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คำนำ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เปน

หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานดานหองสมุด 

คอมพิวเตอรและอุปกรณดานเทคโนโลยีการศึกษา  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่

กำหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  กำหนดใหมี 2 องคประกอบ คือ  องคประกอบที่ 1 การบริหาร

จัดการ ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารของสำนัก เพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ ตัวบงช้ี

ที่ 1.2 รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ ตัวบงช้ีที่ 1.3 ระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน และองคประกอบที่ 2 การดำเนินงานตาม

ภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 3 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีที่ 2.1 การ

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด ตัวบงช้ีที่ 2.2 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิด

ประโยชน ตัวบงช้ีที่ 2.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

         ในรอบปการศึกษา 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทำรายงาน

การประเมินตนเองซึ่งใชขอมูลผลการดำเนินงานระหวางวันที่ 1 สิ่งหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 

2562 เพ่ือเรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่

แตงต้ังโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และใหขอเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและสามารถ

นำไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพตอไป 

     การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำปการศึกษา 2561 สำเร็จลุลวงดวยความรวมมือของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ทุกทาน  คณะทำงานขอขอบคุณไว ณ ที่ น้ี และหวังวารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีจะเปน

ประโยชน สำหรับผูบริหาร  บุคลากร  และผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพตอไป  

 

 

                                                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา) 
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                                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

สวนท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

 

ประวัติความเปนมาโดยยอ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เดิมช่ือหอสมุดวิทยาลัย

ครูบุรีรัมย ต้ังขึ้นพรอมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมยเมื่อ พุทธศักราช 2514 โดยหอสมุด  ครั้งแรกต้ังอยูที่ช้ัน 1 อาคาร

สำนักงานอธิการบดี  (อาคาร 1)  มีฐานะเปนฝายหอสมุด 

 พุทธศักราช 2518  ไดยายมาอยูที่อาคารหอสมุดที่สรางขึ้นใหม เปนอาคารเอกเทศ 2 ช้ัน        

เปนอาคารเฉพาะหอสมุด  ซึ่งในปจจุบันใชเปนอาคารศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 พุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูทุกแหงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 

พระราชทานนามวา“สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนช่ือเปน “หอสมุดสถาบัน    ราชภัฏบุรีรัมย” 

 พุทธศักราช 2538  หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมยไดปรับฐานะการบริหารเปน “สำนักวิทย

บริการ” 

 พุทธศักราช 2540-2541  ไดรับงบประมาณแผนดิน จำนวน 35,520,000 บาท สรางอาคารสำนัก

วิทยบริการหลังใหม ลักษณะเปนอาคาร 6 ช้ัน พ้ืนที่ใชสอย 6,629  ตารางเมตร โดยเริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 17 

พฤษภาคม 2540  ดำเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2545  

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แหงวา “อาคารบรรณราชนครินทร” จึงเปนช่ือของอาคาร

หลังน้ีมาจนกระทั่งปจจุบัน 

 พุทธศักราช 2540 ปเดียวกันกับการสราง อาคารบรรณราชนครินทร ศูนยคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ไดเร่ิมวางระบบ และเปดใหบริการทางดานระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  โดยในระยะแรก

เปดใหบริการเฉพาะคอมพิวเตอรกอน จากน้ันจึงมีการเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งเช่ือมตอกับเครือขาย

ของ NECTEC ใชความเร็วในการเช่ือมตอ 128 Kbps.ผานการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 พุทธศักราช 2542-2547 สำนักวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2542      

โดยเปดใหบริการขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  สนับสนุนการเรียนการสอนไดพัฒนาระบบงานบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการนำโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Teach  Library  

System)  เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูป พัฒนาเพ่ือการใชงานกับระบบหองสมุด  Virginia  

Polytechnic  Institute  and  State  University หรือ Virginia Teach  Library  System  มีการบูรณา

การโมดูลพ้ืนฐานสำหรับหองสมุด VTLS  เปนโปรแกรมสำเร็จรูปชุดองคประกอบ (Modules)  ที่ใชงานบน

ระบบปฏิบัติการ Windows ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏ

บุรีรัมย ใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS 4  Module  ดังน้ีดังน้ี  
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

  1. งานคนคืนสารสนเทศ  OPAC Module (Online Publie Access Catalog) 

  2. งานคนคืนสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต  (Web Gateway Module) 

  3. งานวิเคราะหหมวดหมูและทำรายการสารสนเทศ (Cataloging Module) 

  4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module) 

  พุทธศักราช 2542-2547 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

สายสัญญาณใหม จากการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนของบริษัท UIH ซึ่งเปนการสงขอมูลผาน Modem 

ระบบ digital ในความเร็ว 128 Kbps. โดยเช่ือมตอกับ UniNet ดวยความเร็ว 2 Mbps. เครือขายอินเทอรเน็ต

ในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย (ในขณะน้ัน) มีการวางระบบสายสัญญาณไวหลายระบบ เชน การเช่ือมตอระหวาง

อาคาร ใชสายนำสัญญาณชนิด Fiber Optic แบบ Multimode โดยมี Node ในการกระจายออกเปนจำนวน 

9 Node แบงเปนความเร็ว 10  Mbps. จำนวน๗ Node และ 100 Mbps. จำนวน  2 Node เพ่ือรองรับความ

ตองการในการสื่อสารผานระบบเครือขายภายในอยางรวดเร็ว 

  วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย และ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ไดรับการจัดต้ัง

เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล 

และเปนสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากการเปน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ทำใหโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ มีการปรับเปลี่ยนใหม โดยกำหนดใหมี 

“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบดวยหนวยงาน 1 หนวยงาน ไดแก สำนักงาน

ผูอำนวยการ แตมีภาระหนาที่ที่ตองดูแล 3 ศูนย ไดแก ศูนยวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  

และศูนยงานเทคโนโลยีการศึกษา 

   พุทธศักราช 2548-2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบดวยศูนย  3  

ศูนย  ไดแก  ศูนยวิทยบริการ  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการ

ดำเนินการพัฒนาตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  ศูนยวิทยบริการดำเนินการโครงการเอกสารฉบับ

เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (TDC) และได Migration ระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก VTLS Classic เปน Vittua  

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดดำเนินการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management  

Information System :  MIS) จำนวน 14 ระบบ  จัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 100 เคร่ือง ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และขยายเครือขายระบบอินเทอรเน็ตไรสาย

ภายในมหาวิทยาลัย  สำหรับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไดจัดทำเคเบิลทีวีบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

จำนวน 2 จุด และจัดทำ DVD บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน DVD ตำนานแสงสีเสียงเมือง

บุรีรัมย  นอกจากน้ียังมีการดำเนินการกอสรางอาคาร “นวัตปญญา” ซึ่งไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เปนอาคารเอกเทศ  5 ช้ัน สำหรับศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตที่สมบูรณแบบตอไปในอนาคต  
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 พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดปรับโครงสรางของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เรื่องการแบงสวนรายการและใหมีสวน

งานภายในหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยหนวยงาน 4 หนวยงานดังน้ี  สำนักงานผูอำนวยการ 

ประกอบดวยงานธุรการและศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ศูนยวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตและ

สถาบันภาษา บริหารงานโดย ผูชวยศาสตราจารยมิตรธิศาล  อ้ือเพชรพงษ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พุทธศักราช 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการปรับเปลี่ยนวงจร

สื่อสาร  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เช่ือมตอกับสำนัก

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาโดย

ใชวงจรการสื่อสารของ CAT Telecom  เช่ือมตอกับ UniNet ดวยชองสัญญาณ  1  Gigabit  

 พุทธศักราช 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการปรับเปลี่ยนวงจร

สื่อสารเช่ือมตอโดยตรงกับ  UniNet ดวยชองสัญญาณ 1 Gigabit และไดรับมอบหมายจาก UniNet ใหเปน

โหนดเพ่ื อการกระจายสัญ ญ าณ อิน เทอร เน็ ต ให กั บสถานศึกษาและหน วยงานราชการที่ สั งกั ด

กระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดบุรีรัมย 

  พุทธศักราช 2556 (มีนาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับเปลี่ยน

คณะกรรมการบริหารสำนักโดยผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ  จีวัฒนา ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตพันธกิจ เปนศูนยกลางการเรียนรู เช่ือมโยงเครือขายทองถิ่น 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พนัธกิจ และเปาประสงค 
 
ปรัชญา (Philosophy) 

มุงพัฒนาศูนยกลางขอมูลการเรียนรูบนออนไลนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนศูนยกลางการ เช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  กาวสูการเปนศูนยกลาง

การศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู   

สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2. บริการโครงขายสื่อสารขอมูลและโทรคมนาคมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้ง 
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ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

3. บูรนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยาง 

คุมคาและพอเพียง 

4. จัดหาและใหบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย และการ 

บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 

เปาประสงค  

 1. มีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 2. มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. มีการบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4. มีการรวมเปนสมาชิกเครือขายสารสนเทศในระดับสถาบัน ทองถิ่น และสากล 

 5. มีแหลงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 6. มีศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 7. มีศูนยกลางระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) 

 8. มีแหลงบริการเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

 9. มีแหลงสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssue) 

 กำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 3 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ 

วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางย่ังยืน 

 2. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับระดับสากล 

 3. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย

และบุคลากรทุกระดับสูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

 4. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและ

สิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 5. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมี     

ธรรมาภิบาล 
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นโยบายที่ 2 : เรงรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสรางองคความรูใหมและบริการวิชาการที่นำไป 

                  ประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอด  

                                              เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 

  เปาประสงคที ่2 :     มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพ่ือถายทอด 

                                              เทคโนโลยีสูการพัฒนาความรู ทกัษะอาชีพในชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง 

                                              อยางย่ังยืน 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพ่ือสรางคุณภาพชีวิต 

              ประชาชนและเปนอยูของชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนองตอชุมชน 

                                       2.1.2 จำนวนแหลงเรียนรูที่ใหบริการวิชาการ 

                                       2.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการและชุมชนที่ไดรับบริการ 

                                               ทางวิชาการ 

   กลยุทธที่ 2.2 :      พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการ 

               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ตัวชี้วัด : 2.2.1 จำนวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการ 

                                               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                                             

นโยบายที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการความกาวหนาทาง 

                  วิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

                                              รองรับความกาวหนาทางวิชาการและเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการอยางมี 

                                              ประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 

              เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

    ตัวชี้วัด : 1.1.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีตอการใชงาน 

                                               ระบบสารสนเทศ 

   กลยุทธที่ 1.2 :     พัฒนายกระดับฐานขอมูลและการเขาถงึขอมูลขาวสารไดอยาง 

              มีประสทิธิภาพและเช่ือถือได 

    ตัวชี้วัด : 1.2.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ(University Ranking)  
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                1.2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                               (University Ranking) 

