.1 Print-out หนา้เวบ็ ระบบยนืยนัตวัตน 

7.5-4.1 รายงานสรุปผลแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล (MIS) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.6  :   ระดบัความสาํเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสาํนกัวทิยบริการฯ 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใสผา่นช่องทางต่าง ๆ  อาทิ เอกสาร

ส่ิงพิมพ ์ เวบ็ไซต ์ นิทรรศการ 

 2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้กนั  

โดยทัว่ อยา่งนอ้ย 3 ช่องทาง 

 3.  มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมีการดาํเนิน

กิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน  เช่น  จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  3  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี  

1. มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส ผา่นช่องทางต่างๆ อาทิ เอกสาร

ส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซต ์นิทรรศการ (7.6-1.1  ถึง 7.6-1.3) 

2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นทางโทรศพัท ์เวบ็ไซต ์และกล่องรับ

ความคิดเห็น (7.6-2.1 ถึง 7.6-2.3) 

3. มีการนาํความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบและมีการดาํเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม (7.6-3.1) (7.6-3.2) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 7.6  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 3                     

จึงไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

7.6-1.1 เวบ็ไซตข์องสาํนกัวทิยบริการฯ  (http://arc.rbru.ac.th) 

7.6-1.2 สารสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.6-1.3 เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี (http://www.rbru.ac.th) 

7.6-2.1 เวบ็ไซตส์ายตรงผูบ้ริหาร (http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php) 

7.6-2.2 กล่องรับความคิดเห็น 

7.6-2.3 กระดานข่าวชาวรําไพ (http://www.rbru.ac.th/rbsboard/bebboard.php) 

7.6-3.1 แบบฟอร์มการแนะนาํหนงัสือ 

7.6-3.2 การแนะนาํหนงัสือ และการดาํเนินการสั่งซ้ือ 

 

 

http://arc.rbru.ac.th/�
http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php�
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.8  :  มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารจดัการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีหวัหนา้งานแต่ละ

ฝ่ายร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ มีบทบาทสาํคญัในการ

กาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

 2.  มีการวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ

ลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเส่ียง 

 3.  มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงโดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือ

แผนปฏิบติัการในการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง  

และการดาํเนินการแกไ้ข  ลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

 4.  มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

 5.  มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมีการกาํหนดแนวทาง

และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุด

ของสาํนกั 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. ดงัน้ี  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความเส่ียง (7.8-1.1)  

2. การวเิคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ

ลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจดัลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัเส่ียง 

(7.8-2.1)   

3. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดงักล่าวตอ้งกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติั

การในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียงและการ

ดาํเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม (7.8-3.1) 
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4. มีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงสรุปการดาํเนินงานบริหารความเส่ียง (7.8-4.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 7.8  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 4                     

จึงบรรลุเป้าหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐาน 

7.8-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.8-2.1   วเิคราะห์และระบุความเส่ียง 

7.8-3.1    แผนบริหารความเส่ียงและมาตรการ 

7.8-4.1    สรุปผลรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริการความเส่ียง 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.9 : ระดบัความสาํเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่ระดบับุคคล 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสาํนกั  

 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสาํนกั  

 3.  มีการกาํหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของสาํนกั  

 4.  มีการจดัทาํ  Strategy  Map  ของหน่วยงานในระดบัคณะหรือเทียบเท่า โดยกาํหนด

เป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงค ์ 

และประเด็นยทุธศาสตร์ของสาํนกั 

 5.  มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสาํนกั  

 6.  มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรองของ

ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ 

 7.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรอง  

 8.  มีการนาํผลการประเมินผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารไปเช่ือมโยงกบัระบบการสร้าง

แรงจูงใจ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5-7 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 7 ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. ดงัน้ี 

1. มีการกาํหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในสาํนกั โดยมีการกาํหนด

นโยบายใหมี้การประเมินผลทั้งการประเมินผลหน่วยงานและการประเมินผลบุคคล ซ่ึง

ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีถ่ายโยงมาจากตวับ่งช้ี และเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ และกลยทุธ์ของสาํนกั (7.9-1.1)  

2. มีแผนการประเมินผลภายในของสาํนกั เช่น มีผลการรายงานการปฏิบติังานของแต่ละ

ฝ่ายเป็นประจาํทุกเดือน และมีการประเมินผลการดาํเนินงานการใหบ้ริการหอ้งสมุดของฝ่ายต่างๆ 

(7.9-2.1) (7.9-2.2) 
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3. มีการกาํหนดตวับ่งช้ี และเป้าหมายของสาํนกัตามพนัธกิจและกลยทุธ์โดยบูรณาการจาก

ตวับ่งช้ี / ตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมินการใหค้ะแนน ของ สมศ. สกอ. และ กพร. (7.9-3.1) 

4. มีการกาํหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยใ์หเ้ช่ือมโยง

กบัของสาํนกั ตลอดจนมีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสาํนกั (7.9-4.1) 

5. มีการยนืยนัวสิัยทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ของสาํนกัวทิยบริการฯ (7.9-5.1) (7.9-5.2) 

6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรองของ

ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ (7.9-6.1) 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามคาํรับรอง (7.9-7.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 7 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 7.9  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 7                   

จึงบรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน 

7.9-1.1 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวทิยาลยั อธิการบดี และ

คณบดี ประจาํปีงบประมาณ 2552-2553 

7.9-2.1 สถิติการดาํเนินงานการใหบ้ริการของหอ้งสมุด 

7.9-2.2   คู่มือปฏิบติังานของบุคลากร 

7.9-3.1 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบริการฯ ประจาํปีการศึกษา 2552 

7.9-4.1 แผนยทุธศาสตร์ของสาํนกั 

7.9-5.1  รายงานการประจาํปีงบประมาณ 2552 

7.9-5.2 แผนปฏิบติัราชการรายปี 2553 

7.9-6.1 รายงานประจาํปี 2552 

7.9-7.1 เอกสาร/หลกัฐาน สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลยั (ผลงานปีการศึกษา 2552) คร้ังท่ี 1 (23 มี.ค. 53) 
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องค์ประกอบที ่ 8   การเงินและงบประมาณ   
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 8.1  :   มีระบบและกลไกในการจดัสรรการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสาํนกัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  

 2.  มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  แผนการจดัสรร  และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 3.  มีการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจและ

วเิคราะห์สถานะทางการเงิน 

 4.  มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ  อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

 5.  มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้าย  และวเิคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมัน่คงของสาํนกัอยา่งต่อเน่ือง 

 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาํหนา้ท่ีตรวจติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สาํนกักาํหนด 

 7.  ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และนาํขอ้มูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 5-6 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 7  ตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. คือ  

1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของสาํนกัวทิยบริการฯ ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ (8.1-1.1)  

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน แผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งิน

อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยมีหวัหนา้ศูนยบ์ริหารงบประมาณ ดาํเนินการจดัทาํ

คาํของบประมาณประจาํปี พิจารณาจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บประจาํปี ใหเ้ป็นไปตามพนัธกิจของ
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สาํนกัวทิยบริการฯ  มีการจดัทาํคาํของบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนงานโดยจดัหาเงินงบประมาณ

แผน่ดินและบาํรุงการศึกษาและจดัหารายไดอ่ื้นนอกเหนือจากงบประมาณแผน่ดินเพือ่เป็นรายได้

ใหแ้ก่สาํนกัฯ (8.1-2.1 ถึง 8.1-2.4) 

3. สาํนกัวทิยบริการฯ มีการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใช้

ในการตดัสินใจและวเิคราะห์สถานะทางการเงิน รายงานปีละ 4  คร้ัง (8.1-3.1) 

4. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํขอ้มูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ (8.1-4.1) 

5. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ มีการนาํขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้นการวเิคราะห์

ค่าใชจ่้ายและวเิคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง (8.1-5.1) 

6. กองนโยบายและแผนงานใหร้ายงานผลการใชเ้งินเป็นไตรมาส (8.1-6.1) 

7. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ มีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

และนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ (8.1-7.1) 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานประกนั

คุณภาพไวท่ี้ 6 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 7 จึงบรรลุเป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน 

8.1-1.1 แผนปฏิบติัราชการรายปี 2553  

8.1-2.1 แผนการใชจ่้ายงบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ปี 2552 

8.1-2.2 คาํขอตั้งงบประมาณเงินรายไดปี้ 2552 

8.1-2.3 ระบบการเงิน (ค่าปรับหนงัสือเกินกาํหนด) 

8.1-2.4 รายงานประจาํปี 2552 

8.1-3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบการเงิน 

8.1-4.1  รายงานทางการเงินเป็นไตรมาส 

8.1-5.1  รายงานงบประมาณคงเหลือ 

8.1-6.1  บนัทึกขอ้ความแจง้การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 

8.1.7.1 แผนการใชจ่้ายงบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ปี 2552 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 8.2  :  มีการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสาํนกัร่วมกนั 

 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของสถาบนั  

 2.  มีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของสถาบนั  

 3.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในสถาบนั  

 4.  มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบนั  

 5.  มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกนัหน่วยงานอ่ืน  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 5  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี  

1. มีคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศ โดยคณะกรรมการ

ประจาํสาํนกั ทาํหนา้ท่ีวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานของสาํนกั  (8.2-1.1) 

2. รายงานผลความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศ (8.2-2.1) 

3. สาํนกัวทิยบริการฯ มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในมหาวทิยาลยั 

เช่น บอร์ดนิทรรศการ  เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  เคร่ืองเสียง  หอ้งประชุม  รถยนต ์ฯลฯ  (8.2-3.1 ถึง 

8.2-3.4) 

4. สาํนกัวทิยบริการฯ มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสาํนกั (8.2-4.1)  

5. สาํนกัวทิยบริการฯ มีการรายงานผลประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากร

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน (8.2-5.1) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 3 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 8.2  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5                     

จึงบรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

8.2-1.1 คาํสั่งคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศภายในและ

ภายนอก 

8.2-2.1 ตารางการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรฝ่ายต่างๆ 

8.2-3.1 แผนการใชท้รัพยากรร่วม 

8.2-3.2 บนัทึกขอ้ความยมือุปกรณ์ 

8.2-3.3 บนัทึกขอ้ความขอใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ 

8.2-3.4 บนัทึกขอ้ความขอใชห้อ้งประชุม 

8.2-3.5 แบบฟอร์มการขอใชง้าน (http://it-center.rbru.ac.th/download.php) 

8.2-4.1 หนงัสือขอใชห้อ้งคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภายนอกสถาบนั 

8.2-5.1 แบบฟอร์มการขอใชท้รัพยากรร่วมกนั 

8.2-5.2 รายงานการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

 

http://it-center.rbru.ac.th/download.php�
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 9.1  :   มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารจดัการ 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันา

ของสาํนกั 

 2.  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั

นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสาํนกั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสาํนกั 

 3.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ีและเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 4.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ (อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีท่ีมีการติดตาม) 

 5.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน  

 6.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานและใช้

ร่วมกนัทั้งระดบับุคคล และองคก์ร 

 7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานระหวา่ง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสาํนกั 

เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  7  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

1. สาํนกัวทิยบริการฯ มีแผนปฏิบติังานและคู่มือการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานภายใน                  

ท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของสาํนกั ดาํเนินการใหมี้หน่วยงานการประกนัคุณภาพการ

ปฏิบติังาน (9.1-1.1)  มีหวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการเป็นประธานกรรมการ และหวัหนา้กลุ่มงาน
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บริหารงานทัว่ไป เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ และสาํนกัวทิยบริการจดัทาํคู่มือประกนั

คุณภาพ เป็นแนวทางการปฏิบติังาน (9.1-1.2) โดยมีกิจกรรมการประกนัคุณภาพต่างๆ ไดแ้ก่ 

โครงการประหยดัพลงังาน โครงการพฒันาบุคลากร  เพื่อเสริมสร้างระบบการประกนัคุณภาพของ

สาํนกัวทิยบริการฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํนกัวทิยบริการฯ มีการดาํเนินงาน

สร้างเสริมความเขา้ใจเร่ืองการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ทั้งในส่วนของ

การอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการประชุมบุคลากร   

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการฯ เห็นความสาํคญัและส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพ โดยมีบทบาทสาํคญั เช่น กาํหนดนโยบาย (9.1-2.1)  ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย

คุณภาพพิจารณา  และใหก้ารรับรองผลการดาํเนินงานต่างๆ ทั้งน้ีไดรั้บการสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานกิจกรรมคุณภาพดา้นต่างๆ จากสาํนกัอยา่งต่อเน่ือง (9.1-2.2) 

3. สาํนกัวทิยบริการฯ กาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก เช่น ใชม้าตรฐานและตวั

บ่งช้ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตวับ่งช้ีคุณภาพหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษา : เกณฑม์าตรฐานกลาง  (9.1-3.1) (9.1-3.2) 

4. การพฒันาและควบคุมคุณภาพ โดยเร่ิมตั้งแต่ระดบัภาพรวมของสาํนกั ไปสู่การปฏิบติั

อยา่งเป็นรูปธรรม โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายของสาํนกัร่วมจดัทาํคู่มือประกนัคุณภาพ และรายงาน

ประเมินตนเอง  (9.1-4.1 ถึง 9.1-4.4) 

5. มีการจดัทาํแผนปรับปรุงคุณภาพและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 (9.1-5.1) 

6. มีการนาํขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ ลงเวบ็ไซตข์องสาํนกัเพื่อเป็นการเผยแพร่

และสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา (9.1-6.1) 

7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานระหวา่ง

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสาํนกั (9.1-7.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 5  ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 9.1  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 7  จึงบรรลุ

เป้าหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

9.1-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนกั 

9.1-1.2 คู่มือประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัปี 2552 

9.1-2.1 นโยบายการประกนัคุณภาพของสาํนกั (คู่มือ) 

9.1-2.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 

9.1-3.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2552 

9.1-3.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 

9.1-4.1 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัปี 2550 

9.1-4.2 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัปี 2551 

9.1-4.3 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัปี 2552 

9.1-4.4 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 

9.1-4.5 รายงานการประชุมเก่ียวกบัประกนัคุณภาพ 

9.1-5.1 Improvement Plan ปี 2552 

9.1-6.1 เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการฯ  (http://aritc.rbru.ac.th) 

9.1-7.1 ฐานขอ้มูล CHE QA Onlin 

 

http://aritc.rbru.ac.th/�
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ตัวบ่งช้ีที ่ 9.2  :  มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่ผูใ้ชบ้ริการ  

 2.  มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรม

ผูใ้ชบ้ริการ 

 3.  มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัฯ  

 4.  ผูใ้ชบ้ริการมีการใชก้ระบวนการคุณภาพในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรม  

 5.  ผูใ้ชบ้ริการสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสาํนกัฯ และระหวา่งสาํนกัฯ  

 6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาดาํเนินการ และใน

ส่วนท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของผูใ้ชบ้ริการ 

 7.  มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 4-5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

1. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่ผูใ้ชบ้ริการ  (9.2-1.1) 

2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรม

ผูใ้ชบ้ริการ (9.2-2.1) 

3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัฯ (9.2-3.1) 

4. ผูใ้ชบ้ริการมีการใชก้ระบวนการคุณภาพในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรม (9.2-4.1) 

5. มีการสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนั เช่น  มีการส่งตวัแทนนกัศึกษา

เขา้ร่วมโครงการ (9.2-5.1) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 5 ขอ้แรก ของ ตวับ่งช้ีท่ี 9.2  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5  จึง

บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

2 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน 

9.2-1.1 เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th 

9.2-2.1 จดัฝึกอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา 

9.2-3.1 โครงการ การฝึกอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา 

9.2-4.1 สรุปผลการดาํเนินงาน โครงการอบรมของนกัศึกษา 

9.2-5.1 รายช่ือนกัศึกษาแต่ละคณะท่ีเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการประกนัคุณภาพ  

 

 

http://aritc.rbru.ac.th/�
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ตัวบ่งช้ีที ่ 9.3  :  ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานภายใน 

ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานภายในสาํนกั

อยา่งต่อเน่ือง 

 2.  มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการ

ของสาํนกั 

 3.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

สาธารณชนภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 4.  มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของสาํนกัอยา่งต่อเน่ือง  

 5.  มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีสาํนกัพฒันาข้ึน  หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี

เพือ่เป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสาํนกัอ่ืน ๆ 

 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. ดงัน้ี 

1. สาํนกัวทิยบริการฯ มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ภายใน

ระดบัสาํนกัอยา่งต่อเน่ือง เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง มีการ

ประชุมเพื่อถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ในระบบและกลไกการประกนัคุณภาพของสาํนกัใหท้นั

การเปล่ียนแปลง เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะและมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ 

ส่งเสริมการประกนัคุณภาพใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน (9.3-1.1) 

2. สาํนกัวทิยบริการฯ ปรับปรุงระบบกนัคุณภาพภายในใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของสาํนกั เช่น การกาํหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน ตามมาตรฐานการประกนั

คุณภาพของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การใชต้วับ่งช้ีคุณภาพหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นคุณภาพการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน  (9.3-

2.1) (9.2-2.2) 
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3. สาํนกัวทิยบริการฯ รายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายในเวลาท่ีกาํหนด (9.3-3.1) 

4. สาํนกัวทิยบริการฯ มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานของ

สาํนกัอยา่งต่อเน่ือง (9.3-4.1) (9.3-4.2) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐาน

ประกนัคุณภาพไวท่ี้ 4 ขอ้ของ ตวับ่งช้ีท่ี 9.3  สาํนกัวทิยบริการฯ ดาํเนินการไดร้ะดบั 4  จึงบรรลุ

เป้าหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของสาํนกัวทิยบริการฯ 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน 

9.3-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบริการฯ 

9.3-2.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการปฏิบติังาน ปีการศึกษา 2552 

9.3-2.2 Improvement Plan ปี 2552 

9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2551 

9.3-4.1   ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ของมหาวทิยาลยั 

9.3-4.2   Improvement Plan ปี 2552 
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องค์ประกอบที ่10 คุณภาพตามภารกจิของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 10.1 ศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา 

องค์ประกอบย่อยที ่10.1.1 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ตวับ่งช้ี: 10.1.1.1 เวลาเฉล่ียในการดาํเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนาํออกใหบ้ริการ  

ชนิดตัวบ่งช้ี: ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

    ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นาํออกใหบ้ริการภายในเวลา 6-8 วนั 

    ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นาํออกใหบ้ริการภายในเวลา 3-5 วนั  

    ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นาํออกใหบ้ริการภายในเวลา 1-2 วนั  

   

 เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นาํ

ออกใหบ้ริการภายในเวลา 6-8 วนั 

ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นาํ

ออกใหบ้ริการภายในเวลา 3-5 วนั 

ทรัพยากรสารสนเทศ 1 รายการ นาํ

ออกใหบ้ริการภายในเวลา 1-2 วนั 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษามีผลการดาํเนินงานในการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ จาํนวน 

3,136 รายการ (วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553) และจากการทาํงานตั้งแต่รับทรัพยากรเขา้จนถึงวนัออก

ใหบ้ริการใชเ้วลาเฉล่ียรายการละ 2 วนั 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้  2 วนั ของ “ตวับ่งช้ีท่ี 

10.1.1.1 : เวลาเฉล่ียในการดาํเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนาํออกใหบ้ริการ ” และ

ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการได ้2 วนั  
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การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

 3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.1.1.1-1.1 Work Flow การทาํงานของงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

 10.1.1.1-2.1 คู่มือการลงรายการโสตทศันวสัดุ  

 10.1.1.1-3.1 ทะเบียนหนงัสือรับ CD 

 10.1.1.1-4.1 Print-Out หนา้รายการยมื CD 

 



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

50 

ตวับ่งช้ี: 10.1.1.2 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูล E-learning 

ชนิดตัวบ่งช้ี: ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

 1.  มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของระบบ  E-learning ตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ  

 2.  มีการวเิคราะห์ความตอ้งการหรือความจาํเป็นในการใชร้ะบบ E-learning 

 3.  นาํผลการวเิคราะห์มาจดัระบบใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการ เช่น คู่มือการใชร้ะบบ              

E-learning ใหค้าํแนะนาํเพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบ E-learning ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ E-learning 

 5. มีการนาํผลการประเมินมาแกไ้ขปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้

แรก 

มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพของระบบ E-learning  ตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ (10.1.1.2-1.1) 

 2. มีการวเิคราะห์ความตอ้งการหรือความจาํเป็นในการใชร้ะบบ E-learning โดยการสาํรวจ

ความตอ้งการในการใชร้ะบบ E-learning  (10.1.1.2-2.1) 

 3. มีการสรุปผลการวเิคราะห์และนาํมาจดัระบบใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ชบ้ริการ (10.1.1.2-

3.1)  เช่น คู่มือการใชร้ะบบ E-learning (10.1.1.2-3.2) และใหค้าํแนะนาํเพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบ 

E-learning ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ 3 ขอ้ของ “ตวับ่งช้ีท่ี 

10.1.1.2 : ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูล E-learning  ท่ีศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา” และศนูย์

เทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการได้ ระดบั 3  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
 

 

การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของ

ศนูยฯ์ 

การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.1.1.2-1.1 นโยบายในการพฒันาศกัยภาพของระบบ E-learning 