  เปาประสงคที ่2 :      บูรณาการสารสนเทศเขากับการเรียนการสอน  

                                              งานวิจัย บริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาและเพ่ิมทักษะความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

              สารสนเทศแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหสามารถนำไปใชใน 

                                              การจัดการเรียนการอสนงานวิจัยและบริการวิชาการไดอยางมี    

                                              ประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรูดาน 

                                               เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ 4 : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีคณุภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได 

                  อยางมีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทุกระดับ 

                                              สูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

  เปาประสงคที ่2 :     พัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหมีสมรรถนะในการ 

                                              ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมืออาชีพและสามารถ 

                                              แขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 2.1 :     เสริมสรางและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหมทีกัษะและ 

              ขีดความสามารถในการทำวิจัย บริการวิชาการ การจัดการเรียน 

              การสอนโดยสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยาง 

                       ตอเน่ือง 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

นโยบายที่ 6 : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหสูงสุด 

                  ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการแสวงหารายได 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชน 

                                              ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

  เปาประสงคที ่1 :      มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินอยางมี 

                                              ประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมรายไดใหถึงพาตนเองได 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพยสินและเพ่ิมชองทางในการ 
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              จัดหารายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 1.1.2 จำนวนชองทางการจัดหารายได 

นโยบายที่ 7 : ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่เนนการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและกอใหเกิด 

                                              ประโยชนสูงสุดดวยหลักธรรมาภิบาล 

   กลยุทธที่ 3.1 :     พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

              เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร 

    ตัวชี้วัด : 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                               และภายนอก 

                3.1.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน 

                3.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสียงของ 

             มหาวิทยาลัย  

 

เปาหมายหลักในการพัฒนาสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในปงบประมาณ  

    พ.ศ.2561-2565 

 เปาหมายของสำนักวิทยบริการฯ สอดคลองกับเปาหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอที่ 4 มี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีความเสถียรและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ อบรม

ทักษะและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงโดยมีเปาหมายสำคัญคือ 

  1. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่ 30 ของประเทศจากมหาวิทยาลัย

ทั้งหมด 

  2. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 

คณะกรรมการประจำสำนักฯ 

 

คณะกรรมการบริหารสำนกัฯ 

 

ศูนยวิทยบริการ 

 

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 

คณะกรรมการภายในสำนกั 

 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอก 

 

สำนักงานผูอำนวยการ 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 

งานธุรการและสารบรรณ 

 

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จวัีฒนา 

 

งานบริหารและประกันคุณภพ 

ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด 

 

ศูนยคอมพิวเตอรฯ 

อาจารยณัฐพล  แสนคำ 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยสัญชัย  ครบอุดม 

 

ศูนยวิทยบริการ 

ผศ.ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข 

 

สำนักงานผูอำนวยการฯ 

นางปณปภัช  สงากลาง 

หัวหนาสำนักงาน 

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา 
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แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา 

 

คณะกรรมการประจำสำนกั 

 

คณะกรรมการภายในสำนกั 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอก 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด 

 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

อาจารยณัฐพล  แสนคำ 

 
รองผูอำนวยการสำนักฯ 

อาจารยสัญชัย  ครบอุดม 

 
หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

นางปณปภัช  สงากลาง 

 

ผศ.ดร.ชาญเวทย  อังคเวทย 

ผศ.ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดา 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

นางสาวสงศรี  ดีศรีแกว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

ผศ.ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข 
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คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 การบริหารงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากจะประกอบดวย

ผูบริหารที่ไดรับแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัยใหปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงานภายในหนวยงาน          

มีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานแลว  ยังมีคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย  ใหเปนคณะกรรมการทำหนาที่

กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการงานในสำนักวิทยบริการฯ ใหไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและ    

มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) และมาตรา 41 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยคณะกรรมการ

ประจำสถาบัน  สำนัก  ศูนย หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ    

พ.ศ. 2547 จึงแตงต้ังคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา  ประธานกรรมการ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข  กรรมการ 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด  กรรมการ 

 4. อาจารยณัฐพล  แสนคำ    กรรมการ 

 5. อาจารยสัญชัย  ครบอุดม       กรรมการ 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญเวทย  อังคเวทย  กรรมการ 

 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดา กรรมการ 

 8. นางสาวสงศรี  ดีศรแีกว    กรรมการ 

 9. นางปณปภัช  สงากลาง    กรรมการและเลขานุการ 

 

จำนวนบุคลากรสายสนบัสนุน 

 สำนักงานผูอำนวยการ 

 1. นางปณปภัช      สงากลาง หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

 2. นายวิชิต    จงคูณกลาง ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 

 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 3. นายวัชรินทร   สวายประโคน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (พ.มหาวิทยาลัย) 

 4. นายฉัตรพงษ    คำมาตย  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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 ศูนยวิทยบริการ 

 5. นางศศิธร    แสงการ  บรรณารักษชำนาญการ 

 6. นายทรงเกียรติ  เอกา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 7. นางสาวสายฝน   พวงประโคน บรรณารักษ (พ.มหาวิทยาลัย) 

 8. นางสาวณัฐรดา  บุญเย็น  บรรณารักษ (พ.มหาวิทยาลัย) 

 9. นายศิธศักด์ิ   สมพร  บรรณารักษ (พ.มหาวิทยาลัย) 

 10. นายธนาธิป   ปรีชารัมย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) 

 11. นายวัชรินทร   เมื่อประโคน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) 

 12. นางกิจจา   ตามกลาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) 

 13. นางสาวเบญจมาศ   มีศร ี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 14. นางสาวฐติิรัตน  ดีเย่ียงอยาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 15. นางวรรณดิา   อังกุลดี  ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.มหาวิทยาลัย)  

 16. นายวินิจ    จารึกดี  ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.ราชการ) 

 17. นางสาวอภิญา  จันทรออน ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 18. นางสาวหยาดนภา  จีนประโคน ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 19. นางสาวรัชดา  เจตินัย  ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

 20. นางสาวนาฎนลิน บุญโชติวิวัฒน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 21. นางสาววีราพัชร  ปุญญพัฒนศิร ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 22. นายรักเกยีรติ  เสารวงศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 23. นายพีคอน   หมายสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 24. นายอาณติั   กึมรัมย  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 25. นายปณวัชร   อะโรคา  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 26. นายอดิสรณ   แกวดวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 27. นายยุทธนา   อาจทวีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 28. นายพัฒนพงษ  จงปตนา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 29. นายสนทนา   สัตตารัมย นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.ราชการ)  

 30. นายฐาปกรณ  เสียงวังเวง นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 สถาบนัภาษา 
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 31. นายสิปปนนท  ต้ังชูกุล  นักวิชาการศึกษา (พ.มหาวิทยาลัย) 

 อาคารสถานที ่

 32. นางสาวกันตินันท  เอกา  พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 33. นางกรวรรณ  จันภูม ิ  พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 34. นางณัฐชยา   ปรีชารัมย พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 35. นางสาวจิราพร  เพชรวงศชัยศรีกุล   พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 

 

 

 

ขอมูลบคุลากร 

 ปงบประมาณ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรที่เปนผูบริหาร

ประกอบดวยอาจารยประจำจากคณะตางๆ จำนวน 5 คน  และบุคลากรสายสนับสนุน  35 คน รวม

ทั้งสิ้น 40 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) รายละเอียดดังน้ี 

 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามประเภท 

                                        หนวย : คน 

 
 

บุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น  35  คน 

บุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท

ขา้ราชการ

พนกังานราชการ

พนกังานมหาวิทยาลยั

พนกังานสนบัสนนุพนกังานมหาวิทยาลยั (26 คน : 74%)

พนักงานราชการ (5 คน :

ขาราชการ (2 คน : 6 %)พนักงานสนับสนุน ( 2 คน : 6 
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งบประมาณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ในปงบประมาณ 2561 

ดังตอไปน้ี 

 ในปงบประมาณ 2561 ไดรับงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ  จำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 11,805,200 บาท จำแนกไดดังน้ี 

จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

 

งบประมาณ จำนวนเงนิ 

งบประมาณแผนดิน 3,400,000 

งบประมาณเงนิรายได 8,405,200 

รวม 11,805,200 

 
 

 

จำแนกงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามหนวยงานยอย 

 

หนวยงานยอย งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณ

รายได 

รวม 

สำนักงานผูอำนวยการ 600,000 211,900 811,900 

งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

งบประมาณรายได 8,405,200 ลานบาท 

งบประมาณแผนดิน 3,400,000 ลาน
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ศูนยวิทยบริการ 2,500,000 1,222,000 3,722,000 

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 300,000 6,751,300 7,051,300 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา - 220,000 220,000 

รวม 3,400,000 8,405,200 11,805,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมของการใชงบประมาณตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดำเนินการตามพันธกิจดานสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใตวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิยา

ลัยดิจิทัล กาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สรุปผลการ

ดำเนินงานในปงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

 สำนักงานผูอำนวยการ  มีหนาที่หลักในการประสานงานระหวางศูนยวิทยบริการ  ศูนย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง

รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  งานพัฒนาบุคลากร  

การบริหารความเสี่ยง  การจัดการความรู การประชุมของสำนักซึ่งไดรับงบประมาณในการดำเนินงาน

ทั้งสิ้น 811,900 บาท โดยการใชจายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 
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งบประมาณแผนดิน 600,000 599,952.90 47.10 100 

งบรายได 211,900 208,875.00 3,025.00 98.57 

รวม 811,900 808,827.90 3,072.10 99.62 

  

 

 
 

 

 

 

การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

 

 

กิจกรรม 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

400,000 398,972.90 1,027.10 99.74 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะของสำนัก 

    วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไปสู 

    องคความเปนเลิศ 

 

130,000 

 

128,595.00 

 

1,405.00 

 

98.91 

งบประมาณป 2561

งบประมาณแผ่นดิน

งบรายได้

งบรายได 211,900 (26%)

งบประมาณแผนดิน 600,000 ( 74 %)
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3.โครงการอบรมเชิงป ฏิ บั ติการโปรแกรม

ประยุกตดานธุรการของบุคลากรสายสนับสนุน 

34,900 34,900.00 - 100 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ 

   พัฒนาเว็บไซตดวยซอฟแวตโอเพนซอรส  

   (Open Source Software): โปรแกรม  

   Dspace รุนที่ 1 และรุนที่ 2 

 

50,000 

 

50,000.00 

 

- 

 

100 

5. การพัฒนาระบบคลังขอมูลผลงานวิชาการ  

   BRU รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

50,000 

 