 10.1.1.2-2.1 แบบสาํรวจความตอ้งการใชร้ะบบ E-learning 

 10.1.1.2-3.1 สรุปผลการวเิคราะห์ 

 10.1.1.2-3.2 คู่มือการใชร้ะบบ E-learning 
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องค์ประกอบย่อยที ่10.1.2 การบริการสารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ี 10.1.2 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหบ้ริการศูนยเ์ทคโนโลยี

การศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ 60-74 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 75-89 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 90-100 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. จดัทาํและแจกแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  (10.1.2.1-1.1) 

 2. สรุปแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ (10.1.2.1-3.1)  
 

สูตรการคํานวณ 

 

ผลรวมระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหบ้ริการของศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา x 100 

จาํนวนคร้ังของการประเมินทั้งหมดในปีท่ีประเมิน      
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ร้อยละ 80 ของ “ตวับ่งช้ี

ท่ี 10.1.2.1 :  ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการใหบ้ริการศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา” 

และศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการไดร้้อยละ 78 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
 

การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของ

ศนูยฯ์ 

การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

 2 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐาน 

 10.1.2.1 -1.1 แบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 10.1.2.1 -2.1 ผลการสรุปแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

53 

องค์ประกอบย่อยที ่10.1.3 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตวับ่งช้ี: 10.1.3.1 ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาท่ีใหบ้ริการ  

ชนิดตัวบ่งช้ี: ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

1. มีนโยบายซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน  

2. มีคณะกรรมการการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ  

3. มีการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4. มีการนาํผลการวเิคราะห์มาดาํเนินการซ่อมบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 2-3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีนโยบายซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน (10.1.3.1-1 .1) 

 2.   มีคณะกรรมการการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไดจ้ดัทาํขั้นตอน

การใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์  (10.1.3.1-2.1) 

 3.  มีการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยการแจกแบบประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์  (10.1.3.1-3.1) 

 4.  มีผลการสรุปและวเิคราะห์ผลการสาํรวจความพึงพอใจเพื่อใชใ้นการปรับปรุงเคร่ือง

คอมพวิเตอร์  ( 10.1.3.1-4.1), ( 10.1.3.1-4.2) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ 3 ขอ้ของ “ตวับ่งช้ีท่ี 

10.1.3.1 :  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาท่ีใหบ้ริการ” และ

ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการไดร้ะดบั 4 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
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การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.1.3.1-1.1 นโยบายในการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 10.1.3.1-2.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 10.1.3.1-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 10.1.3.1-4.1 ผลการสรุปและวเิคราะห์ความพึงพอใจ 

    10.1.3.1-4.2 แบบรายงานการซ่อมบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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ตวับ่งช้ี: 10.1.3.2  ค่าเฉล่ียของจาํนวนผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อวนัภายใน 1 ปีการศึกษา  

ชนิดตัวบ่งช้ี: ผลผลติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอ้ยกวา่ 80 คนต่อวนั 80-100 คนต่อวนั มากกวา่ 100 คนต่อวนัข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

จาํนวนของผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อวนัภายใน 1 ปีการศึกษา  

                                                            จาํนวนวนัท่ีเปิดใหบ้ริการทั้งปี 

 

ผลการดําเนินงาน 

 จดัทาํสถิติการใชเ้ป็นรายไตรมาส การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา (ภายใน) ดงัน้ี  

   ไตรมาสท่ี 1 จาํนวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552– สิงหาคม 2552 ทั้งหมด 4,932  คน 

   ไตรมาสท่ี 2 จาํนวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2552– พฤศจิกายน 2552 ทั้งหมด 4,778 คน 

   ไตรมาสท่ี 3 จาํนวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2552– กุมภาพนัธ์ 2553 ทั้งหมด 4,593 คน 

   ไตรมาสท่ี 4 จาํนวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553– พฤษภาคม 2553 ทั้งหมด 1,144 คน 

       สถิติการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับบุคคลภายนอกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552- 

พฤษภาคม 2553ทั้งหมด  2,396 คน 

 สรุปจาํนวนผูเ้ขา้ใชค้อมพิวเตอร์ทั้งปี 17,843 คน หารดว้ยจาํนวนวนัทาํการทั้งปี 326 วนั 

เฉล่ียแลว้ได ้54 คน/วนั 

        

การบรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้  80  คน /วนั “ตวับ่งช้ีท่ี 

10.1.3.2 ค่าเฉล่ียของจาํนวนผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อวนัภายใน 1 ปีการศึกษา”  และศนูย์

เทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการได ้54 คน/วนั  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 
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การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

1 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการหลกัฐาน 

  10.1.3.2 รายงานสรุปสถิติผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นรายเดือนและแยกตามคณะฯ 
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องค์ประกอบย่อยที ่10.1.4 การพฒันาสถานทีศู่นย์เทคโนโลยกีารศึกษาให้มีบรรยากาศเอือ้ต่อการ

เรียนรู้  

ตวับ่งช้ี: 10.1.4 การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้หน่วยงานศนูยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา  

ชนิดตัวบ่งช้ี: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

 1.  มีคณะกรรมการในการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  

 2.  มีการจดัสถานท่ีเป็นสดัส่วนใหผู้ใ้ชบ้ริการศึกษาคน้ควา้เด่ียวและกลุ่ม เช่น หอ้งเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

 3.  มีการจดัสถานท่ีใหส้วยงามร่มร่ืน มีแสงสวา่งเพียงพอ มีอากาศถ่ายเทดีตามธรรมชาติ  

 4.  มีป้ายบ่งบอกขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและการใหบ้ริการท่ีชดัเจน  

 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในส่วนของสถานท่ี  

 6.  มีการนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์และแกไ้ขปรับปรุง  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1- 3 ขอ้ มีการดาํเนินการ 4 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  (10.1.4-1.1) 

 2. มีการจดัสถานท่ีเป็นสดัส่วนใหผู้ใ้ชบ้ริการไดศึ้กษาคน้ควา้เด่ียวและกลุ่ม เช่น หอ้งเรียนรู้

ดว้ยตนเอง (10.1.4-2.1) 

 3. มีการจดัสถานท่ีใหส้วยงามร่มร่ืน มีแสงสวา่งเพียงพอ (10.1.4-3.1) และมีอากาศถ่ายเทดี

ตามธรรมชาติ เช่น ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ(10.1.4-3.2) 

 4.  ศูนยไ์ดมี้ป้ายบ่งบอกขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและการใหบ้ริการ(10.1.4-4.1)   

 5.  มีการแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ (10.1.4-5.1)   

 6.  มีการนาํผลการประเมินมาวเิคราะห์และแกไ้ขปรับปรุงสถานท่ีใหบ้ริการ  (10.1.4-6.1)  
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การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ 4 ขอ้ของ “ตวับ่งช้ีท่ี 

10.1.4.1 : การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้หน่วยงานศนูยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา ” และศนูย์

เทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการได ้6 ขอ้ ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

 

การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.1.4-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

 10.1.4-2.1 ภาพถ่ายหอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 10.1.4-3.1 ภาพถ่ายการติดตั้งหลอดไฟ  

 10.1.4-3.2 ภาพถ่ายการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  

 10.1.4-4.1  ภาพถ่ายป้ายบอกขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและการใหบ้ริการ  

 10.1.4-5.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

 10.1.4-6.1   สรุปผลการประเมิน 
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องค์ประกอบย่อยที ่10.1.5 มีระบบการจัดการเรียนรู้ 

ตวับ่งช้ี:  10.1.5  การพฒันาบทเรียน E-learning 

ชนิดตัวบ่งช้ี: ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ 

 1.  มีแผน/โครงการอบรมใหค้วามรู้ในการออกแบบบทเรียน E-learning 

 2.  มีการสนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตบทเรียน E-learning 

 3.  มีการผลิตบทเรียน E-learning อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 3 รายวชิา 

 4. ทุกคณะมีบทเรียน E-learning ในการสอน 

 5.  มีการตรวจสอบและประเมินผลรายวชิาในระบบ E-learning 

 6.  มีการนาํผลการตรวจสอบและประเมินผลมาวเิคราะห์และปรับปรุงแกไ้ข 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1-2 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.  ศูนยไ์ดจ้ดัทาํแผนโครงการอบรมใหค้วามรู้ในการออกแบบบทเรียน E-learning โดย

ศึกษาจากโครงการจดัการความรู้เร่ือง E-learning (10.1.5-1.1) 

 2.  ศูนยไ์ดมี้การสนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ลิตบทเรียน E-learning โดยการจดัทาํโครงการ

ความรู้เร่ือง 

E-learning  (10.1.5-2.1) 

 3. ศูนยไ์ดมี้การผลิตบทเรียน E-learning โดยการเพิ่มรายวชิาอยา่งนอ้ยภาคละ 3 รายวชิา 

โดยศึกษาจากรายช่ือวชิาท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี (10.1.5-3.1) 

 4.  ศูนยไ์ดผ้ลิตรายช่ือวชิาในเวบ็ไซต ์http://atutor.rbru.ac.th ทุกคณะมีบทเรียน E-learning 

ในการสอน (10.1.5-4.1)    
 



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

60 

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษากาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ 4 ขอ้ของ “ตวับ่งช้ีท่ี 

10.1.5.1 : การพฒันาบทเรียน E-learning” และศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษาดาํเนินการไดร้ะดบั  4   ตาม

เกณฑม์าตรฐาน สกอ. 

 

การประเมนิตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี สกอ. การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.1.5-1.1  โครงการจดัการความรู้เร่ือง E-learning 

10.1.5-2.1  โครงการจดัการความรู้เร่ือง E-learning 

 10.1.5-3.1  รายช่ือวชิาท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

 10.1.5-4.1   รายช่ือวชิาในเวบ็ไซต์ http://atutor.rbru.ac.th  
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องค์ประกอบที ่10.2  ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

องค์ประกอบที ่10.2.1  คุณภาพงานบริการสารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ี 10.2.1.1  มีระบบและกลไกในการใหบ้ริการสารสนเทศและใหค้วามรู้ดา้นสารสนเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ปัจจุบนัระบบสารสนเทศมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมากในการบริหารจดัการองคก์ร     

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการบริการระบบ    

สารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั  เพื่อใหร้ะบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยัเป็นไปอยา่งมี            

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งจดัวางระบบและกลไกในการ

บริหารจดัการท่ีดีเพื่อทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ  สะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอ้งและต่อเน่ือง    

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.   มีนโยบาย  หรือแผนดาํเนินงานของการใหบ้ริการระบบสารสนเทศ  

 2.  มีคณะกรรมการ  คณะทาํงานหรือหน่วยงานดาํเนินงานใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 

 3.  มีการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้

 4.  มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีกาํหนด 

 5.  มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันางานใหบ้ริการระบบสารสนเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก  มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้แรก  มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 5  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี 

 1.   ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มีการประชุมเพื่อกาํหนดนโยบายดา้นการพฒันาสารสนเทศ  

(10.2.1.1-1.1)  และจดัทาํแผนดาํเนินงานของการใหบ้ริการระบบสารสนเทศ  (10.2.1.1-1 .2)  พร้อม

ทั้งไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานของงานสารสนเทศ (10.2.1.1-1.3) 

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีฝ่ายงานท่ีดูแล  ดาํเนินงานในการใหบ้ริการระบบ           

สารสนเทศ (10.2.1.1-2.1)   
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 3.  มีหลกัฐานผลการดาํเนินงานตามแผน (10.2.1.1-3.1) 

 4.  มีการประชุมสรุปผลการดาํเนินงานของงานสารสนเทศประจาํปีงบประมาณ 2552 

(10.2.1.1-4.1) 

 5.  มีการประชุมหาแนวทางปรับปรุงการใหบ้ริการสารสนเทศ (10.2.1.1-5.1)  

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั 5

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.1.1  :  มีระบบและกลไกในการใหบ้ริการสารสนเทศและใหค้วามรู้ดา้น      

สารสนเทศ”  และศนูยฯ์ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5 บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.1.1-1 .1  รายงานประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายดา้นการพฒันาระบบ

สารสนเทศ 

 10.2.1.1-1.2  แผนการดาํเนินงานดา้นสารสนเทศ 

 10.2.1.1-1.3  คู่มือปฏิบติังานของงานสารสนเทศ  

 10.2.1. 1-2.1  โครงสร้างฝ่ายงานดูแลงานสารสนเทศ 

 10.2.1.1-2.2  Job Description ของผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ 

 10.2.1. 1-3.1  หลกัฐานการดาํเนินงาน 

 10.2.1. 1-4.1  รายงานการประชุมงานสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรุปผลการดาํเนินงาน 

 10.21.1-5.1  รายงานการประชุมงานสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดแนวทางปรับปรุง

งานใหบ้ริการสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.1.2  มีบริการจดัทาํเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีกระบวนการบริหารจดัการดา้นการบริการจดัทาํเวบ็ไซตใ์ห้

หน่วยงานระดบัคณะ  สาํนกั  ศูนยฯ์ ในมหาวทิยาลยั  ใหส้อดคลอ้งและรองรับโครงการหรือ        

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํเวบ็ไซตห์น่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั  มีการสาํรวจความ  

พึงพอใจเวบ็ไซตข์องแต่ละหน่วยงานอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อนาํผลการสาํรวจความพึงพอใจมาพฒันา  

ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.   มีแผนหรือโครงการจดัทาํเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานระดบัคณะ  สาํนกั  ศูนยฯ์ ภายใน

มหาวทิยาลยั 

 2.  มีการกาํหนดขั้นตอนและขอ้กาํหนดในจดัทาํเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

 3.  มีการเผยแพร่ขั้นตอนและขอ้กาํหนดในจดัทาํเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

 4.  หน่วยงานระดบัคณะ  สาํนกั  ศูนยฯ์  ภายในมหาวทิยาลยัมีเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชเ้วบ็ไซตข์องแต่ละหน่วยงาน 

 6. นาํผลการสาํรวจมาพฒันา  ปรับปรุงเวบ็ไซต ์  
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 4 – 5 ขอ้แรก   มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี 

 1.   ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มีการจดัทาํแผน (10.2.1.2-1 .1) โครงการพฒันาเวบ็ไซตใ์ห้

หน่วยงานระดบัคณะ  สาํนกั  ศูนยฯ์ ภายในมหาวทิยาลยั (10.2.1.2-1.2) 

 2.  ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดขั้นตอน ( 10.2.1.2-2.1)  และขอ้กาํหนดในจดัทาํ

เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน (10.2.1.1-2.2) 



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

64 

 3.  มีการเผยแพร่ขั้นตอนและขอ้กาํหนดในจดัทาํเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน  โดยเผยแพร่ท่ี 

URL http://it-center.rbru.ac.th  (10.2.1.2-3.1) 

 4.  หน่วยงานระดบัคณะ  สาํนกั  ศูนยฯ์  ภายในมหาวทิยาลยัมีเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

(10.2.1.2-4.1) 

 5.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการจดัทาํแบบประเมินผลความพึงพอใจและไดท้าํรายงาน

สรุปผลความพึงพอใจ (10.2.1.2-5.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั 6  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.1.2  :  มีบริการจดัทาํเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั”  และศนูยฯ์ 

ดาํเนินการไดร้ะดบั 5  ไม่บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 คะแนน  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.1. 2-1.1  แผนการดาํเนินงานงานสารสนเทศ 

 10.2.1.2-1.1  โครงการพฒันาเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 10.2.1.2-2.1  ขอ้กาํหนดการจดัทาํเวบ็ไซต ์  

 10.2.1. 2-2.2  ขั้นตอนการจดัทาํเวบ็ไซต ์  

 10.2.1. 2-3.1  หนา้เวบ็ไซตข์องศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  

 10.2.1. 2-4.1  หนา้เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

 10.2.1. 2-5.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์

 

 

  



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

65 

ตัวบ่งช้ี 10.2.1.3  จาํนวนโปรแกรมประยกุตใ์ชง้านท่ีศนูยฯ์ จดัหาและพฒันาใหก้บัหน่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จาํนวน 3 โปรแกรม จาํนวน 5 โปรแกรม จาํนวน 7 โปรแกรม 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาโปรแกรมไดจ้าํนวน   5  โปรแกรม 

ดงัน้ี   1)  โปรแกรมระบบวสัดุของศูนยฯ์  (10.2.1.3-1 .1)  2)  โปรแกรมยมืหนงัสือของศูนยฯ์ 

(10.2.1.3-1 .2)  3)  ฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของศูนยฯ์ ( 10.2.1.3-1.3)  4)  โปรแกรมฐานขอ้มูล

ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา (ก.พ.ร.)  (10.2.1.3-1.4)  5)  โปรแกรมแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผูใ้ชบ้ริการ (10.2.1.3-1.5) 

    

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ 5 

โปรแกรม   ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.1.3  :  จาํนวนโปรแกรมประยกุตใ์ชง้านท่ีศนูยฯ์ จดัหาและพฒันา

ใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั”   และศูนยฯ์ ดาํเนินการได ้ 5 โปรแกรม  บรรลุเป้าหมาย 

   

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.1.3-1 .1  โปรแกรมระบบวสัดุของศูนยฯ์ 

 10.2.1.3-1 .2  โปรแกรมยมืหนงัสือของศูนยฯ์ 

 10.2.1.3-1.3  ฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของศูนยฯ์ 

10.2.1.3-1.4  โปรแกรมฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา (ก.พ.ร.)     

10.2.1.3-1.5  โปรแกรมแบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  
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ตัวบ่งช้ี 10.2.1.4   ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

(MIS) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการพฒันาองคก์ร  และบริหารจดัการ

ภายในองคก์ร   โดยนาํเขา้มาช่วยในการปฏิบติังานทุกกิจกรรม  ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่ออาํนวยความ

สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ของกลุ่มผูใ้ชทุ้กระดบั  ทั้งนกัศึกษา บุคลากร ภายใน

มหาวทิยาลยั   และหน่วยงานภายนอก  ดงันั้นเพื่อใหก้ารใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เป็นไปตามเป้าหมาย  จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  เพื่อสะทอ้น   

คุณภาพของระบบวา่มีคุณภาพเพียงใด   
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50 ร้อยละ 51 – 84 ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

(MIS)  เท่ากบัร้อยละ  81.20 (10.2.1.4-1.1)   

การบรรลุเป้าหมาย 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ  80  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.1.4  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร (MIS)”  และศนูยฯ์ ดาํเนินการไดร้้อยละ 81.20  บรรลุเป้าหมาย   
 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 
 

หลกัฐาน : 

 10.2.1.4-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อ           

การบริหาร  ประจาํปีงบประมาณ 2552 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.1.5  ร้อยละของผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบหน่ึงท่ีนาํมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการรับ – ส่งเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั  ซ่ึงจะทาํให้

การปฏิบติังานสะดวก  รวดเร็วมากข้ึน  และ เป็นการลดขั้นตอน   ลดค่าใชจ่้ายในการใชท้รัพยากร  

เช่น อุปกรณ์สาํนกังาน  ค่าโทรศพัท ์ ค่าแฟกซ์  ค่าขนส่งไปรษณีย ์เป็นตน้   

 

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมิน  : 

 1.  จาํนวนบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 

 2.  จาํนวนบุคลากรท่ีใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จริง 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 30 ร้อยละ 31 – 60 ร้อยละ 61 ข้ึนไป 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  มีบุคลากรท่ีมีสิทธ์ิใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จาํนวน  532 คน 

มีจาํนวนบุคลากรท่ีใชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จริง  จาํนวน  496 คน คิดเป็นร้อยละ 

93.00  (10.2.1.5-1.1)  และไดจ้ดัทาํแผนภูมิแสดงจาํนวนผูมี้สิทธ์ิใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

และผูท่ี้เขา้ใชจ้ริง  (10.2.1.5-1.2)      

 

การบรรลุเป้าหมาย 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ  50   

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.1.5  :  ร้อยละของผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และศูนยฯ์ ดาํเนินการ

ไดร้้อยละ 93.00  บรรลุเป้าหมาย   
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การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.1.5-1.1  บนัทึกขอ้ความขอขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
 10.2.1.5-1.2  สรุปจาํนวนผูท่ี้เขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 10.2.1.5-1 .3  แผนภูมิแสดงจาํนวนผูมี้สิทธ์ิใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และผูท่ี้เขา้ใชจ้ริง 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.1.6  จาํนวนกิจกรรม/โครงการอบรมดา้น ICT ท่ีศูนยฯ์ บริการใหแ้ก่นกัศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 การจดัอบรมดา้น ICT ใหแ้ก่นกัศึกษา  เป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนส่งเสริมเพื่อใหน้กัศึกษา

ไดรั้บความรู้  ทกัษะดา้น ICT เพิ่มมากข้ึน  นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตาม      

หลกัสูตร  ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเอง  ส่วนการนบัจาํนวน  หากโครงการใดมีกิจกรรม

ยอ่ยแทรกอยูใ่นหน่ึงโครงการใหส้ามารถนบักิจกรรมยอ่ยแทนการนบัโครงการได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งมี

ระยะเวลา  มีหลกัฐานของผูเ้ขา้รับการอบรม  และมีรายงานผลการประเมินโครงการ   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จาํนวน  3  กิจกรรม จาํนวน  5  กิจกรรม จาํนวน  7  กิจกรรม 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศจดัโครงการอบรมดา้น ICT แก่นกัศึกษา     

ดงัต่อไปน้ี 

 1.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  การเขียนโปรแกรมดว้ย PHP   

 2.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย Joomla 

 3.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  การประกอบเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 