49,360.00 640.00 98.72 

6. โครงการประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   บุรีรัมย 

47,000 47,000.00 - 100 

7. โครงการพัฒนาความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ 

   และเสรมิสรางศักยภาพของเกษตรกรดวย 

   เกษตรอัจฉริยะ (Smart  Farm) 

 

100,000 

 

100,000.00 

 

- 

 

100 

รวม 811,900 808,827.90 3,072.10 99.62 

 

 ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่จัดหาและพัฒนา

ระบบการใหบริการสื่อการเรียนรูตางๆ สำหรับนักศึกษา  คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ในรอบปงบประมาณ 2561 ศูนยวิทยบริการไดปฏิบัติหนาที่      

ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามพันธกิจของหนวยงาน โดยไดรับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 

3,722,000 บาท โดยการใชจายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบประมาณแผนดิน 2,500,000.00 2,067,052.00 432,948.00 82.68 

งบรายได 1,222,000.00 804,321.00 417,679.00 65.82 

รวม 3,722,000.00 2,871,373.00 850,627.00 77.14 
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การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1.โครงการบรหิารจัดการศูนยวิทยบริการ     

     1.1 เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรดาน ICT 56,000 55,874 126 99.77 

     1.2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงาน

บริการสารสนเทศ (เจาหนาที)่ 

96,000 96,000 - 100 

     1.3 โครงการจัดหาวัสดุซอมบำรุงรักษา

หนังสือ 

100,000 99,912 88 99.91 

     1.4 บำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 300,000 - 300,000 100 

2.โครงการจัดหาหนังสือตำรา วารสาร และ

สิ่งพิมพตอเนื่อง 

    

     2.1 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานการ

จัดหาเอกสารตำราสำหรับผูใช 

2,500,000 2,067,052 432,948 82.68 

     2.2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานการ

จัดหาตำราอิ เล็กทรอนิกสภาษาไทยและ

ตางประเทศ (e-book Thai and e-Book) 

 

150,000 

 

149,801 

 

199 

 

99.86 

งบประมาณปี 2561

งบประมาณแผ่นดิน

งบรายได้

งบประมาณแผนดิน 2,500,000 (67%)

งบรายได 1,222,000 ( 33%)
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กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

     2.3 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงาน

วารสารละสิ่งพิมพตอเน่ือง 

300,000 183,817 116,183 61.12 

     2.4 จัดหาฐานขอมูลกฎหมาย 40,000 39,000 1,000 97.50 

3.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานบริการชวย

คนควาแกบุคลากรและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

 

50,000 

 

50,000 

 

- 

 

100 

4.โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ของศูนยวิทยบริการ 

100,000 99,920 80 99.92 

5.โครงการ Book Fair และนิทรรศการสงเสริม

การอานของศูนยวิทยบริการ 

30,000 29,997 3 99.99 

รวม 3,722,000 2,871,373 850,627 77.14 

 

 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่

จัดหาและพัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สำหรับ

นักศึกษา  คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ในรอบ

ปงบประมาณ 2561 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดปฏิบัติหนาที่      ที่ไดรับมอบหมายให

บรรลุตามพันธกิจของหนวยงาน โดยไดรับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 7,051,300 บาท โดย

การใชจายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบประมาณแผนดิน 300,000.00 300,000 - 100 

งบรายได 6,751,300.00 882,949 5,868,351 13.07 

รวม 7,051,300.00 1,182,949 5,868,351 16.77 
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การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

กิจกรรม 
จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1.โครงการบรหิารจัดการศูนยคอมพิวเตอร     

     1.1 โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพซอมบำรุงและใหบริการ 

400,000 399,991 9 99.99 

     1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

100,000 99,118 882 99.12 

     1.3 โครงการบำรุงรักษาระบบบริการ

การศึกษาออนไลน 

596,900 209,720 177,460 35.13 

2.โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    

     2 .1  จั ดห าระบบป อ งกัน การโจม ตี

แอปพลิเคช่ัน (Web Application Firewall) 

1,500,000 - 1,500,000 - 

     2.2 จัดหาปองกันเครือขายรุนใหม (Next 

Generation Fiewall) 

4,190,000 - 4,190,000 - 

3.โครงการเพิ่มทักษะดานเทคโนโลยี 

ใหกับนักศึกษาและบุคลากร 

    

     3.1 โครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

57,000 57,000 - 100 

     3.2 โครงการอบรมการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 

ช้ันปที่ 1 

60,000 60,000 - 100 

     3.3 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนออนไลน 

40,000 40,000 - 100 
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     3.4 โครงการติดตามและดูแลเว็บไซตของ

หนวยงาน 

53,200 53,200 - 100 

4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

54,200 54,200 - 100 

รวม 7,051,300 1,182,949 5,868,351 16.77 

 

 

 

 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เปนงานบริการเครื่องเสียงและอุปกรณโสตทัศนูปกรณของหอง

ประชุม  หองบรรยาย บริการยืมคืนอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา  บริการบันทึกภาพวีดีโอ/ภาพน่ิง 

พรอมตัดตอ และงานผลิตสื่อ ซึ่งไดรับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยการใช

จายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบรายได 220,000 220,000 - 100 

รวม 220,000 220,000 - 100 

  

 

การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

 

กิจกรรม จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1. จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา 

130,000 

 

130,000 

 

- 100 

2. โครงการผลติสื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย 30,000 30,000 - 100 