 4.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  โปรแกรมนาํเสนองาน  

 5.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  โปรแกรมตกแต่งภาพ  

 6.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  การพฒันาเวบ็ไซต ์       

 7.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สาํหรับนกัศึกษา  หลกัสูตร  การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ย 

JOOMLA 
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การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานประกนัคุณภาพไวท่ี้   7 

กิจกรรม ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.1.6   :  จาํนวนกิจกรรม / โครงการอบรมดา้น ICT ท่ีศูนยฯ์ บริการ

ใหแ้ก่นกัศึกษา”  และศูนยฯ์ ดาํเนินการได ้ 7  กิจกรรม  บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี ของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.1.6-1.1  แผนการดาํเนินงานของงานฝึกอบรมและบริการ 

 10.2.1.6-1.2  ตารางแสดงจาํนวนโครงการอบรม ICT แก่นกัศึกษา 
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องค์ประกอบที ่10.2.2  ระบบบริหารจัดการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ 

ตัวบ่งช้ี 10.2.2.1  มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์          

ส่วนกลางใหก้บัอาจารย์  เจา้หนา้ท่ี  และนกัศึกษา ของมหาวทิยาลยั  พร้อมกบัใหห้น่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกสามารถท่ีจะขอเช่าหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อการอบรม   ศูนยเ์ทคโนโลย ี        

สารสนเทศมีการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์โดยมีการกาํหนดระเบียบปฏิบติั  มี

หน่วยงานท่ีดูแลรับผดิชอบ  มีการปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ  เพื่อใหก้ารบริการ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการจดัทาํแผนการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  เช่น  มีการกาํหนด

ระเบียบปฏิบติัและบทลงโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํผดิตามกฎระเบียบขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใช้

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการ

หอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์   

 3.  มีการดาํเนินงานตามแผน  

4. มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

5.  มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจมาวางแผนปรับปรุงการใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการ

คอมพวิเตอร์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4  ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการจดัประชุมกาํหนดแผนการบริหารจดัการ

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (10.2.2.1-1.1) 
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 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีระเบียบปฏิบติั  บทลงโทษนกัศึกษาท่ีกระทาํความผดิตาม

กฎระเบียบขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  โดยประกาศไวห้นา้หอ้งปฏิบติัการ

คอมพวิเตอร์ (10.2.2.1-2 .1)  และมีฝ่ายงานรับผดิชอบในการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ

คอมพวิเตอร์ (10.2.2.1-2.2) 

 3.   ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว ้(10.2.2.1-3.1)  

 4.  จดัทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจการใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (10.2.2.1-4.1)   

 5.  มีการจดัทาํรายงานสรุปผลความพึงพอใจการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (10.2.2.1-

5.1)  และไดจ้ดัประชุมวางแผนปรับปรุงการใหบ้ริการ (10.2.2.1-5.2) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั  5    

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.2.1  :  มีระบบและกลไกในการบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ”  

และศนูยฯ์  ดาํเนินการไดร้ะดบั  5   บรรลุเป้าหมาย   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.2.1-1 .1  รายงานการประชุมจดัทาํแผนดาํเนินงานบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ

คอมพวิเตอร์ 

 10.2.2.1-1.2   แผนดาํเนินงานบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

 10.2.2.1-2 .1  กฎระเบียบขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 10.2.2.1-2 .2  โครงสร้างฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบดูแล 

 10.2.2.1-3 .1  หลกัฐานแสดงผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว  ้

 10.2.2.1-4 .1  ตวัอยา่งแบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 10.2.2.1-5.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

ประจาํปีการศึกษา 2552 

 10.2.2.1-5.2  รายงานประชุมงานฝึกอบรมและบริการ  
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ตัวบ่งช้ี 10.2.2.2  ความพอเพียงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการต่อจาํนวนนกัศึกษา 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจยันาํเขา้ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 เน่ืองจากปัจจุบนัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนอยา่งเดียวไม่เพียงพอ  นกัศึกษาตอ้งศึกษา

หาความรู้จากท่ีอ่ืน ๆ  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศตระหนกัถึงภารกิจท่ีตอ้งใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอน   

 

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมิน  : 

 1.  จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2552 (ค่า FTES) 
 2.  จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการของศูนยฯ์ 

 

สูตรการคํานวณ  : 

  

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 เคร่ืองต่อนศ. 80 คนข้ึนไป 1 เคร่ืองต่อนศ. 31 – 79 คน 1 เคร่ืองต่อนศ.นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 30 คน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2552 (ค่า FTES)  

เท่ากบั  7376.06 (10.2.2.2-1.1)  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ  จาํนวน 207 เคร่ือง  (10.2.2.2-1.2)  

คิดเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ืองต่อจาํนวนนกัศึกษา  35.63 คน  

 

จาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในปีการศึกษา 2552 (ค่า FTES) 

จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการของศูนยฯ์ 
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การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้เคร่ือง

คอมพวิเตอร์  1  เคร่ืองต่อจาํนวนนกัศึกษา  50 คน  ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี  10.2.2. 2  :  ความพอเพียงของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการต่อจาํนวนนกัศึกษา ”  และศูนยฯ์ ดาํเนินการไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์      

1  เคร่ือง  ต่อจาํนวนนกัศึกษา  35.63 คน  บรรลุเป้าหมาย 

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนย ์

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน  : 

 10.2.2.1-1.1  ตารางแสดงค่า FTES 

 10.2.2.1-1.2  จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศูนยฯ์
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ตัวช้ีวดั 10.2.2.3  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศตระหนกัถึงภารกิจท่ีตอ้งใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์

แก่นกัศึกษาของมหาวทิยาลยั  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนาํไปใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอน  การสาํรวจความพึงพอใจสามารถสะทอ้นการปฏิบติังานของศูนยฯ์ 

วา่มีคุณภาพเพียงใด  ซ่ึงการสาํรวจความพึงพอใจโดยทัว่ไปจะพิจารณา  4  ประเด็นคือ 

 1.   ดา้นกระบวนการ / ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 

 2.   ดา้นเจา้หนา้ท่ี / บุคลากร 

 3.   ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 4.  ดา้นผลการใหบ้ริการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบัร้อยละ 74 ร้อยละ 75 - 84 มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 85 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  ผูรั้บบริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีความพึงพอใจในการรับ

บริการ มีค่าเฉล่ีย ( X   =  4.05)  ร้อยละ 81.00 (10.2.2.3-1.1)     

การบรรลุเป้าหมาย 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ  80  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.2.3  :  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ”  และศนูยฯ์ 

ดาํเนินการไดร้้อยละ 81.00  บรรลุเป้าหมาย   
 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

หลกัฐาน : 

 10.2.2.3.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์      

ปีการศึกษา 2552 
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องค์ประกอบที ่10.2.3  การจัดการระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

ตัวบ่งช้ี 10.2.3.1  มีระบบและกลไกในการเช่ือมต่อเครือข่ายใหค้รอบคลุมทัว่มหาวทิยาลยั     

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 การเช่ือมต่อเครือข่ายใหค้รอบคลุมทัว่มหาวทิยาลยั  เป็นการอาํนวยความสะดวกต่อ

อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  นกัศึกษา  เพื่อใหก้ารติดต่อส่ือสาร  การสืบคน้ขอ้มูลทั้งดา้นการปฏิบติังาน  

และดา้นการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ศูนยไ์ดมี้การวางแผนและผงัระบบเครือข่าย

ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  เพื่อรองรับการขยายและปรับปรุงการเช่ือมต่อเครือข่ายใหค้รอบคลุมมาก

ยิง่ข้ึน  ตามแผนงาน  โครงการท่ีทางศูนยฯ์ ไดจ้ดัทาํข้ึน  รวมถึงมีการนาํผลการตรวจสอบปริมาณ

การจราจรในระบบเครือข่ายมาวเิคราะห์ปริมาณการใชง้านวา่เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้าน     

หรือไม่ 

   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีแผนแม่บทดา้น ICT  หรือแผนการดาํเนินงานในการเช่ือมต่อเครือข่าย 

2.  มีระบบ  และกลไกในการเช่ือมต่อเครือข่าย  เช่น  มีผูรั้บผดิชอบ  มีการจดัสรรงบประมาณ 

ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบเครือข่าย 

3.  มีการดาํเนินงานตามแผน 

4.  มีการประเมินการใชง้านเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน 

5.  มีการปรับปรุง พฒันาระบบเครือข่าย 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  3  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัทาํแผนแม่บท ICT  (10.2.3.1-1.1)  และมีแผนดาํเนินงาน

ในการเช่ือมต่อเครือข่าย (10.2.3.1-1.2)  



                             รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2552 

   

 

 

77 

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้าํหนดฝ่ายงานรับผดิชอบดา้นเครือข่าย  คือ  งานระบบ

เครือข่าย (10.2.3.1-2 .1)  และมีผูรั้บผดิชอบซ่ึงอยูใ่น Job Description  (10.2.3.1-2 .2)  และไดมี้     

การจดัสรรงบประมาณท่ีใชใ้นการพฒันาเครือข่ายไวด้ว้ย (10.2.3.1-2.3)     

 3.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการดาํเนินงานดา้นเครือข่ายตามแผนท่ีวางไว ้(10.2.3.1-3.1) 
 4.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้จกแบบสอบถามเพื่อสาํรวจมีการประเมินการใชง้าน

เครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน (10.2.3.1-4.1) 

 5.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการประชุมเพื่อปรับปรุง พฒันาระบบเครือข่าย  (10.2.3.1-

5.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั  4  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.3.1  :  มีระบบและกลไกในการเช่ือมต่อเครือข่ายใหค้รอบคลุมทัว่มหาวทิยาลยั”  

และศนูยฯ์  ดาํเนินการไดร้ะดบั  5   บรรลุเป้าหมาย   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.3.1-1.1  แผนแม่บท ICT 

 10.2.3.1-1.2  แผนการดาํเนินการดา้นระบบเครือข่าย 

 10.2.3.1-2.1  โครงสร้างศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 10.2.3.1-2.2  Job Description ของผูรั้บผดิชอบงานเครือข่าย 

 10.2.3.1-2.3  คาํขอตั้งงบประมาณ 

 10.2.3.1-3.1  หลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 10.2.3.1-4.1  ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

 10.2.3.1-5.1  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุงท่ีเก่ียวกบัการสรุปผลการ

ดาํเนินงาน 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.3.2  ร้อยละของอาคารในมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย     

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 การเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สายเพื่อใหค้รอบคลุมทัว่มหาวทิยาลยั  จะช่วยทาํใหน้กัศึกษา  

บุคลากรของมหาวทิยาลยัสามารถเขา้ถึงระบบเครือข่าย  และใชป้ระโยชน์ไดทุ้กอาคาร  โดย

สามารถเขา้ใชง้านเครือข่าย  Internet  เพื่อสืบคน้ขอ้มูล  ใชบ้ริการระบบ MIS  ทาํใหน้กัศึกษา  และ

บุคลากรของมหาวทิยาลยัสะดวกเพิ่มมากข้ึน   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – 25.99 ของอาคารใน

มหาวทิยาลยั 

ร้อยละ 26 – 50.99  ของอาคาร

ในมหาวทิยาลยั 

ร้อยละ 51 ข้ึนไปของอาคาร

ในมหาวทิยาลยั 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  มีอาคารในมหาวทิยาลยั  จาํนวน  35 อาคาร  (10.2.3.2-1.1)  มีอาคาร

ท่ีติดตั้งเครือข่ายไร้สาย  จาํนวน  14  อาคาร  (10.2.3.2-1.2)  คิดเป็นร้อยละ 40.00  ของอาคารใน

มหาวทิยาลยั     

การบรรลุเป้าหมาย 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ  50  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.3.2  :  ร้อยละของอาคารในมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บการเช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย ”  

และศนูยฯ์ ดาํเนินการไดร้้อยละ 40.00  ไม่บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 คะแนน  ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.3.2-1.1  รายงานจาํนวนอาคารในมหาวทิยาลยั  
 10.2.3.2-1.2  รายงานจาํนวนอาคารท่ีติดตั้งเครือข่ายไร้สาย  
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องค์ประกอบที ่10.2.4  ระบบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ี 10.2.4.1  มีระบบและกลไกในการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :   

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีภาระหนา้ท่ีดูแลงานดา้นระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั  

จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งดาํเนินการเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศอยา่ง

เป็นระบบและต่อเน่ือง  ทั้งน้ีส่ิงท่ีจะทาํใหร้ะบบสารสนเทศมีความมัน่คงได ้ จะตอ้งมีการบริหาร    

จดัการท่ีดี  และมีการทดสอบความมัน่คงของระบบสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อใหร้ะบบ            

สารสนเทศของมหาวทิยาลยัดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการกาํหนดนโยบายหรือแผนดาํเนินงานในการรักษาความมัน่คงของระบบ             

สารสนเทศไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

2.  มีคณะทาํงาน  หรือผูรั้บผดิชอบในดา้นการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  

3.  มีการดาํเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว ้

4.  มีการประเมินประสิทธิภาพของความมัน่คงระบบสารสนเทศ   

5.  มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก  มีการดาํเนินการขอ้ 4 มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้าํหนดนโยบายดา้นความมัง่คงของระบบสารสนเทศ 

(10.2.4.1-1.1)  และมีแผนในการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ (10.2.4.1-1.2)  

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้าํหนดฝ่ายงานรับผดิชอบดา้นเครือข่าย  คือ  งานระบบ

เครือข่าย (10.2.4.1-2.1)  และมีผูรั้บผดิชอบซ่ึงอยูใ่น Job Description  (10.2.4.1-2.2)   
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 3.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มีการดาํเนินงานดา้น ในการรักษาความมัน่คงของระบบ      

สารสนเทศ ตามแผนท่ีวางไว ้(10.2.4.1-3.1) 
 4.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการประเมินประสิทธิภาพของความมัน่คงของระบบ         

สารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ (10.2.4.1-4.1) 
 5.  มีรายงานการประชุมสรุปผลการดาํเนินงานและหาแนวทางการปรับปรุง  (10.2.4.1-5.1)  
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั  5   

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.4.1  :  มีระบบและกลไกในการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ ”  และ

ศูนยฯ์  ดาํเนินการไดร้ะดบั  5   บรรลุเป้าหมาย   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.4.1-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.1-1.2  แผนในการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.1-2.1  โครงสร้างศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 10.2.4.1-2.2  Job Description ของผูรั้บผดิชอบงานเครือข่าย 

 10.2-4.1-3.1  หลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 10.2.4.1-4 .1  รายงานประเมินประสิทธิภาพความมัง่คงระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.1-5.1  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุง  
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ตัวบ่งช้ี 10.2.4.2  มีระบบและกลไกในการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ     

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ในการใชร้ะบบสารสนเทศ  มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรู้ถึงผูใ้ชง้านท่ีเขา้มาใชใ้นระบบ  

เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ใ้ชท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงระบบสารสนเทศได ้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดสิทธิ

การใชง้านของผูใ้ช ้ เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกและตรวจสอบการใชง้านของผูใ้ชไ้ดต้ลอดเวลา   

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการกาํหนดนโยบายหรือแผนดาํเนินการในการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศอยา่งชดัเจน 

2.  มีการดาํเนินงานตามแผน 

3.  มีการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ 

4.  มีการรายงานการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ   

5.  มีการนาํผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการขอ้ 1 – 2  มีการดาํเนินการขอ้ 3 – 4 มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้าํหนดนโยบายดา้นความมัง่คงของระบบสารสนเทศ 

(10.2.4.2-1.1)  และมีแผนการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ (10.2.4.2-1.2)  

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการดาํเนินงานดา้นการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ ตามแผนท่ี

วางไว ้(10.2.4.2-2.1) 
 3.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีระบบการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ (10.2.4.2-

3.1) 
 4.  มีการตรวจสอบและจดัทาํรายงานการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ ใหห้วัหนา้งาน 

รับทราบ  (10.2.4.2-4.1)   
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 5.  ผูรั้บผดิชอบมีการจดัประชุมสรุปผลการตรวจสอบและหาแนวทางพฒันาปรับปรุงต่อไป 

(10.2.4.2-5.1) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั  5   

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.4.2  :  มีระบบและกลไกในการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ”  และศนูยฯ์  ดาํเนินการ

ไดร้ะดบั  5   บรรลุเป้าหมาย   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.4.2-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-1.2  แผนการดาํเนินงานการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-2.1  หลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 10.2.4.2-3.1  หลกัฐานแสดงการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-4 .1  รายงานการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-5.1  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุงเก่ียวกบัสรุปผลการเขา้ใชง้าน

ระบบสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.4.3  ร้อยละของเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายท่ีมีไฟร์วอลลป้์องกนั 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :  

 การป้องกนัการโจมตีผา่นทางเครือข่ายถือเป็นปัจจยัสาํคญัของการจดัการระบบสารสนเทศ

ของมหาวทิยาลยั  ดงันั้นการควบคุมดูแลเครือข่ายใหส้ามารถใชไ้ด ้ และไม่ถูกเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บ

อนุญาตจึงเป็นเร่ืองสาํคญั 
  

สูตรการคํานวณ  : 
 

 

 

  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 50  ร้อยละ 51 – 75 ร้อยละ 76 ข้ึนไป 
 

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนเครือข่ายทั้งหมด  จาํนวน  ๑๑ เคร่ือง 

(10.2.4.3-1.1)  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนเครือข่ายท่ีมีไฟร์วอลลป้์องกนั  จาํนวน  ๑๑  เคร่ือง 

(10.2.4.3-1.2)  คิดเป็นร้อยละ 100     
 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ 90  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.4.3  ร้อยละของเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายท่ีมีไฟร์วอลลป้์องกนั ”  และศนูยฯ์ 

ดาํเนินการไดร้้อยละ 100  บรรลุเป้าหมาย   
 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

หลกัฐาน : 

 10.2.4.3-1 .1 จาํนวนเคร่ืองแม่ข่ายทั้งหมด 

 10.2.4.3-1 .2  จาํนวนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีไฟร์วอลลป้์องกนั  

จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนเครือข่ายท่ีมีไฟร์วอลลป้์องกนั 

จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนเครือข่ายทั้งหมด 

 

× 100 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.4.4  มีการสาํรองขอ้มูลระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 การเก็บสาํรองขอ้มูลเป็นส่วนประกอบสาํคญัของระบบสารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหาย

ของขอ้มูล ในกรณีท่ีเกิดปัญหาข้ึนกบัระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อใหร้ะบบสารสนเทศมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง              

ท่ีสามารถเรียกใชง้านไดเ้ม่ือตอ้งการ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.  มีการกาํหนดนโยบาย  หรือแผนการสาํรองขอ้มูล  

 2.  มีการกาํหนดผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการทาํการสาํรองขอ้มูล  

 3.  มีการสาํรองขอ้มูลตามแผนท่ีตั้งไว ้  

 4.  มีรายงานการติดตามการสาํรองขอ้มูลไม่ตํ่ากวา่ 4 คร้ังต่อปี  

 5.  มีการปรับปรุงระบบสาํรองขอ้มูล (system backup) 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 – 4  ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  คณะกรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้าํหนดนโยบายการสาํรองขอ้มูล   

(10.2.4.4-1.1)  และจดัทาํแผนการสาํรองขอ้มูลไว ้(10.2.4.4-1.2)  

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมอบหมายใหง้านระบบเครือข่ายทาํหนา้ท่ีในการสาํรองขอ้มูล  

และแต่งตั้งบุคลากรรับผดิชอบ (10.2.4.4-2.1) 
 3.  ผูรั้บผดิชอบรายงานการสาํรองขอ้มูลมีการสาํรองขอ้มูลทุก 3 ชัว่โมง  (10.2.4.4-3 .1) 
 4.   มีรายงานติดตามการสาํรองขอ้มูลทุกเดือน    (10.2.4.4-4.1) 
 5.  มีการปรับปรุงระบบสาํรองขอ้มูล  โดยการเขียนสคริปเพิ่ม (10.2.1.1-5.1)  
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การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั  5    

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.4.4  :  มีการสาํรองขอ้มูลระบบสารสนเทศ ”  และศูนยฯ์  ดาํเนินการไดร้ะดบั  

5  บรรลุเป้าหมาย   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.4.4-1.1  นโยบายสาํรองขอ้มูล 

 10.2.4.4-1 .2  แผนการสาํรองขอ้มูล 

 10.2.4.4-2.1  คาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ี 

 10.2.4.4-3.1  ผลการสาํรองตามแผนท่ีตั้งไว ้

 10.2.4.4-4 .1  รายงานการสาํรองขอ้มูลทั้งระบบ 

 10.2.1.4-5.1  รายงานการการปรับปรุงระบบสาํรองขอ้มูล 
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ตัวบ่งช้ี 10.2.4.5  มีระบบการสาํรองเส้นทางหลกั 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจยันาํเขา้ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 เพื่อใหม้หาวทิยาลยัสามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายนอกมหาวทิยาลยัไดใ้นเวลาท่ีเส้นทาง

หลกัมีปัญหา ระบบสาํรองเส้นทางหลกัควรจะตอ้งใชเ้ส้นทางเครือข่ายคนละเส้นทางกบัเส้นทางหลกั  

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 

 1.  มีนโยบายกาํหนดใหมี้เส้นทางสาํรองระบบเครือข่าย   

 2.  มีแผนพฒันาเตรียมเส้นทางสาํรองสาํหรับเครือข่าย  

 3.  มีระบบสาํรองเส้นทางหลกัสาํหรับเครือข่ายของมหาวทิยาลยั  

 4.  มีการทดสอบเส้นทางสาํรองและประเมินประสิทธิภาพ  

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 2 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  4  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  คณะกรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการสาํรอง

เส้นทางหลกั (10.2.4.5-1.1)  ซ่ึงในปัจจุบนัขอ้มูลต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัตอ้งใชร้ะบบเครือข่ายเขา้มา

ใชใ้นการปฏิบติังาน  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหาเส้นทางสาํรอง  เพื่อใหห้น่วยงานในมหาวทิยาลยั

ทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพ 

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดจ้ดัประชุมเพื่อวางแผนเตรียมเส้นทางสาํรองสาํหรับ        

เครือข่าย  (10.2.4.5-2.1) 
 3.  มีระบบสาํรองเส้นทางหลกั  โดยเช่าจากบริษทัทีโอที จาํกดั (10.2.4.5-3.1)  
 4.  มีรายงานการประชุมการทดสอบเส้นทางสาํรองและประเมินประสิทธิภาพในช่วงทดสอบ

ของเส้นทางสาํรอง (10.2.4.5-4.1)     
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การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้  3   ขอ้ 

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.4.5  :  มีระบบการสาํรองเส้นทางหลกั ”  และศูนยฯ์  ดาํเนินการไดร้ะดบั  4    

บรรลุเป้าหมาย 

   

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.4.5-1.1  นโยบายสาํรองเส้นทางหลกั 

 10.2.4. 5-2.1  รายงานการประชุมเร่ือง  การวางแผนการสาํรองเส้นทางหลกั  

 10.2.4.5-3.1  สัญญาเช่าเส้นทางสาํรอง  

 10.2.4.5-4.1  รายงานการทดสอบประสิทธิภาพเส้นทางสาํรอง  
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ตัวบ่งช้ี 10.2.4.6  มีการสาํรองไฟฟ้าสาํหรับระบบเครือข่าย 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจยันาํเขา้ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

 ส่วนประกอบหน่ึงของความมัน่คงของระบบสารสนเทศ การเรียกใชง้าน (Availability) 

โดยหน่ึงในส่วนประกอบสาํคญัคือระบบไฟฟ้า เพื่อใหส้ารสนเทศบนเคร่ืองแม่ข่ายหลกัของ       

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเรียกใชง้านไดเ้ม่ือตอ้งการใชง้าน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ขอ้ 

 1.  มีการกาํหนดนโยบายสาํหรับสาํรองไฟฟ้าของระบบเครือข่าย  

 2.  มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน  

 3.  มีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายหลกั      

ของระบบเครือข่าย 

 4.  มีการติดตั้งเคร่ืองป่ันไฟฟ้าเพื่อสาํรองไฟฟ้าในกรณีท่ีไฟฟ้าดบัมากกวา่หน่ึงชัว่โมง  

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 2 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  ศูนยฯ์ มีผลงานระดบั  3  ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี  

 1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดนโยบายสาํหรับสาํรองไฟฟ้าของระบบ       

เครือข่าย (10.2.4.6-1.1)   

 2.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน  โดยมีคาํสั่งแต่งตั้งจาก

หวัหนา้ศนูยฯ์ (10.2.4.6-2.1) 

 3.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีเคร่ืองสาํรองไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

อุปกรณ์เครือข่ายหลกัของระบบเครือข่าย  โดยผูท่ี้รับผดิชอบไดท้าํบนัทึกการใชง้านเคร่ืองสาํรอง

ไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายหลกัของระบบเครือข่าย  (10.2.4.6-3.1) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้  4  ขอ้ 

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.4.6  :  มีการสาํรองไฟฟ้าสาํหรับระบบเครือข่าย ”  และศูนยฯ์  ดาํเนินการได ้  

3 ขอ้   ไม่บรรลุเป้าหมาย   

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

2 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.4.6-1.1  นโยบายสาํรองไฟฟ้าระบบเครือข่าย 

 10.2.4.6-2.1  คาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ี 

 10.2.4.6-3.1  หลกัฐานรายงานเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 
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องค์ประกอบที ่10.2.5  จัดหาและบริการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

ตัวบ่งช้ี 10.2.5.1  มีระบบในการบริการซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :  

 บริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์เป็นอีกภาระหน่ึงท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่   

หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั  สาํหรับครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ในมหาวทิยาลยัก็มีอยูจ่าํนวนมาก  ซ่ึงมี

ความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีบุคลากรรับผดิชอบ  และมีระบบในการใหบ้ริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ     

 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดบั 

 1.   มีการกาํหนดนโยบาย  แผนงาน  และโครงการการบริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 2.   มีการกาํหนดขอ้ปฏิบติั  หรือระเบียบในการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 3.  มีหลกัฐานการดาํเนินงานใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  

 4.   มีการประเมินผลความผูใ้ชบ้ริการงานซ่อมบาํรุง 

 5.   มีการนาํผลการประเมินมาพฒันา  ปรับปรุงการใหบ้ริการ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบ 3 – 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน  : 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 5 ตามเกณฑม์าตรฐานของศูนยฯ์  ดงัน้ี 

 1.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศมีการกาํหนดนโยบาย  (10.2.5.1-1.1)  แผนงาน (10.2.5.1-1.2)  

โครงการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั  (10.2.5.1-1.3) 

 2.  มีการกาํหนดขอ้ปฏิบติั  ระเบียบการ ใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ให ้     

หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั  ไวท่ี้ http://it-center.rbru.ac.th/rule.php  (10.2.5.1-2.1) 

 3.  มีใบแจง้ซ่อมท่ีหน่วยงานภายในส่งมา  เพ่ือใหท้างศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไปดาํเนินการแกไ้ข 

(10.2.5.1-3.1)    

 4.  มีการประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการงานซ่อมบาํรุง (10.2.5.1-4 .1)   
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 5.  มีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ (10.2.5.1-5.1)  และไดมี้การประชุมสรุปผลการ

ดาํเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงการใหบ้ริการ (10.2.5.1-5.2) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ระดบั  5

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.5.1  :  มีระบบในการใหบ้ริการซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั”   และศูนยฯ์ ดาํเนินการไดร้ะดบั 5  บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

 

หลกัฐาน : 

 10.2.5.1-1 .1  นโยบายการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั      

 10.2.5.1-1 .2  แผนงานการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

 10.2.5.1-1 .3  โครงการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

 10.2.5.1-2.1  ขอ้ปฏิบติั  ระเบียบการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลยั 

 10.2.5.1-3 .1  ใบแจง้ซ่อม 

 10.2.5.1-4 .1  แบบสอบถามความพึงพอใจผ◌ู◌้ใชบ้ริการ 

 10.2.5.1-5.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  

 10.2.5.1-5.2  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุง  
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ตัวบ่งช้ี 10.2.5.2  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลิต 

 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :  

 การใหบ้ริการดา้นการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ถือไดว้า่เป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ีเป็น      

ส่วนช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน  การบริหารงานของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และต่อเน่ือง  ความสาํคญัของการใหบ้ริการน้ีอยูท่ี่ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  การตั้งเป้าหมาย       

ผลลพัธ์ของการใชบ้ริการ  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ก็จะตอ้งมีการประเมินผล 

การปฏิบติังาน  เพื่อจะไดน้าํผลนั้นวางแผนพฒันา  ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการต่อไป       

 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอ้ยกวา่ หรือเท่ากบัร้อยละ 74 
ร้อยละ 75 - 84 

มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 85 

  

ผลการดําเนินงาน  : 

 ในปีการศึกษา 2552  ผูรั้บบริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์มีความพึงพอใจ  ร้อยละ 

88.40 (10.2.5.2-1.1)     

 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  มีการกาํหนดเป้าหมายเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไวท่ี้ร้อยละ  85  

ของ  “ตวับ่งช้ีท่ี 10.2.5.2  :  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการซ่อมบาํรุงคอมพิวเตอร์ ”   

และศนูยฯ์ ดาํเนินการไดร้้อยละ  88.40  บรรลุเป้าหมาย   

 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีของศูนยฯ์ การบรรลุเป้าหมายของศูนยฯ์ 

3 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 

 
หลกัฐาน : 

 10.2.5.2-1 .1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
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องค์ประกอบที ่10.3  หอสมุดกลาง 

หอสมุดกลางมีภารกิจหลกัในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ดา้นการบริการหอ้งสมุด ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศของหอสมุดกลาง  มีองคป์ระกอบยอ่ยทั้งหมด จาํนวน  2 องคป์ระกอบ  17   

ตวับ่งช้ี    

องค์ประกอบย่อยที ่ 10.3.1  ด้านการบริการห้องสมุด 

ตัวบ่งช้ี 10.3.1.1  เวลาเฉลีย่ในการดําเนินการตั้งแตごรับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกใหさบริการ 

(วนั : รายการ) 

ชนิดตัวบ่งช้ี  : ผลผลติ  

เกณฑじมาตรฐาน  

1.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลごม/รายการ นาํออกใหさบริการเปぜนเวลามากกวา่  10  วนั 

2.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลごม/รายการ นาํออกใหさบริการเปぜนเวลา 8-10 วนั 

3.  ทรัพยากรสารสนเทศ 1 เลごม/รายการ นาํออกใหさบริการเปぜนเวลานอ้ยกวごาหรือเท่ากบั 7 วนั 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มากกวา่  10  วนั เวลา  8-10 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  7  วนั 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน  คือ  เวลาเฉล่ียในการดาํเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและ

นาํออกใหบ้ริการเท่ากบั  6  วนั/เล่ม หรือ รายการ  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง   

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย   เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ 7 วนั/เล่ม หรือ รายการ  ของตวับ่งช้ี

ท่ี 10.3.1.1  เวลาเฉล่ียในการดาํเนินการตั้งแตごรับทรัพยากรสารสนเทศและนาํออกใหさบริการ (วนั : 

รายการ)  และหอสมุดกลางได ้ 6 วนั/เล่ม หรือ รายการ   
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การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

   10.3.1.1-1.1  ทะเบียนหนงัสือส่ง  (หนงัสือบริจาค  ลงวนัท่ี  3  มีนาคม  2553) 

   10.3.1.1-1.2   Print  Out  หนา้การยมืทรัพยากรสารสนเทศ 

10.3.1.1-1.3 แผนดาํเนินงานฝ่ายเทคนิคสารสนเทศ  ประจาํปีงบประมาณ 2552 
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ตัวบ่งช้ี  10.3.1.2   ศักยภาพของระบบฐานขさอมูลที่หอสมุดกลางให้บริการ 

ชนิดตัวบ่งช้ี  : ผลผลติ 

เกณฑじมาตรฐาน : ข้อ 

1. มีฐานขさอมูลท่ีหさองสมุดเปぜนผさูจดัหาและใหบ้ริการข้ึนเพือ่ใหさบริการสารสนเทศแกごผู

บริการ 

2. มีระบบใหさความชごวยเหลือแกごผさูใชさบริการ เชごน คูごมือการใชさ หรือ Online Help System 

3. มีการแนะนาํ/จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผさูใชさฐานขさอมลู 

5. มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขさอมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม 

6. มีฐานขさอมลูหรือสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

7. มีระบบความปลอดภยัของขさอมูลและสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1-2  ขอ้ มีการดาํเนินการ 3-4  ขอ้ มีการดาํเนินการ 

มากกวา่หรือเท่ากบั  5  ขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 7 ตามเกณฑห์อสมุดกลาง คือ 

1.  มีการจดัหาฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ (10.3.1.2-1.1) ท่ีหอ้งสมุดเป็นผูจ้ดัหา 

และใหบ้ริการ จากสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  VTLS  เพื่อ

ใหบ้ริการสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ  และผูใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้หนงัสือไดจ้ากฐานขอ้มูล Opac  

(10.3.1.2-1.2) 

2. มีระบบให�ความช�วยเหลือแก�ผ�ูใช�บริการสืบคน้ฐานขอ้มูล Opac  เช�น คู�มือการใช้งาน               

(10.3.1.2-2.1) หรือ บอร์ดแนะนาํการสืบคน้ ( 10.3.1.2-2.2) และฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

เช่น คู่มือการใชฐ้านขอ้มูล หนา้เวบ็ไซต ์ (10.3.1.2-2.3) แผน่พบัแนะนาํการใชฐ้านขอ้มลู (10 .3.1.2-

2.4)  
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3. มีการแนะนาํ/จดัอบรมโครงการเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์

เพือ่การสืบคน้ (10 .3.1.2-3.1)  และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา  เร่ือง  การ

สืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด (Web Opac) (10.3.1.2-3.2) 

4. จดัทาํแบบประเมินโครงการ  เร่ือง การใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็เพื่อการสืบคน้ 

(10.3.1.2-4.1) และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา  เร่ือง  การสืบคน้ฐานขอ้มูล

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง (10 .3.1.2-4.2)  เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม

สัมมนา  ในการใชฐ้านขอ้มูล      

5. มีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน  จากการประเมิน

ความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ

สืบคน้ (ThailLIS)  เม่ือวนัท่ี  27  สิงหาคม  2552  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

เก่ียวกบัการทาํหนงัสือเชิญเขา้ร่วมการอบรมผา่นทางโรงเรียนโดยตรง โดยไม่ตอ้งผา่นทาง  สพท.

จบ เขต  (10.3.1.2-5.1) ในการน้ี  หอสมุดกลางไดจ้ดัโครงการดงักล่าว  ในวนัท่ี  19  มีนาคม  2553  

และไดท้าํหนงัสือเชิญเขา้ร่วมการอบรมไปยงัโรงเรียนโดยตรง  (10.3.1.2-5.2) 

6. หอสมุดกลางมีการใหบ้ริการฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ ท่ีหอ้งสมุดเป็นผูจ้ดัหา

และใหบ้ริการ จากสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา   (10.3.1.2-6.1) 

7. หอสมุดกลางมีบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีรักษาระบบ ความปลอดภยัของขさอมูลและสารสนเทศ 

(10.3.1.2-7.1)  โดยทาํหนา้ท่ี update ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั  พร้อมทั้งไดส้าํรองขอ้มูลลงบนแผน่เทป

เป็นประจาํทุกวนั (10.3.1.2-7.2)  อีกทั้งยงัมีการดาํเนินงานจดัอบรมโครงการจดัการความรู้เร่ือง การ

บาํรุงรักษาและการสาํรองขอ้มูลระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  VTLS (10.3.1.2-7.3)  เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บ

การอบรมมีความรู้  ความเช่ียวชาญในระบบงาน  

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ 6 ขอ้  ของตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.3 

ศกัยภาพของระบบฐานขさอมูลท่ีหอสมุดกลางจดัหาและใหบ้ริการ  และหอสมุดกลางได ้ 7  ขอ้ 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

  3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

 10.3.1.2-1.1  ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

 10.3.1.2-1.2  ฐานขอ้มูลสืบคน้หนงัสือ (Opac) 

10.3.1.2-2.1. คู่มือการใชง้าน 

10.3.1.2-2.2  บอร์ดแนะนาํการสืบคน้ 

10.3.1.2-2.3  คู่มือการใชฐ้านขอ้มูล หนา้เวบ็ไซต ์  

10.3.1.2-2.4  แผน่พบัแนะนาํการใชฐ้านขอ้มลู 

10.3.1.2-3.1  โครงการเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้ 

10.3.1.2-3.2  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา  เร่ือง  การสืบคน้ฐานขอ้มูล

ทรัพยากร  สารสนเทศของหอสมุด (Web Opac) 

10.3.1.2-4.1  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็เพื่อการสืบคน้  

10.3.1.2-4.2  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากร สารสนเทศของ

หอสมุด (Web Opac) 

10.3.1.2-5.1  แบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ืองการใช้

ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้ (ThaiLIS)   ชุดท่ี  37  และ  42 

10.3.1.2-5.2  หนงัสือส่งออกภายนอก  ท่ี  ศธ  ๐๐๕๕๒.๐๙/ว ๑๕๘  เร่ือง  ขอเชิญส่ง

บุคลากรเขา้ร่วมการอบรม 

10.3.1.2-6.1  หนงัสือรับภายนอก  ท่ี  ศธ 0575/ว 132  เร่ือง  การตรวจสอบการใชง้าน

ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้  

10.3.1.2-7.1  บนัทึกขอ้ความ  ท่ี  004/2553  เร่ืองขอมอบหมายผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ

ของหอสมุดกลาง 

10.3.1.2-7.2  บนัทึกสถิติ  Bib  Item Patron Tape 

10.3.1.2-7.3  บนัทึกขอ้ความ  ท่ี 009/2553  เร่ืองขอเชิญเขา้ร่วมอบรมโครงการจดัการ

ความรู้เร่ือง การบาํรุงรักษาและการสาํรองขอ้มูล  ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

VTLS 
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ตัวบ่งช้ี  10.3.1.3  ปริมาณการยมืทรัพยากรสารสนเทศตごอจํานวนผูさใชさบริการทีม่สิีทธ์ิยมื (รายการ : คน) 
ชนิดตัวบ่งช้ี  : ผลผลติ  

เกณฑじมาตรฐาน 

1. ปริมาณการยมืเฉล่ีย 1-10 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน   

2. ปริมาณการยมื 11-20 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน   

3. ปริมาณการยมืมากกวごาหรือเทごากบั 21 รายการ  ต่อสมาชิกหน่ึงคน   

  สูตรคํานวณ  

                 ปริมาณการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ      =     27,031

คะแนน 1 

         =  11 

  สมาชิกซ่ึงมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ              2,496 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 2 คะแนน 3 

ปริมาณการยมื 1-10 รายการ 

 

ปริมาณการยมื 11-20 รายการ ปริมาณการยมื                               

มากกวごาหรือเทごากบั 21 รายการ 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน  คือ  ปริมาณการยมืทรัพยากรสารสนเทศตごอจาํนวนผさูใชさบริการท่ีมีสิทธ์ิ

ยมื (รายการ : คน) เท่ากบั  11  รายการ : คน  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง   

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้ปริมาณการยมื 11 รายการ : คน 

ของ ตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1. 3 ปริมาณการยมืทรัพยากรสารสนเทศตごอจาํนวนผさูใชさบริการท่ีมีสิทธ์ิยมื 

(รายการ : คน) และหอสมุดกลางได ้ 11  รายการ  : คน 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.3-1.1  รายการสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยมืทรัพยากรสารสนเทศ  จาํนวน  2,496  คน   

10.3.1.3-1.2  สถิติรายการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ 1  มิ.ย. 52 – 31  พ.ค. 53  จาํนวน  

27,031  รายการ 
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ตัวบ่งช้ี  10.3.1.4 รさอยละของปริมาณการใชさฐานขさอมูลอเิลก็ทรอนิกสじทีเ่พิม่ขึน้   

ชนิดตัวบ่งช้ี  : ผลผลติ  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 รさอยละ 1-2.99 

 

     รさอยละ 3.00 -4.99 

 

มากกวごาหรือเทごากบัรさ  5 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน  คือ  รさอยละของปริมาณการใชさฐานขさอมลูอิเลก็ทรอนิกสじท่ีเพิ่มข้ึน เท่ากบั

ร้อยละ  96.12  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง   

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้ ร้อยละ 3 ของ ตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.4 

รさอยละของปริมาณการใชさฐานขさอมลูอิเลก็ทรอนิกสじท่ีเพิ่มข้ึน   และหอสมุดกลางได ้ ร้อยละ  96.12 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.4-1.1  สรุปตารางร้อยละของปริมาณการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มข้ึน  

10.3.1.4-1.2  หนงัสือรับภายนอก  ท่ี  ศธ 0575/ว 132  เร่ือง  การตรวจสอบการใชง้าน

ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้ 
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ตัวบ่งช้ี 10.3.1.5  จํานวนการใหさบริการแบบเบด็เสร็จในข้ันตอนเดยีว (One Stop Service) (ให้คะแนน

ตามจํานวนข้อ) 

ชนิดตัวบ่งช้ี   ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

จาํนวน 1-2 บริการ จาํนวน 3-4  บริการ จาํนวนมากกวごาหรือเทごากบั 5 บ ิ  

ผลการดาํเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน   คือ  จาํนวนการใหさบริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop 

Service)  เท่ากบั  7  บริการ ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี  

1. บริการชาํระค่าปรับ  แบบเก่า (10.3.1.5-1.1)  ปัจจุบนั (10.3.1.5-1.2)  

2. บริการฐานขอ้มูลออนไลน์ 6 ฐาน (บริการขอ้มูล  Print) ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการไดจ้ดบนัทึกการ

ใชค้อมพิวเตอร์สาํนกัวทิยบริการ (บุคคลภายนอก)  (10.3.1.5-2.1)   

3. บริการฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร  Linly  (10.3.1.5-3.1) 

4. บริการยมืหนงัสือต่อ จากหนา้เวบ็ไซต์ http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon     

(10.3.1.5-4.1) 

5. บริการขอใชบ้ริการยมื - คืนวารสาร (10.3.1. 5-5.1) 

6. บริการจองหนงัสือ จากหนา้เวบ็ไซต ์http://rbu.rbru.ac.th/~library/ (10.3.1.5-6.1) 

7. บริการส่งเสริมการใชบ้ริการ เช่น เสนอแนะหนงัสือ ใหม่ประจาํเดือน (10.3.1.5-7.1) , 