3.ผลิตสื่อวันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูม ิ 30,000 30,000 - 100 

4.โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการเรียนรู

ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

 

30,000 

 

30,000 

 

- 

 

100 
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รวม 220,000 220,00 - 100 

 

 

อาคารสถานทีส่ำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีอาคารที่อยูใน

ความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 2 อาคาร คือ  

 1. อาคารบรรณราชนครินทร หรือ หอสมุด เปนอาคาร 6 ช้ัน ดังน้ี 

 
 

 

 

  1.1 ช้ัน 1 ใหบริการยืม-คืน  บริการสมัคร-ตออายุสมาชิก  รับรองการปลดหน้ี  

บริการตอบคำถามและชวยสืบคน  บริการวารสารและหนังสือพิมพ  บริการกฤตภาคและจุลสาร  

บริการวารสารและหนังสือพิมพเย็บเลม  บริการวารสารและหนังสือพิมพลวงเวลา  บริการยืมระหวาง

หองสมุด  บริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร 

(OPAC) 
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  1.2 ช้ัน 2 ใหบริการหนังสือทั่วไป ปพิมพ ต้ังแตป  พ.ศ.2540-ปจจุบัน  หนังสือ

ภาษาไทยหมวด 000 เบ็ดเตล็ด  100 ปรัชญา  200 ศาสนา  300 สังคมศาสตร  400 ภาษา  500 

วิทยาศาสตร  600  วิทยาศาสตรประยุกต  700 ศิลปะและการบันเทิง  นวนิยาย  เรื่องสั้น  บริการ

ถายเอกสาร (เอกชนดำเนินการ) และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร (OPAC) 

 

   
 

  1.3 ช้ัน 3 ใหบริการ หนังสือทั่วไป ปพิมพ ต้ังแตป พ.ศ.2540-ปจจุบัน  หนังสือ

ภาษาไทยหมวด 800 วรรณคดี  900  ภูมิศาสตรประวัติศาสตร บริการหนังสือภาษาตางประเทศ 

หมวด 000-900 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการอินเทอรเน็ต  บริการฐานขอมูลซีดี-รอม 

มัลติมีเดีย และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร (OPAC) 

 

   
 

  1.4 ช้ัน 4 ใหบริการ หนังสือทั่วไป ปพิมพต้ังแตป พ.ศ.2530-พ.ศ.2539 หนังสือ

ภาษาไทยหมวด  000 เบ็ดเตล็ด  100 ปรัชญา  200 ศาสนา  300 สังคมศาสตร  400 ภาษา  500 

วิทยาศาสตร  600  วิทยาศาสตรประยุกต  700 ศิลปะและการบันเทิง  800 วรรณคดี  900  

ภูมิศาสตรประวัติศาสตร หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศและภาษาไทย  หองหนังสือวิทยานิพนธ   
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บริการหนังสือวิจัย  บริการหนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร 

(OPAC) 

    
  1.5 ช้ัน 5 ใหบริการหองหองสมุดพยาบาล หมวด 610-619 สมุดกฎหมาย หมวด 

340-349.99 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  และบริการสืบคนสารสนเทศดวย

คอมพิวเตอร (OPAC) 

 

   
 

 

  1.6 ช้ัน 6 ใหบริการยืม – คืนโสตทัศนวัสดุ  บริการวีดิทัศน หองประชุม 
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 2. อาคารนวัตปญญา สวนใหญ เปนอาคารที่ ใหบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 ช้ัน ดังน้ี 

  2.1 ช้ัน 1 ประกอบดวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 

5 หอง  หองปฏิบัติการ IT Mall ใหบริการสืบคนสารสนเทศ การใชอินเทอรเน็ต การพิมพรายการ 

ตางๆ จำนวน 1 หอง หองอัจฉะริยภาพ  หองสำนักงานผูอำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   หองสำนักงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หองซอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร 
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  2.2 ช้ัน 2 ประกอบดวย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร “หงสพันธ”  หองประชุมเจริญ

พันธุวงศ  หองประชุมลักษณะงาม  หองปฏิบัติการทางภาษา  หองปฏิบัติการทางภาษา “วงษแกว” 

หองประชุมโกวิทเช่ือมกลาง หองเรียนคอมพิวเตอร 

 

   
      

 

  2.3 ช้ัน 4 หองรองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ  หองปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

  2.4 ช้ัน 5 หองประชุมเบญจกาญจน 
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สวนท่ี  2 

ผลการดำเนนิงานตามองคประกอบและตัวบงชี ้

การประเมินคุณภาพภายในประจำปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2561 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 

 

 

 
 

องคประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ 

 

ตัวบงชี้ที่  1.1   การบริหารของสำนัก/สถาบนั  เพื่อกำกับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจ 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ  

คำอธิบายตัวบงชี้ สำนัก/สถาบัน  มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการสงเสริม  สนับสนุนใหคณะสามารถดำเนินการ

ตามพันธกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  สำนัก/สถาบัน  ตองมีแผนเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาและ

การดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน  ใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งดาน

บุคลากร  การเงิน  ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ

หลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห  SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน ของหนวยงานและ

พัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี  และเปาหมายของแผนกลยุทธ  

และเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะกรรมการบริหาร   

 2. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

ที่เกิดจากภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

 3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง  10  ประการ   

 4. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบและกลไกที่ เหมาะสม             

และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงานที่ไดปรับใหมีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ

เปนสวนหน่ึงของการบริหารงานหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวย  การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบ

คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 

 5. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารของหนวยงาน 

 6. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล  ทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลง

เรียนรูอ่ืน ๆ  ตามประเด็นความรูอยางนอย  1  ดาน   

 

เกณฑการประเมิน 
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คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5  ขอ 

มีการดำเนินการ 

6  ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ของหนวยงานและ

พัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้  และเปาหมายของ

แผนกลยุทธและเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะกรรมการบริหาร   

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดยึดนโยบายปฏิบัติ

โดยใชแผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมยที่มีการพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT  

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และในป

การศึกษา 2561 ไดมีการพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT  

โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง กับวิสัยทัศนของสำนัก

วิทยบริการฯ รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันโดยทางคณะไดมีการจัด

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการวางแผนยุทธศาสตร ประจำป 2561 

ซึ่งมีการพัฒนา ไปสูแผนกลยทุธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำป

ตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ

และเสนอผูบรหิารระดับสำนักวิทยบริการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ผูบริหาร

สำนักและบุคลากรในสำนักวิทยบริการฯ ไดรวมประชุมและมีการ

วิเคราะห SWOT จนนำไปสูการกำหนดวิสัยทัศนใหมคือ “มุงพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

เช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล กาวสูการเปนศูนยกลาง

การศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

          1.ประชุมคณะกรรมการ บุคลากรเพ่ือรวมกันวิเคราะห SWOT 

สวท 1.1-1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมยที่ 1395/2561 

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ

ทบทวนแฟนยทุศาสตร พ.ศ.

2561 และจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ.2562 

สวท 1.1-1-2 แผนกลยุทธ 5 ป 

พ.ศ.2561-2565 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย 

สวท 1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำป 2561 จากผลการ

วิเคราะห SWOT 

 สวท 1.1-1-4 คูมือการใช

งบประมาณ ประจำป พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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และเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงานและใหสอดคลองกบัแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

          2. นำผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ 

          3. นำแผนกลยทุธ สูการปฏิบัติ เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกร 

บรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธ โดยพัฒนาไปสู

แผนปฏิบัติการประจำป 

          4. มีการดำเนินงานตามแผนโดยจัดทำแบบประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนตางๆ และนำผลประเมินไปปรับปรุง 

     ในปการศกึษา 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได

ดำเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดูแล   

และใหคำปรึกษาในการจัดทำแผน (สวท 1.1-1-1- 1.1-1-2) รวมทั้งจัด

โครงการประชุมจัดทำแผน พรอมทบทวนและปรับปรุงแผน (สวท 1.1-

1-3 - 1.1-1-4) และใหบุคลากรมีสวนรวมในการวิเคราะห SWOT โดย

เช่ือมโยงสอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย นำไปสูการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจำป 2561 (สวท 1.1-

1-5 – 1.1-1-7) เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหบรรลุตามตัวบงช้ี   

สวท 1.1-1-5 คำสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย ที่ 02/2560 เรื่อง

แตงต้ังอำนวยการ สถาบัน  สำนัก 

สวท 1.1-1-6 คำสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย ที่ 737/2560 

เรื่องแตงต้ังรองผูอำนวยการสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคำสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

ที่ 1109/2562 เรื่องแตงต้ังรอง

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท 1.1-1-7 แผนปฏิบัติการ

ประจำป 2561 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทศัน ของหนวยงานและ

พัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้  และเปาหมายของ

แผนกลยุทธและเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบนัหรือคณะกรรมการบริหาร   

เปาหมายที่กำหนดไว (สวท 1.1-1-8-1.1-1-9) สวท 1.1-1-8 แบบเสนอโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยสำนัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำปงบประมาณ 2561 

สวท. 1.1-1-9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ที ่1395/2561 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 

2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ.2562 

2 ดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทีเ่ปนผลจากการวิเคราะหและระบปุจจัยเสีย่งที่เกิดจาก

ภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนนิงานตามพันธกิจของหนวยงาน  

     การดําเนินงานตามแผนความเสี่ยงที่เปนผลจาก การ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ดังน้ี  

          1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมเพ่ือ

วิเคราะห ประเด็นความเสี่ยงจากปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดจัดทําเปนแผน

บริหารความเสี่ยง  

          2. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

          3. ตรวจสอบการควบคุมความเสี่ยงโดยวิธีการกํากับ 

ติดตาม ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานและ ระยะเวลาที่

กําหนด  

          4. นําผลการดําเนินงานจากขอ 3 มาจัดทําแผน

ควบคุม ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู  

     ในปการศกึษา 2561 หนวยงาน ไดมีการดําเนินงาน ตาม

แผนความเสี่ยง ดังน้ี  

          1. สํานักวิทยบริการฯ มีคณะกรรมการดําเนินงาน 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (สวท 1.1-2-1) เพ่ือ

สวท 1.1-2-1 คำสั่งสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่16/2560 เรื่อง

แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานบริหาร

ความเสียงและควบคุมภายใน ประจำป

งบประมาณ 2560 

สวท 1.1-2-2 แผนบริหารความเสี่ยงสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 

สวท 1.1-2-3 บันทึกขอความเรื่องสงขอมูล

การจัดทำรายงานการประเมินควบคุมภายใน 

สวท 1.1-2-4 รายงานผลการประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
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จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง และ ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงและรายงานผล การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง  