แนะนาํการใชห้อ้งสมุด (10.3.1.5-7.2),  แนะนาํการใชฐ้านขอ้มูล (10.3.1.5-7.3) 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ จาํนวน 6 บริการ  ของตวับ่งช้ีท่ี 

10.3.1.5  จาํนวนการใหさบริการแบบเบด็เสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service)  และหอสมุดกลาง

ได ้7 บริการ 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
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รายการหลกัฐาน 

 10.3.1. 5-1.1 Workflow  รายการค่าปรับแบบเก่า 

10.3.1. 5-1.2 Workflow  รายการค่าปรับปัจจุบนั 

10.3.1. 5-2.1 บนัทึกการใชค้อมพวิเตอร์ 

10.3.1. 5-3.1  Print Out หนา้ฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร  Linly 

10.3.1. 5-4.1 Print-Out หนา้เวบ็ไซต ์ http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon การยมื

หนงัสือต่อ 

10.3.1. 5-5.1 แบบฟอร์มขอใชบ้ริการยมื – คืน วารสาร 

10.3.1.5-6.1 Print-Out หนา้เวบ็ไซต ์ http://aritc.rbru.ac.th/service/FListBook.php  การ

จองหนงัสือ 

10.3.1.5-7.1 ภาพถ่ายการแนะนาํหนงัสือใหม่ประจาํเดือน 

10.3.1.5-7.2  ภาพถ่ายบอร์ดแนะนาํการใชห้อ้งสมุด 

10.3.1.5-7.3  ภาพถ่ายบอร์ดแนะนาํการใชฐ้านขอ้มูล 

http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://aritc.rbru.ac.th/service/FListBook.php%20%20การ�
http://aritc.rbru.ac.th/service/FListBook.php%20%20การ�
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ตัวบ่งช้ี 10.3.1.6  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 

ชนิดตัวบ่งช้ี  ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 

จาํนวน 1-2 บริการ 

มีการดาํเนินการ 

จาํนวน 3-4  บริการ 

 

มีการดาํเนินการ 

มากกวごาหรือเทごากบั 5 บริกา 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน   คือ  จาํนวนบริการเชิงรุก  ( Proactive  Service)  เท่ากบั 7 บริการ ตาม

เกณฑห์อสมุดกลาง   

ในปีการศึกษา 2552 หอสมุดกลางดาํเนินกิจกรรมและบริการเชิงรุก เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการมี

ความสะดวกในการรับบริการ หรือรับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์  โดยดาํเนินการทั้งในและนอก

สถานท่ี รวมทั้งการใหบ้ริการผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จาํนวนทั้งส้ิน 7 บริการ ไดแ้ก่  

1. แจง้รายช่ือหนงัสือ/วารสารใหม่ (จดัทาํรูปเล่ม ส่งใหแ้ต่ละคณะ)  (10.3.1.6-1.1)   

2. รายการบรรณานิทศัน์หนงัสือ/วารสาร  ในสารสาํนกัวทิยบริการ (10.3.1.6-1.2)    

3. แจง้รายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจาํเดือน  ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์http://aritc.rbru.ac.th/ 

หวัขอ้สืบคน้หนงัสือ  VTLS  เลือก  New Books List   (10.3.1.6-1.3)   

4. โทรแจง้รายการคา้งส่งหนงัสือ/ค่าปรับ  ทุกสัปดาห์   (10.3.1.6-1.4) 

5. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศของ

หอสมุด  (Web Opac) (10.3.1.6-1.5) 

6.  การขยายเวลาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (10.3.1.6-1.6) 

7.  การสืบคน้ฐานขอ้มูลระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS  จากภายนอกเครือข่าย

มหาวทิยาลยั (10.3.1.6-1.7)  โดยเขา้หนา้เวบ็ไซตข์องหอสมุดกลาง  

http://rbu.rbru.ac.th/~library/ 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้  จาํนวน 6 บริการ ของ ตวับ่งช้ีท่ี                   

10.3.1.6  จาํนวนบริการเชิงรุก  (Proactive Service)   และหอสมุดกลางได ้ 7  บริการ 
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การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.6-1.1   แจง้รายช่ือหนงัสือ/วารสารใหม่ (จดัทาํรูปเล่ม ส่งใหแ้ต่ละคณะ)   

10.3.1.6-1.2   สารสาํนกัวทิยบริการฯ  (รายการบรรณานิทศัน์หนงัสือ/วารสาร)  

10.3.1.6-1.3  หนา้เวบ็ไซต ์http://aritc.rbru.ac.th/ หวัขอ้สืบคน้หนงัสือ  VTLS  เลือก  New 

Books List   

10.3.1.6-1.4   เอกสารบนัทึกการโทรศพัทแ์จง้การคา้งส่งหนงัสือ/ค่าปรับ 

10.3.1.6-1.5   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอสมุด  (Web Opac)  

 10.3.1.6-1.6   บนัทึกขอ้ความขออนุญาตเปล่ียนเวลาปฏิบติังานประจาํเดือน กุมภาพนัธ์  

2553  

10.3.1.6-1.7   หนา้เวบ็ไซตห์อสมุดกลาง การสืบคน้ฐานขอ้มูลระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

VTLS   
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ตัวบごงช้ี 10.3.1.7   รさอยละของผさูใชさบริการทีเ่ขさารごวมกจิกรรมสごงเสริมการเรียนรูさสารสนเทศและการ

เรียนรูさตลอดชีวติ 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นさอยกวごารさอย   รさอยละ 46-70 มากกวา่ร้อยละ  70 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน  คือ  รさอยละของผさูใชさบริการท่ีเขさารごวมกิจกรรมสごงเสริมการรูさสาร

และการเรียนรูさตลอดชีวติ  เท่ากบัร้อยละ  100  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง ดงัน้ี 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ 

(10.3.1.7-1.1)  ใหก้บับุคคลภายนอก มีรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  จาํนวน  65  คน จากค่าเป้าหมาย  

30  คน (10.3.1.7-1.2) คิดเป็นร้อยละ 100  จากการสรุปผลโครงการ (10.3.1.7-1-3)   

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้ ร้อยละจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80  ของ ตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.7   รさอยละของผさูใชさบริการท่ีเขさารごวมกิจกรรมสごงเสริมการเรียน รูさ

สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  และหอสมุดกลางไดร้้อยละ  100 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.7-1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การใชฐ้านขอ้มูลเพื่อการสืบคน้   

10.3.1.7-1.2 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การใชฐ้านขอ้มูลเพื่อการ

สืบคน้   

10.3.1.7-1.3  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ การอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  เร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ 
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ตวับ่งช้ี   10.3.1.8      ความพร้อมและความพอเพยีงของทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :    ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน : จํานวนหนังสือ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีหนงัสือจาํนวน                   

50,000 – 70,000 รายการ 

มีหนงัสือจาํนวน                    

70,001 – 100,000 รายการ 

มีหนงัสือจาํนวน                  

100,000  รายการ ข้ึนไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน  คือ  ความพร้อมและความพอเพียงของทรัพยากรสารนิเทศส่ิงพิมพ์                             

มีจาํนวน 112, 859  รายการ  (ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม 2553)  ( 10.3.1.8-1.1)  (10.3.1.8-1.2) ตาม

เกณฑห์อสมุดกลาง   

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้ มากกวา่ 100,000 รายการข้ึนไป 

ของตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.8 ความพร้อมและความพอเพียงของทรัพยากรสารสนเทศ และหอสมุดกลาง

ได ้ 112,859  รายการ 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.8-1.1  สถิติรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานขอ้มูลหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS                            

ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม 2553 

10.3.1.8-1.2  โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  
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ตวับ่งช้ี 10.3.1.9   การบริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์  

ชนิดของตวับ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการบริการฐานขอ้มูล  

1-2  ฐาน 

มีการบริการฐานขอ้มูล  

3-4 ฐาน 

มีบริการฐานขอ้มูล 

มากกวา่หรือเท่ากบั 5 ฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงาน   คือ  การบริการฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ   และฐานขอ้มลู

อิเลก็ทรอนิกส์ เท่ากบั  8  ฐาน  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมายไวท่ี้ อยา่งนอ้ย  6  ฐาน   ของตวับ่งช้ีท่ี 

10.3.1.9   การบริการฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  และ

หอสมุดกลางได ้ 8  ฐาน 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.3.1.9-1.1  รายการฐานขอ้มูลสืบคน้ Opac ในหอสมุดกลาง  จาํนวน  1  ฐาน 

10.3.1.9-1.2  รายการฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์   จาํนวน 6 ฐาน  และขอ้มูลการใช้

ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์   

10.3.1.9-1.3  Print-Out  หนา้รายาการฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร  จาํนวน  1  ฐาน 
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ตวับ่งช้ี   10.3.1.10   การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ระดับ 

1. มีการกาํหนดนโยบายการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2. มีการสาํรวจความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศจากหลกัสูตร หรือสมาชิกผูใ้ชบ้ริการ  

3. มีแผนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

4. มีการรายงานผลการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

5. มีการซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

6. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1-2 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3 ขอ้ มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  6   ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี 

1. มีนโยบายในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นตวัเทียบเคียง  (10.3.1.10-1.1) 

2. มีการสาํรวจความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศจากหลกัสูตร  โดยหอสมุดกลางได้

จดัทาํแบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือ เพื่อส่งใหท้างคณะช่วยพิจารณาหนงัสือท่ีตอ้งการจดัซ้ือ  

(10.3.1.10-2.1)  อีกทั้งยงัมีการสาํรวจจากผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถเขียนแสดงความ

คิดเห็นจากแบบสอบถาม  (10 .3.1.10-2.2)  หรือแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีโดยตรง  เจา้หนา้ท่ีจะนาํ

แบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือเขา้สาํนกัวทิยบริการฯ ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อทาํการกรอกขอ้มูล เพื่อจะ

ไดด้าํเนินการตรวจสอบ และจดัซ้ือ ตามความจาํเป็น  (10.3.1.10-2.4)  

3. มีการจดัทาํแผนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ (10.3.1.10-3.1) หรือโครงการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ  (10.3.1.10-3.2)   

4. มีการรายงานผลการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  โดยประมวลผลจากระบบสารสนเทศ                      

เพื่อการบริหาร  (MIS)  (10.3.1.10-4.1) 
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5. งานเทคนิคสารสนเทศ  ฝ่ายซ่อมบาํรุงทรัพยากรสารสนเทศ  ไดด้าํเนินการซ่อมแซม

บาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โดยฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ (วารสารและ

ส่ิงพมิพต่์อเน่ือง) บนัทึกรายการขอ้มูลลงในใบนาํส่งซ่อมบาํรุงทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อใหฝ่้าย

ซ่อมบาํรุงดาํเนินการ  เช่น ซ่อมบาํรุงวารสาร ซ่อมบาํรุงหนงัสือเก่า  และซ่อมบาํรุงหนงัสือใหม่   

(10.3.1.10-5.1)   

6. มีการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ  ซ่ึงเป็นกระบวนการตรวจสอบทรัพยากร

สารสนเทศวา่  ไดมี้การเลือกและจดัหาตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้มีคุณภาพหรือขอ้บกพร่อง

หรือไม่ เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงต่อไป โดยวธีิการคือ  
1. การเกบ็สถิติ จากผูใ้ชบ้ริการ โดยการประเมินจากแบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือ  

(10.3.1.10-6.1) 
2. การเกบ็สถิติ จากการใชบ้ริการ ดา้นหนงัสือท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมาก  ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากทางเวบ็ไซต ์ http://rbl.rbru.ac.th/virtua_rpt/circulation.html  
โดยเลือกประเภทของ   best items (10.3.1.10-6.2)  ระบบจะประมวลผลสถิติ 

3. การเกบ็สถิติขอ้มูลหนงัสือและวารสารท่ีมีใหบ้ริการในหอสมุดกลางแยกตาม

สาขาวิชา  พร้อมทั้งมีการพิจารณาจาํนวนหนงัสือท่ีมี  และจาํนวนหนงัสือท่ีขาด  

(10.3.1.10-6.3) 

ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเป็นแนวทางในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศใหเ้พียงพอ และตรง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้  6 ขอ้  ของตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.10 

การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ   และหอสมุดกลางไดร้ะดบั 6 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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รายการหลกัฐาน 

 10.3.1.10-1.1 เกณฑม์าตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

10.3.1.10-2.1 บนัทึกขอ้ความ ท่ี ว 037/2553  เร่ือง  ขอใหแ้นะนาํหนงัสือท่ีตอ้งการใหส้าํนกั

วทิยบริการฯ จดัหา 

10.3.1.10-2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด (ความคิดเห็นดา้น

ทรัพยากร สารสนเทศ 

 10 .3.1.10-2.3 แบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือเขา้สาํนกัวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

10.3.1.10-3.1 แผนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง 

10.3.1.10-3.2 โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

10.3.1.10-4.1 รายงานผลการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จากระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  MIS 

10.3.1.10-5.1 ใบนาํส่งซ่อมบาํรุงทรัพยากรสารสนเทศ 

10.3.1.10-6.1  แบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือ 

10.3.1.10-6.2  Print-Out  หนา้เวบ็ไซต ์ http://rbl.rbru.ac.th/virtua_rpt/circulation.html  
โดยเลือกประเภทของ  best items 

10.3.1.10-6.3  สถิติขอ้มลูจาํนวนหนงัสือและวารสารท่ีมีใหบ้ริการในหอสมุดกลางแยก

ตามสาขาวชิา 
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ตวับ่งช้ี   10.3.1.11  การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

1. มีบริการจองหนงัสือผา่นระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

2. มีการใหบ้ริการนอกเวลาการเรียนการสอนปกติ 

3. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบการยมื-คืน ไดด้ว้ยตนเอง 

4. มีการใหบ้ริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

5. มีฐานขอ้มูลดชันีวารสาร 

6. บริการจดัหาทรัพยากรจากภายนอกแก่ผูใ้ชบ้ริการตามคาํขอ 

7. บริการใหค้าํแนะนาํผา่นอินเทอร์เน็ต  โทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืน  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1-2 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้ มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  7  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี 

1. มีบริการจองหนงัสือผา่นระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  ในหนา้เวบ็ http://10.5.0.3/cgi-

bin/gw_43_3/chameleon  หวัขอ้จองหนงัสือ  (10.3.1.11-1.1)  

2. มีการใหบ้ริการนอกเวลาการเรียนการสอนปกติ  โดยมีคาํสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบติังาน

นอกเวลาราชการ  คาํสั่งเลขท่ี  914/2551  (10.3.1.11-2.1) 

3. มีระบบตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืน หนงัสือไดด้ว้ยตนเอง  ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ไป

ตรวจสอบขอ้มูลไดท่ี้  http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  (10.3.1.11-3.1) เลือกการเขา้สู่

ระบบของสมาชิก  พร้อมใส่รหสัสมาชิก และรหสัผา่น ระบบจะประมวลขอ้มูลสมาชิก  พร้อมทั้ง

แจง้สถานะของสมาชิก 

4. มีการใหบ้ริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  (10 .3.1.11-4.1)  ซ่ึงสามารถ

ประมวลผลสถิติการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ไดจ้ากสาํนกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา  (10.3.1.11-4.2) 

http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
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5. มีการใหบ้ริการฐานขอ้มูลสาํหรับสืบคน้ดรรชนีวารสาร ท่ีจุดบริการชั้น 1 (10 .3.1.11-

5.1) ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลหนงัสือได ้ โดยการสืบคน้ 

6. มีบริการจดัหาทรัพยากรจากภายนอกแก่ผูใ้ชบ้ริการตามคาํขอ  เช่น ผูใ้ชบ้ริการเสนอ

ใหมี้การสมคัรสมาชิกนิตยสาร “ฉลาดซ้ือ”  (10 .3.1.11-6.1)   ซ่ึงหอสมุดกลาง  ไดด้าํเนินการจดัหา

ทรัพยากรดงักล่าว  ตามคาํขอ (10.3.1.11-6.2) 

7. มีบริการใหค้าํแนะนาํผา่นทางอินเทอร์เน็ต  เช่น หนา้เวบ็  ถามบรรณารักษ ์(10 .3.1.11-

7.1) และการแนะนาํโดยการบริการตอบคาํถามทางโทรศพัท ์ (10.3.1.11-7.2)  

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมายไวท่ี้  6  ขอ้  ของตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.11  

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  และหอสมุดกลางไดร้ะดบั 7 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.3.1.11-1.1 Print-Out  หนา้เวบ็ไซต ์http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หวัขอ้

จองหนงัสือ 

10.3.1.11-2.1 บนัทึกขอ้ความขออนุญาตปฏิบติังานนอกเวลา 

10.3.1.11-3.1 Print - Out หนา้เวบ็ไซต ์ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  

ระบบตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืน หนงัสือไดด้ว้ยตนเอง   

10.3.1.11-4.1 ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

10.3.1.11-4.2 สถิติการใชฐ้านขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

10.3.1.11-5.1 Print-Out หนา้เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลดรรชนีวารสาร 

10.3.1.11-6.1 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง  เสนอใหส้มคัรสมาชิกนิตยสาร “ฉลาดซ้ือ” 

10.3.1.11-6.2 ใบสมคัรสมาชิกนิตยสาร “ฉลาดซ้ือ” 

10.3.1.11-7.1 Print-Out  หนา้เวบ็ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หวัขอ้ถาม

บรรณารักษ์ 

10.3.1.11-7.2  แบบฟอร์มบริการตอบคาํถามทางโทรศพัท์ 

http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon%20%20หัวข้อ�
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ตวับ่งช้ี   10.3.1.12    จํานวนช่องทางการให้บริการช่วยเหลอืและตอบคําถาม 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   ข้อ 

1. มีการบริการตอบคาํถาม  online 

2. มีการบริการตอบคาํถาม  โทรศพัท์ 

3. มีการบริการตอบคาํถาม  เคาน์เตอร์ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1 ขอ้ มีการดาํเนินการ 2 ขอ้ มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  3   ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี 

หอสมุดกลางมีช่องทางการใหบ้ริการช่วยเหลือและตอบคาํถามสาํหรับผูใ้ชบ้ริการทั้ง  3  

ดา้น  คือ   1. บริการตอบคาํถาม  online จากหนา้เวบ็ไซต ์ http://aritc.rbru.ac.th/  หวัขอ้  ถาม

บรรณารักษ ์ (10.3.1.12-1.1)   

2. บริการตอบคาํถามทางโทรศพัท ์ จากผูใ้ชบ้ริการ  หรือผูท่ี้ตอ้งการสอบถามขอ้มูล โดย

เจา้หนา้ท่ีประจาํจุดบริการต่าง ๆ จะทาํหนา้ท่ีตอบคาํถาม  พร้อมทั้งบนัทึกขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม

บริการตอบถามทางโทรศพัท ์ (10.3.1.12-2.1) 

 3. บริการตอบคาํถาม  ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้  ชั้น 2 ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการ

สามารถปรึกษา  หรือสอบถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ได ้ (10.3.1.12-3.1) 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้  3  บริการ ของ ตวับ่งช้ีท่ี 

10.3.1.12  จาํนวนช่องทางการใหบ้ริการช่วยเหลือและตอบคาํถาม   และหอสมุดกลางไดร้ะดบั 3 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

http://aritc.rbru.ac.th/%20%20หัวข้อ�
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รายการหลกัฐาน 

10.3.1.12-1.1 Print – Out หนา้เวบ็ไซต ์http://aritc.rbru.ac.th/ หวัขอ้ถามบรรณารักษ์ 

10.3.1.12-2.1 แบบฟอร์มบริการตอบคาํถามทางโทรศพัท์ 

10.3.1.12-3.1 ภาพถ่ายเคาน์เตอร์บริการตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้ 
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ตวับ่งช้ี   10.3.1.13      ส่งเสริมการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ปัจจยันาํเขา้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

1. จดัใหมี้การปฐมนิเทศนกัศึกษา  การสอน หรือร่วมสอนและการคน้ควา้ทรัพยากร

สารสนเทศ  ตลอดจนช่วยคน้ควา้และใหค้าํปรึกษาทางวชิาการ 

2. จดัใหมี้บริการยมื-คืน  โดยกาํหนดระเบียบเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการอยา่งเสมอภาคตามสิทธิท่ี

ควรไดรั้บ 

3. ตอ้งมีบริการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศผา่นเครือข่ายภายใน  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4. ตอ้งมีชัว่โมงบริการอยา่งสมํ่าเสมอและเหมาะสม 

5. หากมีการเรียนการสอนนอกมหาวทิยาลยั  ควรจดัใหมี้การบริการ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ

เขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ  

6. ตอ้งมีการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  และสมํ่าเสมอ  

7. ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนั เพื่อใหมี้การใชท้รัพยากรสารสนเทศ

อยา่งกวา้งขวางและประหยดั  

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 1-2 ขอ้ มีการดาํเนินการ 3-4 ขอ้ มีการดาํเนินการ 

มากกวา่หรือเท่ากบั  5 ขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  7  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี 

1. หอสมุดกลางจดัใหมี้การปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  โดยมีบนัทึกขอ้ความของ

มหาวทิยาลยัเชิญร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาภาคปกติ  นกัศึกษา

พิเศษ และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ( 10.3.1.13-1.1) เพื่อใหค้วามรู้  

หรือแนวปฏิบติัในการเขา้ใชห้อ้งสมุดสาํหรับนกัศึกษา  พร้อมกนันั้นหอสมุดยงัไดจ้ดัโครงการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา  เร่ือง  การสืบคน้ฐานขอ้มูล ทรัพยากรสารสนเทศของ

หอสมุด   (Web  OPAC) (10.3.1.13-1.2)  เพื่อช่วยสอนการคน้ควา้ทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  และสร้างความเขา้ใจในการใชฐ้านขอ้มูล 
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2. หอสมุดกลางมีการใหบ้ริการยมื-คืน  โดยกาํหนดระเบียบการใหบ้ริการไวใ้นระเบียบ

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  วา่ดว้ยการใชแ้ละใหบ้ริการของสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  พ.ศ. 2549  (10 .3.1.13-2.1)  แผน่พบัของสาํนกัวทิยบริการฯ วา่ดว้ยระเบียนการ

ใหบ้ริการ  (10.3.1.13-2.2) และท่ีป้ายประชาสัมพนัธ์  (10 .3.1.13-2.3)  เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการ

บริการอยา่งเสมอ  

3. หอสมุดกลางมีระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS ซ่ึงสะดวก และรวดเร็ว ในการ

ใหบ้ริการยมื - คืน  พร้อมทั้งมีบริการฐานขอ้มูลสืบคน้ Opac  (10.3.1.13-3.1)   ซ่ึงสามารถแจง้

รายละเอียดเก่ียวกบั Location, เลขหมู่, ช่ือเร่ือง, จาํนวนเล่ม และสถานภาพของหนงัสือ และ

ฐานขอ้มูลสืบคน้ดรรชนีวารสาร  (10.3.1.13-3.2) สาํหรับสืบคน้ขอ้มูล   

4. มีชัว่โมงบริการอยา่งสมํ่าเสมอและเหมาะสม  โดยกาํหนดชัว่โมงการใหบ้ริการเปิด - 

ปิด ตามเวลาราชการ  (10.3.1.13-4.1)    

5. มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  เปิดใหมี้การเรียนการสอนนอกมหาวทิยาลยั  คือ ศูนย์

การศึกษาภาคพิเศษศูนยร์ะยอง  และศูนยต์ราด  ดงันั้นหอสมุดกลางจึงจดัใหมี้การบริการ เพื่อใหผู้ใ้ช้

สามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ โดยดาํเนินการจดัซ้ือวารสารและส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 

เพือ่ใหบ้ริการ ท่ีศูนยร์ะยอง  (10.3.1.13-5.1)   

6. หอสมุดกลางมีการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นต่าง ๆ เช่น  

  ด้านการบริการผู้ใช้บริการ  หอสมุดกลางไดข้ยายเวลาในการใหบ้ริการนอกเวลา

ราชการ ตั้งแต่เวลา  16.30 - 22.00  น. (10.3.1.13-6.1)  ทั้งน้ีไดมี้แบบฟอร์มสาํหรับจดัเก็บขอ้มูล

สถิติผูเ้ขา้ใชบ้ริการในแต่ละเดือน  (10.3.1.13-6.2)   

  ด้านการบริการสถิติข้อมลู

7. มีการส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนั  เพื่อใหมี้การใช้ ทรัพยากร

สารสนเทศอยา่ง กวา้งขวาง โดยหอสมุดกลางไดจ้ดัทาํแผนงานการใชท้รัพยากรภายในและภายนอก

หอสมุดกลาง (10.3.1.13-7.1)   และไดมี้การ วเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของหอสมุดกลาง   

(10.3.1.13-7.2)   

  หน่วยงานบริการสารสนเทศ  ฝ่ายบริการยมื-คืน                  

ไดด้าํเนินการจดัทาํสถิติขอ้มูลประจาํเดือน  เพื่อรายงานผลขอ้มูลสถิติของงานบริการให้

ผูอ้าํนวยการฯ รับทราบ  (10.3.1.13-6.3)  พร้อมทั้งไดจ้ดัทาํบอร์ดเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสถิติ

ดา้นต่างๆ ณ ชั้น 1 บริเวณดา้นขา้งเคาน์เตอร์บริการ ยมื-คืน (10.3.1.13-6.4) 
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การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้  5  ขอ้  ของตวับ่งช้ีท่ี 10.3.1.13  

ส่งเสริมการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ   และหอสมุดกลางไดร้ะดบั 7 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.13-1.1 บนัทึกขอ้ความของมหาวทิยาลยัเชิญร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษาพิเศษ และนกัศึกษา ระดบั

บณัฑิตศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

10.3.1.13-1.2   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา เร่ือง การสืบคน้ฐานขอ้มูล                   

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด  (We p OPAC)  

10.3.1.13-2.1  ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  วา่ดว้ยการใชแ้ละใหบ้ริการของ

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2549 

10.3.1.13-2.2  แผน่พบัของสาํนกัวทิยบริการฯ วา่ดว้ยระเบียบการใหบ้ริการ  

10.3.1.13-2.3  ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพนัธ์ระเบียบการใหบ้ริการ 

 10.3.1.13-3.1 Print – Out เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ Opac 

10.3.1.13-3.2  Print – Out เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลดรรชนีวารสาร  

10.3.1.13-4.1  แผน่พบัสาํนกัวทิยบริการฯ วา่ดว้ยเวลาในการใหบ้ริการ 

10.3.1.13-5.1 บนัทึกขอ้ความท่ี  006/2553  เร่ือง  ขออนุญาตเบิกค่าวารสาร  ประจาํเดือน

สิงหาคม – พฤศจิกายน  2552 

10.3.1.13-6.1 บนัทึกขอ้ความขออนุญาตเปล่ียนเวลาปฏิบติังานประเดือนกุมภาพนัธ์  

2553 

10.3.1.13-6.2 แบบบนัทึกการใชบ้ริการ  ระหวา่งเวลา 16.30 – 22.00  น. 

10.3.1.13-6.3  บนัทึกขอ้ความ  ท่ี 082/2552  เร่ือง ขอส่งขอ้มูลสถิติประจาํเดือนตุลาคม 2552 

10.3.1.13-6.4  ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพนัธ์  แสดงขอ้มูลสถิติ 

10.3.1.13-7.1 แผนงานการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกหอสมุดกลาง 

10.3.1.13-7.2 ตารางการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของหอสมุดกลาง 
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ตวับ่งช้ี   10.3.1.14    รさอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนทีไ่ดさรับการพฒันาความรูさ  และทกัษะ

ในวชิาชีพ ทั้งในประเทศและตごางประเทศ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน :   ผลผลติ 

1. บุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา  ร้อยละ  1 - 44 

2. บุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา  ร้อยละ  45 - 69 

3. บุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันา  มากวา่หรือเท่ากบัร้อยละ  70 

สูตรการคํานวณ 

 

 

 

                                               =  100 % 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ  1 - 44 

 

      ร้อยละ  45 - 69 

 

มากวา่หรือเท่ากบัร้อยละ  70 

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นร้อยละ  100  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี 

หอสมุดกลาง  มีบุคลากรสายสนบัสนุนในการบริหารหน่วยงานทั้งส้ินจาํนวน  16  คน  

และเพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นต่างๆ สาํเร็จตามวตัถุประสงคต์อ้งอาศยับุคลากรท่ีมีคุณภาพ   ดงันั้น

บุคลากรสายสนบัสนุนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวชิาชีพ  เพื่อใหมี้ความรู้

ความสามารถเฉพาะดา้น ท่ีทนัสมยั  และเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะรองรับภาระงานตามพนัธกิจ  

และยทุธศาสตร์ของ หน่วยงาน  หอสมุดกลาง จึงไดส้นบัสนุนใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนไดรั้บการ

พฒันาความรู้และทกัษะในวชิาชีพ  ตามความรู้ความสามารถ และความจาํเป็น ของแต่ละงาน   ในปี

จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะใน

วชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษา 2552 

จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนในปีการศึกษา 2552 
×100 

16 

                                             16  
 

×100                              
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การศึกษา 2552 หอสมุดกลาง มีการส่งเสริมบุคลากรในการ พฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังาน   

ดงัน้ี (10.3.1.14-1.1, 10.3.1.14-1.2, 10.3.1.14-1.3) 

 การอบรม/สัมมนา จากหน่วยงานภายนอก จาํนวน  16 คน   13 คร้ัง   

 การอบรมจดัโดยหอสมุดกลาง จาํนวน  16  คน  2  คร้ัง 

 การศึกษาดูงาน  จาํนวน  5 คน   1 คร้ัง   

 เพราะฉะนั้นหอสมุดกลาง  มีการส่งเสริมบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อรับการพฒันาความรู้

และทกัษะในวชิาชีพทุกคน  คิดเป็นอตัราร้อยละ 100  ของจาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด  

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้ร้อยละ  65  ของ ตวับ่งช้ีท่ี 

10.3.1.14  รさอยละของบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดさรับการพฒันาความรูさ และทกัษะในวชิาชีพ 

ทั้งในประเทศและตごางประเทศ   และหอสมุดกลางไดร้้อยละ  100   

การประเมนิตนเอง 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.14-1.1  ตารางสรุปการพฒันาบุคลากรหอสมุดกลาง  ประจาํปีการศึกษา  2552 

10.3.1.14-1.2   ตารางแสดงผลการพฒันาบุคลากร  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ประจาํปี

การศึกษา  2552 

10.3.1.14-1.3  คาํสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  เร่ือง  ใหบุ้คลากรไปราชการ ในการ

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
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ตวับ่งช้ี 10.3.1.15  บุคลากรมีความรู้ความชํานาญเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ 

ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ข้อ) 

1. ผูบ้ริหารหอสมุดกลาง  ควรมีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทและควรมีความรู้พื้นฐานทาง

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และจะตอ้งมีประสบการณ์ในการบริหารงานไม่นอ้ย

กวา่ 5 ปี  หรือใหเ้ป็นไปตาม  พ.ร.บ.  ของมหาวทิยาลยั 

2. ผูป้ฏิบติังานในระดบัหวัหนา้ฝ่าย  ควรมีวฒิุอยา่งตํ่าปริญญาโท  และมีพื้นฐานความรู้

ในสาขาท่ีปฏิบติังานไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  กบัมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดอยา่งนอ้ย  

2 ปี  หรือเป็นผูท่ี้มีวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ไม่นอ้ย

กวา่ 3 ปี 

3.  บุคลากรทุกระดบัของหอสมุดกลาง  ควรมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฝึกอบรม  และเขา้ร่วมการ

ประชุมสัมมนาทั้งภายในและระหวา่งประเทศ  รวมทั้งไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ตํ่ากวา่  2 

คร้ัง/ปี 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการ 

1  ขอ้  

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

ครบทุกขอ้ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 2  ตามเกณฑห์อสมุดกลาง ดงัน้ี 

1. หอสมุดกลางแบ่งส่วนงานออกเป็น  4  งาน  แต่ละงานมีคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานใน

ระดบัหวัหนา้ฝ่ายดงัน้ี     

  1. งานบริการสารสนเทศ   มีพื้นฐานความรู้ในสาขาท่ีปฏิบติังานไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  

กบัมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุด  5  ปี และกาํลงัศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท (10.3.1.15-

2.1) 

2. งานวทิยพฒันา  มีวฒิุอยา่งตํ่าปริญญาโท (10.3.1.15-2.2)   กบัมีประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานหอ้งสมุด 5  ปี  

  3. งานเทคนิคสารสนเทศ  มีพื้นฐานความรู้ในสาขาท่ีปฏิบติังานไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี             
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กบัมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุด  5  ปี  และกาํลงัศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

(10.3.1.15-2.3) 

  4. งานบริหารจดัการ มีพื้นฐานความรู้ในสาขาท่ีปฏิบติังานไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   

(10.3.1.15-2.4)  กบัมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุด 12 ปี  ผูป้ฏิบติังานในระดบัหวัหนา้

ฝ่าย  มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุด  ไม่นอ้ยกวา่  3  ปี (10.3.1.15-2.5)  

 3. บุคลากรของหอสมุดกลางไดรั้บการศึกษาอบรม  และเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาทั้ง

ภายใน  และระหวา่งประเทศ  รวมทั้งไดรั้บการพฒันาในรูปแบบต่างๆไม่ตํ่ากวา่ 2 คร้ัง/ปี 

(10.3.1.15-3.1, 10.3.1.15-3.2)   

การบรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไว ้ 2   ขอ้  ของตวับ่งช้ี 10.3.1.15  

บุคลากรมีความรู้ความชาํนาญเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ี  และหอสมุดกลางไดท่ี้ระดบั 2   

การประเมนิตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

2  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

10.3.1.15-2.1  หนงัสือรับรองการศึกษาระดบัปริญญาโท หวัหนา้งานบริการสารสนเทศ 

10.3.1.15-2.2  ใบแสดงคุณวฒิุของหวัหนา้งานวทิยพฒันา 

10.3.1.15-2.3  ทะเบียนประวติัการศึกษาต่อป.โท หวัหนา้งานเทคนิคสารสนเทศ 

10.3.1.15-2.4  ใบแสดงคุณวฒิุของหวัหนา้งานบริหารจดัการ 

10.3.1.15-2.5  รายงานประจาํปี 2549 (บุคลากรหอสมุดกลาง  หนา้  9) 

10.3.1.15-3.1  ตารางสรุปการเขา้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูดงาน 

10.3.1.15-3.2  แผนการพฒันาบุคลากรของหอสมุดกลาง  ประจาํปีงบประมาณ  2552 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.16  งบประมาณทีห่อสมุดกลางได้รับมีอตัราส่วนอย่างน้อยร้อยละ  8  ของ

งบดาํเนินการทั้งหมดของมหาวทิยาลยั 

ชนิดของตวับ่งช้ี  :  ผลผลติ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1-4 ของ

งบดาํเนินการ 

ร้อยละ 5-9  ของงบดาํเนินการ ร้อยละ 10-15 ของงบดาํเนินการ 

 

 

 ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบัร้อยละ 1.25  ตามเกณฑม์าตรฐานหอสมุดกลาง คือ 

ในปีงบประมาณ 2551  หอสมุดกลางไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน

หอสมุดกลาง จาํแนกไดด้งัน้ี  (แผนการใชจ่้ายงบประมาณหอสมุดกลาง  ประจาํปี งปม. 2552 

(10.3.1.16-1.1) 

งบประมาณรายจ่าย งปม.    480,000  บาท 

งบประมาณรายจ่ายงบบาํรุงการศึกษา  476,000   บาท 

งบประมาษรายจ่าย กศ.ปช.    342 ,900  บาท 

รวมท้ังส้ิน                1,298,900  บาท  

 

มหาวทิยาลยัฯ  มีงบดาํเนินงานจาํแนกไดด้งัน้ี  (แผนการใชจ่้ายงบประมาณมหาวทิยาลยั

ราชภฏั             รําไพพรรณี  ประจาํปี งปม. 2552 (10.3.1.16-1.2) 

งบประมาณรายจ่าย งปม.            36,991,000  บาท 

งบประมาณรายจ่ายงบบาํรุงการศึกษา          13,059,258   บาท 

งบประมาณรายจ่าย  กศ.ปช.           54,545,490  บาท  

รวมท้ังส้ิน            104,595,748  บาท  

 

เพราะฉะนั้นมหาวทิยาลยัฯ  มีงบดาํเนินการ  จาํนวน 104,595,748   บาท  และหอสมุดกลาง         

มีงบดาํเนินการ  จาํนวน  1,298,900  บาท  ดงันั้นงบดาํเนินการของหอ้งสมุด กลางต่องบดาํเนินการ

ของมหาวทิยาลยั คิดเป็นร้อยละ 1.25 
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วิธีการคํานวณ

คะแนนอิงเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ี 

  

(1,298,900  ÷ 104,595,748) x 100 = 1.25 

การบรรลุเป้าหมาย 

 ไม่บรรลุเป้าหมาย  เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้ร้อยละ  8  ของ ตวับ่งช้ีท่ี 

10.3.1.16 งบประมาณท่ีหอสมุดกลางไดรั้บมีอตัราส่วนอยา่งนอ้ยร้อยละ  8  ของงบดาํเนินการ

ทั้งหมดของมหาวทิยาลยั และหอสมุดกลางไดร้ะดบั 1.25 

การประเมนิตนเอง 

การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

1  คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลกัฐาน 

    10.3.1.16-1.1  กรอบงบประมาณรายจ่าย งปม.  2552   

10.3.1.16-1.2  แผนการใชจ้่ายของมหาวทิยาลยั ประจาํปีงบประมามาณ  2552 (งปม./

กศ.ปช./บ.กศ.)   
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องค์ประกอบย่อยที ่ 10.3.2  องคじประกอบดさานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหอสมุดกลาง 

ระบบเครือขごายสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการ

จดัการและ การเขさาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ เปぜนปずจจยัสาํคญัของการขยายเครือข่ายของความรูさ 

สごงผลใหさการเขさาถึง และการใชさทรัพยากรสารสนเทศมีความสะดวก รวดเร็ว คุさมคごา 

ตัวบ่งช่ี 10.3.2.1  ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอรじและระบบเครือขごายภายในหさองสมุดทีใ่หさ

บริการ    (ใหさคะแนนตามจํานวนขさอ) 

ชนิดตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ข้อ) 

1. ระบบเครือขごายมีเสถียรภาพ (Network Stability) และมีระบบความปลอดภยั 

2. การเขさาถึงสารสนเทศในระบบเครือขごายมีความรวดเร็ว 

3. มีการบาํรุงรักษา และเคร่ืองคอมพิวเตอรじอยごูในสภาพพรさอมใชさงาน 

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรじในระบบเครือขごายใหさเหมาะสมกบัสภาพการใชさ 

5. มีบุคลากรของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแลระบบโดยตรง 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินงาน  1  ขอ้ มีการดาํเนินงาน 2-3  ขอ้  มีครบทุกขอ้  

 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  5   ตามเกณฑห์อสมุดกลาง  ดงัน้ี 

1. มีการติดตั้งระบบเครือข่ายท่ีมีเสถียรภาพ และมีระบบความปลอดภยั  โดยติดตั้ง

โปรแกรม Antivirus  NOD 32  เพือ่ป้องกนัไวรัส ท่ีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ( 10.3.2.1-1.1)  โดยบุคลกร

ท่ีรับผดิชอบดูแลระบบ (10.3.2.1-1.2)   

2. หอสมุดกลางมีระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS (10.3.2.1-2.1)  ซ่ึงสะดวก และรวดเร็ว 

ในการใหบ้ริการยมื - คืน  พร้อมทั้งมีบริการฐานขอ้มูลสืบคน้ Opac  (10.3.2.1-2.2)  ซ่ึงสามารถแจง้

รายละเอียดเก่ียวกบั Location, เลขหมู่, ช่ือเร่ือง, จาํนวนเล่ม และสถานภาพของหนงัสือ     
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3. เจา้หนา้ท่ีหอสมุดกลางมีการตรวจสอบ  และบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรじอยごูในสภาพ                           

พรさอมใชさงาน (10.3.2.1-3.1)  โดยผูรั้บผดิชอบดูแลระบบของหอสมุดกลาง  (10.3.2.1-3.2)    

4. มีการปรับปรุงสมรรถนะของคอมพิวเตอรじในระบบเครือขごายใหさเหมาะสมกบัสภาพการใชさ

งาน   เช่น  การดาํเนินการติดตั้งโปรแกรม ODBC Database  สาํหรับการออกรายงานในระบบงาน  

Circulation ท่ีเคร่ืองปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี   (10.3.2.1-4.1) และยงัมีการปรับปรุงสมรรถนะของ

คอมพิวเตอร์ ในกรณีเคร่ืองมีปัญหา ไม่สามารถใชง้านได ้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบแจง้ซ่อมส่งไป

ยงัศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อดาํเนินการ  (10.3.2.2-4.2)  

5. หอสมุดกลางมีการแบ่งขอบข่ายงาน (10.3.2.1-5.1)   โดยมีบุคลากรรับผดิชอบดูแล

ระบบโดยตรง  (10.3.2.1-5.2)    

การบรรลุเป้าหมาย 

             บรรลุเป้าหมาย เพราะหอสมุดกลางกาํหนดเป้าหมาย ไวท่ี้  5 ขอ้  ของ ตวับ่งช้ีท่ี 10.3.2.1  

ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรじและระบบเครือขごายภายในหさองสมุดท่ีใหさบริการ  และ

หอสมุดกลางไดร้ะดบั 5 

การประเมนิตนเอง 

คะแนนองิเกณฑ์การประเมนิตวับ่งช้ี การบรรลุเป้าหมายของหอสมุดกลาง 

3  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

รายการหลกัฐาน 

 10.3.2.1-1.1 คู่มือการติดตั้ง Antivirus โดย NOD 32 

10.3.2.1-1.2 ขอบข่ายงานวทิยพฒันา ในคู่มือประกนัคุณภาพ  (หนา้ 10) 

10.3.2.1-2.1 ฐานขอ้มูลสืบคน้ (Opac) 

10.3.2.1-2.2 ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS 

10.3.2.1-3.1 ขอบข่ายงานวทิยพฒันา ในคู่มือประกนัคุณภาพ  (หนา้ 10) 

10.3.2.1-3.2 ใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description Form) 

10.3.2.1-4.1 เอกสารขอส่งงานบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  VTLS  

10.3.2.1-4.2 แบบฟอร์มใบแจง้ซ่อม/แกไ้ขปัญหาเครือข่าย   

10.3.2.1-5.1 ขอบข่ายงานวทิยพฒันา ในคู่มือประกนัคุณภาพ  (หนา้ 10) 

10.3.2.1-5.2 ใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description Form) 
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สรุปการประเมินตามรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมินของ

คณะกรรมการ 
องคป์ระกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละ

แผนการดาํเนินการ 
2.5  

องคป์ระกอบท่ี 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 2.5  
องคป์ระกอบท่ี 6  การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 3  
องคป์ระกอบท่ี 7  การบริหารและการจดัการ 2.5  
องคป์ระกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 3  
องคป์ระกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3  
องคป์ระกอบท่ี 10  การดาํเนินงานตามภารกิจหลกั 2.55  

ค่าเฉลี่ย 2.72  
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ตวับ่งช้ี

คุณภาพ 
เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

 

ตวัตั้ง      ผลลพัธ์ ( =  

บรรลุ) 

(เกณฑ ์

สกอ.) 

 

กรรมการ

ตรวจ

ประเมิน 

(เช่น เหตุผล

ของการ

ประเมินท่ีต่าง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตวัหาร (% หรือ

สัดส่วน) 

( =  ไม่

บรรลุ) 

ประเมิน

ตนเอง 

  

ตวับ่งช้ี  1.1 ระดบั   6 7  3   

ตวับ่งช้ี  1.2 80 % 29 76.31  2  2.5 

38 

ตวับ่งช้ี  5.1 ระดบั 4 4  2   

ตวับ่งช้ี  5.2 20% 22 66.67  3   

33 

ตวับ่งช้ี  5.3 25% 7 21.21  2   

33 

ตวับ่งช้ี  5.4 80% 626.78 89.54  3  2.5 

7 

ตวับ่งช้ี  6.1 ระดบั  3 4  3  3 

ตวับ่งช้ี  7.1 4 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี  7.2 ระดบั 3 3  2   

ตวับ่งช้ี  7.3 ระดบั 4 4  3   

ตวับ่งช้ี  7.4 ระดบั 4 6  3   

ตวับ่งช้ี  7.5 ระดบั 3 4  3   

ตวับ่งช้ี  7.6 ระดบั 4 3  2   

ตวับ่งช้ี  7.8 ระดบั 4 4  2   

ตวับ่งช้ี  7.9 ระดบั 7 7  2  2.5 

ตวับ่งช้ี  8.1 ระดบั 6 7  3   

ตวับ่งช้ี  8.2 ระดบั 3 5  3  3 

ตวับ่งช้ี  9.1 ระดบั 5 7  3   

ตวับ่งช้ี  9.2 ระดบั 5 5  3   

ตวับ่งช้ี  9.3 ระดบั 4 4  3  3 
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

 

ตวัตั้ง      ผลลพัธ์ ( =  

บรรลุ) 

(เกณฑ ์สกอ.) 

 

กรรมการ

ตรวจ

ประเมิน 

(เช่น เหตุผล

ของการ

ประเมินท่ีต่าง

จากท่ีระบุใน 

SAR) 

ตวัหาร (% หรือ

สัดส่วน) 

( =  ไม่

บรรลุ) 

ประเมิน

ตนเอง 

  

ศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษา     

ตวับ่งช้ี 10.1.1.1 2 วนั 2  3   

ตวับ่งช้ี 10.1.1.2 ระดบั 3 3  2   

ตวับ่งช้ี 10.1.2.1 ร้อยละ 80 ร้อยละ 78  2   

ตวับ่งช้ี 10.1.3.1 ระดบั 3 4  3   

ตวับ่งช้ี 10.1.3.2 80 คน/วนั 54 คน/วนั  1   

ตวับ่งช้ี 10.1.4.1 ระดบั 6 6  3   

ตวับ่งช้ี 10.1.5.1 ระดบั 4 4  2  2.28 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ     

ตวับ่งช้ี 10.2.1.1 5 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.1.2 6 ขอ้ 5  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.1.3 5 

โปรแกรม 

5 โปรแกรม  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.1.4 ร้อยละ 80 81.20  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.1.5 ร้อยละ 50 93  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.1.6 7 กิจกรรม 7 กิจกรรม  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.2.1 5 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.2.2 1 ต่อ 50 1:35.63 คน  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.2.3 ร้อยละ 80 81  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.3.1 4 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.3.2 ร้อยละ 50 40  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.4.1 5 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.4.2 5 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.4.3 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.4.4 5 ขอ้ 5  3   
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

 

ตวัตั้ง      ผลลพัธ์ ( =  บรรลุ) (เกณฑ ์สกอ.) 

 

กรรมการ

ตรวจ

ประเมิน 

(เช่น เหตุผลของ

การประเมินท่ี

ต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

ตวัหาร (% หรือ

สัดส่วน) 

( =  ไม่

บรรลุ) 

ประเมินตนเอง   

ตวับ่งช้ี 10.2.4.5 3 ขอ้ 4  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.4.6 4 ขอ้ 3  2   

ตวับ่งช้ี 10.2.5.1 5 ขอ้ 5  3   

ตวับ่งช้ี 10.2.5.2 ร้อยละ 85 88.40  3  2.63 

หอสมุดกลาง     

ตวับ่งช้ี 10.3.1.1 7 วนั/เล่ม 

หรือ

รายการ 

6 วนั/เล่ม หรือ

รายการ 

 3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.2 6 ขอ้ 7 ขอ้  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.3 11 

รายการ:

คน 

23,869 11 

รายการ

:คน 

 2    

1,496 

ตวับ่งช้ี 10.3.1.4 ร้อยละ 3 2,106 x 100 ร้อยละ 

96.12 

 3    

2,191 

ตวับ่งช้ี 10.3.1.5 6 บริการ 7 บริการ  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.6 6 บริการ 7 บริการ  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.7 ร้อยละ 80 65 x 100 ร้อยละ 

100 

 3    

30 

ตวับ่งช้ี 10.3.1.8 มากกวา่ 

100,000  

รายการ 

112,859  รายการ  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.9 อยา่งนอ้ย  

6 ฐาน 

8 ฐาน  3    

ตวับ่งช้ี10.3.1.10 6 ขอ้ 6 ขอ้  3    
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ตวับ่งช้ีคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

คะแนน

ประเมิน 

หมายเหตุ 

 

ตวัตั้ง      ผลลพัธ์ ( =  บรรลุ) (เกณฑ ์สกอ.) 

 

กรรมการ

ตรวจ

ประเมิน 

(เช่น เหตุผลของ

การประเมินท่ี

ต่างจากท่ีระบุ

ใน SAR) 

ตวัหาร (% หรือ

สัดส่วน) 

( =  ไม่

บรรลุ) 

ประเมินตนเอง   

ตวับ่งช้ี 10.3.1.11 6 ขอ้ 7 ขอ้  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.12 3 บริการ 3 บริการ  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.13 5 ขอ้ 7 ขอ้  3    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.14 ร้อยละ 

65 

16 x 100 ร้อยละ 

100 

 3    

16 

ตวับ่งช้ี 10.3.1.15 2 ขอ้ 2 ขอ้  2    

ตวับ่งช้ี 10.3.1.16 ร้อยละ 8 1,298,900 x 100 ร้อยละ 

1.25 

 1    
104,595,748 

 

ตวับ่งช้ี  10.3.2.1 5 ขอ้ 5 ขอ้  3   2.76 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายช่ือเอกสารอ้างองิ 

 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 ตัวบ่งช้ีที ่1.1  

1.1-1.1 ปรัชญาในเวบ็ไซตส์าํนกั 

1.1-1.2 สารสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1-2.1 โครงการทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ 

1.1-2.2 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 

1.1-2.3 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 

1.1-3.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัวทิยบริการฯ ปี 2552 

1.1-3.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR ของสาํนกัวทิยบริการฯ ปี 2551 

1.1-4.1 รายงานประจาํปี 2552 ของสาํนกัวทิยบริการฯ 

1.1-5.1 มีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดาํเนินงาน 

1.1-6.1 รายงานการประชุมของบุคลากรคร้ังท่ี 7/2552  

1.1-7.1 แผนยทุธ์ศาสตร์สาํนกัวทิยบริการฯ ปี 2552-2556 

1.1-7.2 แผนปฏิบติัการรายปีของสาํนกัวทิยบริการฯ 2552 

 

 ตัวบ่งช้ีที ่1.2  

1.2-1.1 แผนปฏิบติัราชการรายปี พ.ศ. 2552 

1.2-1.2 ผลปฏิบติัราชการประจาํปี 2552 

 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 

 5.1-1.1  แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2552  

 5.1-1.2  แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม  

 5.1-2.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการบริการวชิาการ  

 5.1-3.1  คู่มือการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรสายผูส้อน   

 5.1-4.1 เอกสารสรุปผลโครงการ  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2 

5.2-1.1 โครงการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

5.2-1.2 เอกสารมอบหมายงานใหบุ้คลากรดาํเนินงานโครงการ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่5.3 

5.3-1.1 เอกสารสรุปผลโครงการบริการวชิาการสู่สังคม 

 

ตัวบ่งช้ีที ่5.4 

5.4-1.1 เอกสารสรุปผลโครงการบริการวชิาการ 

 

องค์ประกอบที ่ 6  การทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  

ตัวบ่งช้ีที ่6.1.1  

6.1-1.1 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2552 

6.1-2.1โครงการหอจดหมายเหตุดิจิทลั 

6.1-2.2 เอกสารการประเมินโครงการหอจดหมายเหตุดิจิทลั 

6.1-2.3 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2552 

6.1-2.4 เอกสารการเขา้ร่วมกิจกรรม 

6.1-3.1 ฐานขอ้มลูหอจดหมายเหตุดิจิทลั 

6.1-4.1 เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการฯ (http://arict.rbru.ac.th) 

 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจดัการ 

 ตัวบ่งช้ีที ่7.1  

7.1-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนกั 

7.1-1.2 นโยบายการบริหารของสาํนกัวทิยบริการฯ 

7.1-2.1 หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกั 

7.1-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนกัคร้ังท่ี 1/2553 

7.1-3.1 แผนการประชุมบุคลากรประจาํสาํนกัปีการศึกษา 2552 

7.1-3.2 บนัทึกขอ้ความเชิญประชุม 

7.1-4.1   แบบประเมินผูบ้ริหารสาํนกั 

7.1-4.2   สรุปผลการสาํรวจแบบประเมินผูบ้ริหารของสาํนกั 
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7.1-5.1  การเปล่ียนตาํแหน่งของพนกังานมหาวทิยาลยั 

 

 ตัวบ่งช้ีที ่7.2  

7.2-1.1 คาํสั่งสภามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีท่ี 2/2552 เร่ืองแต่งตั้งผูอ้าํนวยการฯ 

7.2-1.2 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหาผูอ้าํนวยการฯ 

7.2-2.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรรณี วา่ดว้ย การจา้ง อตัราเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนสาํหรับพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 

7.2-3.1 สรุปผลการประเมินผูบ้ริหารสาํนกัวทิยบริการฯ 

 

 ตัวบ่งช้ีที ่7.3 

7.3-1.1 โครงการจดัการความรู้ 

7.3-1.2 เวบ็ไซตส์าํนกั (http://aritc.rbru.ac.th) 

7.3-2.1 แผนการจดัการความรู้ของสาํนกั 

7.3-3.1   สรุปผลโครงการจดัการความรู้ 

7.3-3.2   ภาพกิจกรรม 

7.3-4.1 สรุปผลความพึงพอใจของโครงการจดัการความรู้ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 

7.4-1.1 แผนพฒันาบุคลากร 4 ปี 

7.4-1.2 โครงการพฒันาบุคลากรและศกัยภาพของบุคลากร 

7.4-1.3 โครงสร้างการบริหารงานสาํนกัวทิยบริการฯ 

7.4-2.1 มอบหมายงานของบุคลากร 

7.4-2.2 แบบประเมินความดีความชอบของบุคลากร 

7.4-2.3 กรอบอตัรากาํลงัของสาํนกัวทิยบริการฯ 

7.4-2.4 โครงการพฒันาบุคลากร 

7.4-2.5 คาํสั่งไปราชการ เช่น ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 

7.4-3.1 โครงการกิจกรรม 5 ส  

7.4-3.2 ระเบียบมหาวทิยาลยั วา่ดว้ยการใหบุ้คลากรไปศึกษาต่อฯ 

7.4-4.1 บนัทึกขอ้ความขอลาศึกษาต่อ 

7.4-4.2 แผนพฒันาบุคลากรปีท่ี 53-56 

7.4-4.3 บนัทึกขอปรับตาํแหน่งของบุคลากร 
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7.4-5.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 

7.4-6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.5 

7.5-1.1 นโยบายดา้นพฒันาระบบสารสนเทศ (คู่มือ IT) 

7.5-2.1 ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ (MIS) 

7.5-3.1 Print-out หนา้เวบ็ ระบบยนืยนัตวัตน 

7.5-4.1 รายงานสรุปผลแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล (MIS) 
 

 ตัวบ่งช้ีที ่7.6  

7.6-1.1 เวบ็ไซตข์องสาํนกัวทิยบริการฯ  (http://arc.rbru.ac.th) 

7.6-1.2 สารสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7.6-1.3 เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี (http://www.rbru.ac.th) 

7.6-2.2 เวบ็ไซตส์ายตรงผูบ้ริหาร (http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php) 

7.6-2.3 กล่องรับความคิดเห็น 

7.6-2.4 กระดานข่าวชาวรําไพ (http://www.rbru.ac.th/rbsboard/bebboard.php) 

7.6-3.1 แบบฟอร์มการแนะนาํหนงัสือ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่7.8 

7.8-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.8-2.1  วเิคราะห์และระบุความเส่ียง 

7.8-3.1  แผนบริหารความเส่ียงและมาตรการ 

7.8-4.1  สรุปผลรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริการความเส่ียง 

  

 ตัวบ่งช้ีที ่7.9 

7.9-1.1 คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวทิยาลยั อธิการบดี และ

คณบดี ประจาํปีงบประมาณ 2552-2553 

7.9-2.1 สถิติการดาํเนินงานการใหบ้ริการของหอ้งสมุด 

7.9-2.2   คู่มือปฏิบติังานของบุคลากร 

7.9-3.1 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบริการฯ ประจาํปีการศึกษา 2552 

7.9-4.1 แผนยทุธศาสตร์ของสาํนกั 

7.9-5.1  รายงานการประจาํปีงบประมาณ 2552 

http://arc.rbru.ac.th/�
http://www.rbru.ac.th/hotline/index.php�
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7.9-5.2 แผนปฏิบติัราชการรายปี 2553 

7.9-6.1 รายงานประจาํปี 2552 

7.9-7.1 เอกสาร/หลกัฐาน สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในของมหาวทิยาลยั (ผลงานปีการศึกษา 2552) คร้ังท่ี 1 (23 มี.ค. 53) 

 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 

 ตัวบ่งช้ีที ่8.1  

8.1-1.1 แผนปฏิบติัราชการรายปี 2553  

8.1-2.1 แผนการใชจ่้ายงบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ปี 2552 

8.1-2.2 คาํขอตั้งงบประมาณเงินรายไดปี้ 2552 

8.1-2.3 ระบบการเงิน (ค่าปรับหนงัสือเกินกาํหนด) 

8.1-2.4 รายงานประจาํปี 2552 

8.1-3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ระบบการเงิน 

8.1-4.1  รายงานทางการเงินเป็นไตรมาส 

8.1-5.1  รายงานงบประมาณคงเหลือ 

8.1-6.1  บนัทึกขอ้ความแจง้การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 

8.1.7.1 แผนการใชจ่้ายงบประมาณมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ปี 2552 

 

ตัวบ่งช้ีที ่8.2 

8.2-1.1 คาํสั่งคณะกรรมการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรสารสนเทศภายในและ

ภายนอก 

8.2-2.1 ตารางการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรฝ่ายต่างๆ 

8.2-3.1 แผนการใชท้รัพยากรร่วม 

8.2-3.2 บนัทึกขอ้ความยมือุปกรณ์ 

8.2-3.3 บนัทึกขอ้ความขอใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ 

8.2-3.4 บนัทึกขอ้ความขอใชห้อ้งประชุม 

8.2-3.5 แบบฟอร์มการขอใชง้าน (http://it-center.rbru.ac.th/download.php) 

8.2-4.1 หนงัสือขอใชห้อ้งคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานภายนอกสถาบนั 

8.2-5.1 แบบฟอร์มการขอใชท้รัพยากรร่วมกนั 

8.2-5.2 รายงานการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

http://it-center.rbru.ac.th/download.php�
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  

 ตัวบ่งช้ีที ่9.1  

9.1-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพของสาํนกั 

9.1-1.2 คู่มือประกนัคุณภาพการปฏิบติังานของสาํนกัปี 2552 

9.1-2.1 นโยบายการประกนัคุณภาพของสาํนกั (คู่มือ) 

9.1-2.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 

9.1-3.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาปี 2552 

9.1-3.2 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 

9.1-4.1 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัปี 2550 

9.1-4.2 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัปี 2551 

9.1-4.3 คู่มือประกนัคุณภาพของสาํนกัปี 2552 

9.1-4.4 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2551 

9.1-4.5 รายงานการประชุมเก่ียวกบัประกนัคุณภาพ 

9.1-5.1 Improvement Plan ปี 2552 

9.1-6.1 เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการฯ  (http://aritc.rbru.ac.th) 

9.1-7.1 ฐานขอ้มูล CHE QA Onlin 

 

ตัวบ่งช้ีที ่9.2 

9.2-1.1 เวบ็ไซตส์าํนกัวทิยบริการฯ  http://aritc.rbru.ac.th 

9.2-2.1 จดัฝึกอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา 

9.2-3.1 โครงการ การฝึกอบรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา 

9.2-4.1 สรุปผลการดาํเนินงาน โครงการอบรมของนกัศึกษา 

9.2-5.1 รายช่ือนกัศึกษาแต่ละคณะท่ีเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมการประกนัคุณภาพ  

 

ตัวบ่งช้ีที ่9.3 

9.3-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกนัคุณภาพของสาํนกัวทิยบริการฯ 

9.3-2.1 คู่มือการประกนัคุณภาพการปฏิบติังาน ปีการศึกษา 2552 

9.3-2.2 Improvement Plan ปี 2552 

9.3-3.1 รายงานการประเมินตนเองประจาํปีการศึกษา 2551 

9.3-4.1   ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ของมหาวทิยาลยั 

9.3-4.2   Improvement Plan ปี 2552 

http://aritc.rbru.ac.th/�
http://aritc.rbru.ac.th/�
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องค์ประกอบที ่10  คุณภาพตามภารกจิของหน่วยงาน  
 

องค์ประกอบที ่10.1 เทคโนโลยกีารศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1.1.1 

 10.1.1.1-1.1 Work Flow การทาํงานของงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

 10.1.1.1-2.1 คู่มือการลงรายการโสตทศันวสัดุ  

 10.1.1.1-3.1 ทะเบียนหนงัสือรับ CD 

 10.1.1.1-4.1 Print-Out หนา้รายการยมื CD 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1.1.2 

 10.1.1.2-1.1 นโยบายในการพฒันาศกัยภาพของระบบ E-learning 

 10.1.1.2-2.1 แบบสาํรวจความตอ้งการใชร้ะบบ E-learning 

 10.1.1.2-3.1 สรุปผลการวเิคราะห์ 

 10.1.1.2-3.2 คู่มือการใชร้ะบบ E-learning 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1.2 

 10.1.2.1 -1.1 แบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

 10.1.2.1 -2.1 ผลการสรุปแบบสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1.3.1 

 10.1.3.1-1.1 นโยบายในการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 10.1.3.1-2.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 10.1.3.1-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

 10.1.3.1-4.1 ผลการสรุปและวเิคราะห์ความพึงพอใจ 

    10.1.3.1-4.2 แบบรายงานการซ่อมบาํรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1.3.2 

  10.1.3.2 รายงานสรุปสถิติผูเ้ขา้ใชบ้ริการเป็นรายเดือนและแยกตามคณะฯ 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.1.4 

 10.1.4-1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

 10.1.4-2.1 ภาพถ่ายหอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 10.1.4-3.1 ภาพถ่ายการติดตั้งหลอดไฟ  

 10.1.4-3.2 ภาพถ่ายการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  

 10.1.4-4.1  ภาพถ่ายป้ายบอกขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีและการใหบ้ริการ  

 10.1.4-5.1  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

 10.1.4-6.1   สรุปผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1.5 

 10.1.5-1.1  โครงการจดัการความรู้เร่ือง E-learning 

10.1.5-2.1  โครงการจดัการความรู้เร่ือง E-learning 

 10.1.5-3.1  รายช่ือวชิาท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

 10.1.5-4.1   รายช่ือวชิาในเวบ็ไซต์ http://atutor.rbru.ac.th  

 

องค์ประกอบที ่10.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2.1.1 

 10.2.1.1-1 .1  รายงานประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดนโยบายดา้นการพฒันาระบบ

สารสนเทศ 

 10.2.1.1-1.2  แผนการดาํเนินงานดา้นสารสนเทศ 

 10.2.1.1-1.3  คู่มือปฏิบติังานของงานสารสนเทศ  

 10.2.1. 1-2.1  โครงสร้างฝ่ายงานดูแลงานสารสนเทศ 

 10.2.1.1-2.2  Job Description ของผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ 

 10.2.1. 1-3.1  หลกัฐานการดาํเนินงาน 

 10.2.1. 1-4.1  รายงานการประชุมงานสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรุปผลการดาํเนินงาน 

 10.21.1-5.1  รายงานการประชุมงานสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดแนวทางปรับปรุง

งานใหบ้ริการสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.2.1.2 

 10.2.1. 2-1.1  แผนการดาํเนินงานงานสารสนเทศ 

 10.2.1.2-1.1  โครงการพฒันาเวบ็ไซตใ์หห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั 

 10.2.1.2-2.1  ขอ้กาํหนดการจดัทาํเวบ็ไซต ์  

 10.2.1. 2-2.2  ขั้นตอนการจดัทาํเวบ็ไซต ์  

 10.2.1. 2-3.1  หนา้เวบ็ไซตข์องศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (http://it-center.rbru.ac.th)  

 10.2.1. 2-4.1  หนา้เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

 10.2.1. 2-5.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2.1.3 

 10.2.1.3-1 .1  โปรแกรมระบบวสัดุของศูนยฯ์ 

 10.2.1.3-1 .2  โปรแกรมยมืหนงัสือของศูนยฯ์ 

 10.2.1.3-1.3  ฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจของศูนยฯ์ 

10.2.1.3-1.4  โปรแกรมฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา (ก.พ.ร.)     

10.2.1.3-1.5  โปรแกรมแบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2.1.4 

 10.2.1.4-1.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศเพื่อ           

การบริหาร  ประจาํปีงบประมาณ 2552 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2.1.5 

 10.2.1.5-1.1  บนัทึกขอ้ความขอขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

 10.2.1.5-1.2  สรุปจาํนวนผูท่ี้เขา้ใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 10.2.1.5-1 .3  แผนภูมิแสดงจาํนวนผูมี้สิทธ์ิใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และผูท่ี้เขา้ใชจ้ริง 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.2.1.6 

 10.2.1.6-1.1  แผนการดาํเนินงานของงานฝึกอบรมและบริการ 

 10.2.1.6-1.2  ตารางแสดงจาํนวนโครงการอบรม ICT แก่นกัศึกษา 

 

  



รายงานการประเมินตนเอง 2552 

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 142  

ตัวบ่งช้ีที ่10.2.2.1 

 10.2.2.1-1 .1  รายงานการประชุมจดัทาํแผนดาํเนินงานบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการ

คอมพวิเตอร์ 

 10.2.2.1-1.2   แผนดาํเนินงานบริหารจดัการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

 10.2.2.1-2 .1  กฎระเบียบขอ้ปฏิบติัในการเขา้ใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 10.2.2.1-2 .2  โครงสร้างฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบดูแล 

 10.2.2.1-3 .1  หลกัฐานแสดงผลการดาํเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว ้

 10.2.2.1-4 .1  ตวัอยา่งแบบสอบถามความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   

 10.2.2.1-5.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริหารหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

ประจาํปีการศึกษา 2552 

 10.2.2.1-5.2  รายงานประชุมงานฝึกอบรมและบริการ  

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.2.2 
 10.2.2.1-1.1  ตารางแสดงค่า FTES 

 10.2.2.1-1.2  จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของศูนยฯ์ 

  
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.2.3 
 10.2.2.3.1  รายงานประเมินผลความพึงพอใจการใชบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์      

ปีการศึกษา 2552 
 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.3.1 
 10.2.3.1-1.1  แผนแม่บท ICT 

 10.2.3.1-1.2  แผนการดาํเนินการดา้นระบบเครือข่าย 

 10.2.3.1-2.1  โครงสร้างศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 10.2.3.1-2.2  Job Description ของผูรั้บผดิชอบงานเครือข่าย 

 10.2.3.1-2.3  คาํขอตั้งงบประมาณ 

 10.2.3.1-3.1  หลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 10.2.3.1-4.1  ตวัอยา่งแบบสอบถาม 

 10.2.3.1-5.1  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุงท่ีเก่ียวกบัการสรุปผลการ

ดาํเนินงาน 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.2.3.2 
 10.2.3.2-1.1  รายงานจาํนวนอาคารในมหาวทิยาลยั  
 10.2.3.2-1.2  รายงานจาํนวนอาคารท่ีติดตั้งเครือข่ายไร้สาย  
 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.4.1 
 10.2.4.1-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.1-1.2  แผนในการรักษาความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.1-2.1  โครงสร้างศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 10.2.4.1-2.2  Job Description ของผูรั้บผดิชอบงานเครือข่าย 

 10.2-4.1-3.1  หลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 10.2.4.1-4 .1  รายงานประเมินประสิทธิภาพความมัง่คงระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.1-5.1  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุง  

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.4.2 
 10.2.4.2-1.1  นโยบายระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-1.2  แผนการดาํเนินงานการเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-2.1  หลกัฐานการดาํเนินงานตามแผน 

 10.2.4.2-3.1  หลกัฐานแสดงการตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-4 .1  รายงานการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ 

 10.2.4.2-5.1  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุงเก่ียวกบัสรุปผลการเขา้ใชง้าน

ระบบสารสนเทศ 

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.4.3 
 10.2.4.3-1 .1 จาํนวนเคร่ืองแม่ข่ายทั้งหมด 

 10.2.4.3-1 .2  จาํนวนเคร่ืองแม่ข่ายท่ีมีไฟร์วอลลป้์องกนั  

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.4.4 
 10.2.4.4-1.1  นโยบายสาํรองขอ้มูล 

 10.2.4.4-1 .2  แผนการสาํรองขอ้มูล 

 10.2.4.4-2.1  คาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ี 

 10.2.4.4-3.1  ผลการสาํรองตามแผนท่ีตั้งไว ้

 10.2.4.4-4 .1  รายงานการสาํรองขอ้มูลทั้งระบบ 
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 10.2.1.4-5.1  รายงานการการปรับปรุงระบบสาํรองขอ้มูล 

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.4.5 
 10.2.4.5-1.1  นโยบายสาํรองเส้นทางหลกั 

 10.2.4. 5-2.1  รายงานการประชุมเร่ือง  การวางแผนการสาํรองเส้นทางหลกั 

 10.2.4.5-3.1  สัญญาเช่าเส้นทางสาํรอง  

 10.2.4.5-4.1  รายงานการทดสอบประสิทธิภาพเส้นทางสาํรอง  

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.4.6 
 10.2.4.6-1.1  นโยบายสาํรองไฟฟ้าระบบเครือข่าย 

 10.2.4.6-2.1  คาํสั่งมอบหมายหนา้ท่ี 

 10.2.4.6-3.1  หลกัฐานรายงานเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.5.1 
 10.2.5.1-1 .1  นโยบายการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั      

 10.2.5.1-1 .2  แผนงานการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

 10.2.5.1-1 .3  โครงการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงานภายใน

มหาวทิยาลยั 

 10.2.5.1-2.1  ขอ้ปฏิบติั  ระเบียบการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ใหห้น่วยงาน

ภายในมหาวทิยาลยั 

 10.2.5.1-3 .1  ใบแจง้ซ่อม 

 10.2.5.1-4 .1  แบบสอบถามความพึงพอใจผ◌ู◌้ใชบ้ริการ 

 10.2.5.1-5.1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการ  

 10.2.5.1-5.2  รายงานการประชุมงานเครือข่ายและซ่อมบาํรุง  

 
 ตัวบ่งช้ีที ่10.2.5.2 
 10.2.5.2-1 .1  รายงานสรุปผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ริการซ่อมบาํรุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
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องค์ประกอบที ่10.3 หอสมุดกลาง 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.1 

   10.3.1.1-1.1  ทะเบียนหนงัสือส่ง  (หนงัสือบริจาค  ลงวนัท่ี  3  มีนาคม  2553) 

   10.3.1.1-1.2   Print  Out  หนา้การยมืทรัพยากรสารสนเทศ 

10.3.1.1-1.3 แผนดาํเนินงานฝ่ายเทคนิคสารสนเทศ  ประจาํปีงบประมาณ 2552 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.2 

 10.3.1.2-1.1  ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

 10.3.1.2-1.2  ฐานขอ้มูลสืบคน้หนงัสือ (Opac) 

10.3.1.2-2.1. คู่มือการใชง้าน 

10.3.1.2-2.2  บอร์ดแนะนาํการสืบคน้ 

10.3.1.2-2.3  คู่มือการใชฐ้านขอ้มูล หนา้เวบ็ไซต ์  

10.3.1.2-2.4  แผน่พบัแนะนาํการใชฐ้านขอ้มลู 

10.3.1.2-3.1  โครงการเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้ 

10.3.1.2-3.2  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา  เร่ือง  การสืบคน้ฐานขอ้มูล

ทรัพยากร  สารสนเทศของหอสมุด (Web Opac) 

10.3.1.2-4.1  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็เพื่อการสืบคน้  

10.3.1.2-4.2  แบบประเมินโครงการ  เร่ือง การสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากร สารสนเทศของ

หอสมุด (Web Opac) 

10.3.1.2-5.1  แบบประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ืองการใช้

ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้ (ThaiLIS)   ชุดท่ี  37  และ  42 

10.3.1.2-5.2  หนงัสือส่งออกภายนอก  ท่ี  ศธ  ๐๐๕๕๒.๐๙/ว ๑๕๘  เร่ือง  ขอเชิญส่ง

บุคลากรเขา้ร่วมการอบรม 

10.3.1.2-6.1  หนงัสือรับภายนอก  ท่ี  ศธ 0575/ว 132  เร่ือง  การตรวจสอบการใชง้าน

ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้  

10.3.1.2-7.1  บนัทึกขอ้ความ  ท่ี  004/2553  เร่ืองขอมอบหมายผูรั้บผดิชอบงานสารสนเทศ

ของหอสมุดกลาง 

10.3.1.2-7.2  บนัทึกสถิติ  Bib  Item Patron Tape 

10.3.1.2-7.3  บนัทึกขอ้ความ  ท่ี 009/2553  เร่ืองขอเชิญเขา้ร่วมอบรมโครงการจดัการ

ความรู้เร่ือง การบาํรุงรักษาและการสาํรองขอ้มูล  ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

VTLS 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.3 

10.3.1.3-1.1  รายการสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิยมืทรัพยากรสารสนเทศ  จาํนวน  2,496  คน   

10.3.1.3-1.2  สถิติรายการยมืทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่ 1  มิ.ย. 52 – 31  พ.ค. 53  จาํนวน  

27,031  รายการ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.4 

10.3.1.4-1.1  สรุปตารางร้อยละของปริมาณการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มข้ึน 

10.3.1.4-1.2  หนงัสือรับภายนอก  ท่ี  ศธ 0575/ว 132  เร่ือง  การตรวจสอบการใชง้าน

ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การสืบคน้ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.5 

 10.3.1. 5-1.1 Workflow  รายการค่าปรับแบบเก่า 

10.3.1. 5-1.2 Workflow  รายการค่าปรับปัจจุบนั 

10.3.1. 5-2.1 บนัทึกการใชค้อมพวิเตอร์ 

10.3.1. 5-3.1  Print Out หนา้ฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร  Linly 

10.3.1. 5-4.1 Print-Out หนา้เวบ็ไซต ์ http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon การยมื

หนงัสือต่อ 

10.3.1. 5-5.1 แบบฟอร์มขอใชบ้ริการยมื – คืน วารสาร 

10.3.1.5-6.1 Print-Out หนา้เวบ็ไซต ์ http://aritc.rbru.ac.th/service/FListBook.php  การ

จองหนงัสือ 

10.3.1.5-7.1 ภาพถ่ายการแนะนาํหนงัสือใหม่ประจาํเดือน 

10.3.1.5-7.2  ภาพถ่ายบอร์ดแนะนาํการใชห้อ้งสมุด 

10.3.1.5-7.3  ภาพถ่ายบอร์ดแนะนาํการใชฐ้านขอ้มูล 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.6 

10.3.1.6-1.1   แจง้รายช่ือหนงัสือ/วารสารใหม่ (จดัทาํรูปเล่ม ส่งใหแ้ต่ละคณะ)   

10.3.1.6-1.2   สารสาํนกัวทิยบริการฯ  (รายการบรรณานิทศัน์หนงัสือ/วารสาร)  

10.3.1.6-1.3  หนา้เวบ็ไซต ์http://aritc.rbru.ac.th/ หวัขอ้สืบคน้หนงัสือ  VTLS  เลือก  New 

Books List   

10.3.1.6-1.4   เอกสารบนัทึกการโทรศพัทแ์จง้การคา้งส่งหนงัสือ/ค่าปรับ 

10.3.1.6-1.5   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการสืบคน้ฐานขอ้มูลทรัพยากรสารสนเทศ

http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://aritc.rbru.ac.th/service/FListBook.php%20%20การ�
http://aritc.rbru.ac.th/service/FListBook.php%20%20การ�
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ของหอสมุด  (Web Opac)  

 10.3.1.6-1.6   บนัทึกขอ้ความขออนุญาตเปล่ียนเวลาปฏิบติังานประจาํเดือน กุมภาพนัธ์  

2553  

10.3.1.6-1.7   หนา้เวบ็ไซตห์อสมุดกลาง การสืบคน้ฐานขอ้มูลระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 

VTLS   

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.7 

10.3.1.7-1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การใชฐ้านขอ้มูลเพื่อการสืบคน้  

10.3.1.7-1.2 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การใชฐ้านขอ้มูลเพื่อการ

สืบคน้   

10.3.1.7-1.3  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขา้รับบริการ การอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  เร่ืองการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบคน้ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.8 

10.3.1.8-1.1  สถิติรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในฐานขอ้มูลหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS                            

ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม 2553 

10.3.1.8-1.2  โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.9 

 10.3.1.9-1.1  รายการฐานขอ้มูลสืบคน้ Opac ในหอสมุดกลาง  จาํนวน  1  ฐาน 

10.3.1.9-1.2  รายการฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์   จาํนวน 6 ฐาน  และขอ้มูลการใช้

ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์   

10.3.1.9-1.3  Print-Out  หนา้รายาการฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร  จาํนวน  1  ฐาน 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.10 

 10.3.1.10-1.1 เกณฑม์าตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

10.3.1.10-2.1 บนัทึกขอ้ความ ท่ี ว 037/2553  เร่ือง  ขอใหแ้นะนาํหนงัสือท่ีตอ้งการใหส้าํนกั

วทิยบริการฯ จดัหา 

10.3.1.10-2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด (ความคิดเห็นดา้น

ทรัพยากร สารสนเทศ 

 10 .3.1.10-2.3 แบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือเขา้สาํนกัวทิยบริการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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10.3.1.10-3.1 แผนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง 

10.3.1.10-3.2 โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

10.3.1.10-4.1 รายงานผลการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  จากระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร  MIS 

10.3.1.10-5.1 ใบนาํส่งซ่อมบาํรุงทรัพยากรสารสนเทศ 

10.3.1.10-6.1  แบบฟอร์มแนะนาํหนงัสือ 

10.3.1.10-6.2  Print-Out  หนา้เวบ็ไซต ์ http://rbl.rbru.ac.th/virtua_rpt/circulation.html  
โดยเลือกประเภทของ  best items 

10.3.1.10-6.3  สถิติขอ้มลูจาํนวนหนงัสือและวารสารท่ีมีใหบ้ริการในหอสมุดกลางแยก

ตามสาขาวชิา 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.11 

10.3.1.11-1.1 Print-Out  หนา้เวบ็ไซต ์http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หวัขอ้

จองหนงัสือ 

10.3.1.11-2.1 บนัทึกขอ้ความขออนุญาตปฏิบติังานนอกเวลา 

10.3.1.11-3.1 Print - Out หนา้เวบ็ไซต ์ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  

ระบบตรวจสอบขอ้มูลการยมื-คืน หนงัสือไดด้ว้ยตนเอง   

10.3.1.11-4.1 ฐานขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

10.3.1.11-4.2 สถิติการใชฐ้านขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ออนไลน์ 

10.3.1.11-5.1 Print-Out หนา้เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลดรรชนีวารสาร 

10.3.1.11-6.1 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง  เสนอใหส้มคัรสมาชิกนิตยสาร “ฉลาดซ้ือ” 

10.3.1.11-6.2 ใบสมคัรสมาชิกนิตยสาร “ฉลาดซ้ือ” 

10.3.1.11-7.1 Print-Out  หนา้เวบ็ http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon  หวัขอ้ถาม

บรรณารักษ์ 

10.3.1.11-7.2  แบบฟอร์มบริการตอบคาํถามทางโทรศพัท์ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.12 

10.3.1.12-1.1 Print – Out หนา้เวบ็ไซต ์http://aritc.rbru.ac.th/ หวัขอ้ถามบรรณารักษ์ 

10.3.1.12-2.1 แบบฟอร์มบริการตอบคาํถามทางโทรศพัท์ 

10.3.1.12-3.1 ภาพถ่ายเคาน์เตอร์บริการตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้ 

http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon�
http://10.5.0.3/cgi-bin/gw_43_3/chameleon%20%20หัวข้อ�
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ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.13 

10.3.1.13-1.1 บนัทึกขอ้ความของมหาวทิยาลยัเชิญร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาภาคปกติ นกัศึกษาพิเศษ และนกัศึกษา ระดบั

บณัฑิตศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

10.3.1.13-1.2   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสาํหรับนกัศึกษา เร่ือง การสืบคน้ฐานขอ้มูล                   

ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด  (We p OPAC)  

10.3.1.13-2.1  ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  วา่ดว้ยการใชแ้ละใหบ้ริการของ

สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2549 

10.3.1.13-2.2  แผน่พบัของสาํนกัวทิยบริการฯ วา่ดว้ยระเบียบการใหบ้ริการ  

10.3.1.13-2.3  ภาพถ่ายป้ายประชาสัมพนัธ์ระเบียบการใหบ้ริการ 

 10.3.1.13-3.1 Print – Out เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ Opac 

10.3.1.13-3.2  Print – Out เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลดรรชนีวารสาร  

10.3.1.13-4.1  แผน่พบัสาํนกัวทิยบริการฯ วา่ดว้ยเวลาในการใหบ้ริการ 

10.3.1.13-5.1 บนัทึกขอ้ความท่ี  006/2553  เร่ือง  ขออนุญาตเบิกค่าวารสาร  ประจาํเดือน

สิงหาคม – พฤศจิกายน  2552 

10.3.1.13-6.1 บนัทึกขอ้ความขออนุญาตเปล่ียนเวลาปฏิบติังานประเดือนกุมภาพนัธ์  

2553 

10.3.1.13-6.2 แบบบนัทึกการใชบ้ริการ  ระหวา่งเวลา 16.30 – 22.00  น. 

10.3.1.13-6.3  บนัทึกขอ้ความ  ท่ี 082/2552  เร่ือง ขอส่งขอ้มูลสถิติประจาํเดือนตุลาคม 2552 

10.3.1.13-6.4  ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพนัธ์  แสดงขอ้มูลสถิติ 

10.3.1.13-7.1 แผนงานการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกหอสมุดกลาง 

10.3.1.13-7.2 ตารางการวเิคราะห์ความตอ้งการใชท้รัพยากรของหอสมุดกลาง 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.14 

10.3.1.14-1.1  ตารางสรุปการพฒันาบุคลากรหอสมุดกลาง  ประจาํปีการศึกษา  2552 

10.3.1.14-1.2   ตารางแสดงผลการพฒันาบุคลากร  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ประจาํปี

การศึกษา  2552 

10.3.1.14-1.3  คาํสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  เร่ือง  ใหบุ้คลากรไปราชการ ในการ

อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 



รายงานการประเมินตนเอง 2552 

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 150  

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.15 

10.3.1.15-2.1  หนงัสือรับรองการศึกษาระดบัปริญญาโท หวัหนา้งานบริการสารสนเทศ 

10.3.1.15-2.2  ใบแสดงคุณวฒิุของหวัหนา้งานวทิยพฒันา 

10.3.1.15-2.3  ทะเบียนประวติัการศึกษาต่อป.โท หวัหนา้งานเทคนิคสารสนเทศ 

10.3.1.15-2.4  ใบแสดงคุณวฒิุของหวัหนา้งานบริหารจดัการ 

10.3.1.15-2.5  รายงานประจาํปี 2549 (บุคลากรหอสมุดกลาง  หนา้  9) 

10.3.1.15-3.1  ตารางสรุปการเขา้รับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูดงาน 

10.3.1.15-3.2  แผนการพฒันาบุคลากรของหอสมุดกลาง  ประจาํปีงบประมาณ  2552 

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.1.16 

10.3.1.16-1.1  กรอบงบประมาณรายจ่าย งปม.  2552   

10.3.1.16-1.2  แผนการใชจ้่ายของมหาวทิยาลยั ประจาํปีงบประมามาณ  2552 (งปม./

กศ.ปช./บ.กศ.)   

 

ตัวบ่งช้ีที ่10.3.2.1 

 10.3.2.1-1.1 คู่มือการติดตั้ง Antivirus โดย NOD 32 

10.3.2.1-1.2 ขอบข่ายงานวทิยพฒันา ในคู่มือประกนัคุณภาพ  (หนา้ 10) 

10.3.2.1-2.1 ฐานขอ้มูลสืบคน้ (Opac) 

10.3.2.1-2.2 ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั VTLS 

10.3.2.1-3.1 ขอบข่ายงานวทิยพฒันา ในคู่มือประกนัคุณภาพ  (หนา้ 10) 

10.3.2.1-3.2 ใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description Form) 

10.3.2.1-4.1 เอกสารขอส่งงานบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  VTLS  

10.3.2.1-4.2 แบบฟอร์มใบแจง้ซ่อม/แกไ้ขปัญหาเครือข่าย   

10.3.2.1-5.1 ขอบข่ายงานวทิยพฒันา ในคู่มือประกนัคุณภาพ  (หนา้ 10) 

10.3.2.1-5.2 ใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description Form) 
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