โดยพบวามีความเสี่ยงปานกลางที่สามารถควบคุมได และไดมี

การประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงใหอยูใน ดาน

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ(สวท 1.1-2-2- 1.1-2-6)  

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

2 ดำเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทีเ่ปนผลจากการวิเคราะหและระบปุจจัยเสีย่งที่เกิดจาก

ภายนอกหรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนนิงานตามพันธกิจของหนวยงาน  

         2. การบริหารจัดการความเสียดานระบบเครือขาย 

ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีเว็บไซตเพ่ิมมากขึ้น และกำลังสนับสนุน

ใหมีเว็บไซตสวนตัวเพ่ือความปลอดภัยจากภัยคุกคามบนระบบ

เครือขายจึงไดมีการจัดหาอุปกรณไฟลวอลลตัวใหมที่มี

ประสิทธิภาพมากกวาเดิม  การรักษาความปลอดภัยของระบบ

เครือขาย และการติดต้ังอุปกรณ ตัวกระจายสัญญาณ 

(Wireless)  

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทำหนาที่ในการกำหนด

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงพรอม

ทั้งควบคุมและติดตามความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการฯ      

ใหเปนไปตามวัตถุประสงคครอบคลุมพันธกิจในทุกดาน 

(สวท. 1.1-2-7-1.1-2-8) 

 

สวท. 1.1-2-5 บันทึกขอความ สงขอมลูการ

จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ 

สวท. 1.1-2-6 บันทึกขอความเรื่องสง

รายช่ือผูเขารวมโครงการอบรมการควบคุม

ภายใน 

สวท. 1.1-2-7 รายงานผลการประเมิน

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

สวท. 1.1-2-8 แบบ ปย.2 

 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

       สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรหิารงาน

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  มีการดำเนินงานตามระบบ

ราชการที่ถูกตองและเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุตามพันธกิจ 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มรีะบบบริหารจัดการ

ขอมูล มีความโปรงใสและตรวจสอบได โดยคำนึงถึงประโยชน

ของสำนักวิทยบริการฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย พรอมทั้งมีการ

ประเมินการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 

เพ่ือใหการดำเนินงานงามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 

ประการ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

สวท 1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2561  
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          1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย  (สวท 1.1-3-1) ภายใตแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ระยะ 5 ป  พ.ศ.2561-2565 และ

แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2561-2565) สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท 1.1-3-2)  มีการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการฯ โดยนำขอเสนอแนะ ในปที่ผานมา มาพัฒนาสำนัก

วิทยบริการฯ เชน จัดทำศูนยขอมูลเพ่ือใหบริการอาจารยและ

นักศึกษาในการทำวิจัยและการพัฒนา  

สวท 1.1-3-2 แผนยุทธศาสตร 5 ปสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-

2565 

สวท 1.1-3-3 เว็ปไซตระบบคลังขอมูลทาง

วิชาการ dspace.bru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

ระบบคลังขอมูลทาง วิชาการ (BRU) (สวท 1.1-3-3)   ซึ่งใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริการฯ มีผลการ

ดำเนินงานดังน้ี 

1. โรงเรียนสาธิต  จำนวน 12 รายการ 

2. บัณฑิตวิทยาลัย  จำนวน 758 รายการ 

3. คณะพยาบาลศาสตร  จำนวน 1 รายการ 

4. สำนักงานอธิการบดี จำนวน 79 รายการ 

5. สำนักงานตางประเทศ  จำนวน 64 รายการ 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน 372 รายการ 

7. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  จำนวน 1 รายการ 

8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  จำนวน 4 รายการ 

9. สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

จำนวน 28 รายการ 

10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำนวน 1,539 รายการ 

11. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 80 รายการ 

12. คณะครุศาสตร  จำนวน 337 รายการ 

13. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

จำนวน 61 รายการ 

14. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 89 รายการ 
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15. คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 110  รายการ 

16. คณะวิทยาศาสตร  จำนวน 119  รายการ 

         1.1 ผลการประเมินการบริหารงานของผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมินโดยรวม (เฉลี่ย=4.59) 

(สวท 1.1-3-4) 

          1.2 ผลการดำเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป

การศึกษา 2560 คะแนนประเมินเทากับ 5.0 ผลการประเมิน

อยูในระดับดีมาก (สวท 1.1-3-5) 

 

 

 

สวท 1.1-3-4 รายงานผลการติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผงงานของ

มหาวิทยาลัยในตำแหนงผูอำนวยการสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560-

30 ก.ย. 2561) 

สวท 1.1-3-5 รายงานผลการประเมินของ

สำนักวิทยบริการฯ ปการศึกษา 2560 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

     2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานโดยใชเทคนิคและ

เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมทำใหองคกรสามารถใช

ทรัพยากร รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด  และสามารถบริหาร

จัดการกระบวนการทำงานที่มุงตอบสนองความตองการ โดยมี

การนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการและใหเกิด

ประสิทธิภาพในดานตางๆ เชน  

          2.1 ดานการเรียนการสอน 

               2.1.1 ระบบการจัดการเรียนการสอน เปนระบบ

เพ่ือใหนักศึกษา (สวท 1.1-3-6) 

               2.1.2 ระบบบริการการศึกษา เปนระบบเพ่ือให

นักศึกษาไดตรวจสอบผลการเรียน (สวท 1.1-3-7) 

          2.2 ดานการบริหารจัดการ 

               2.2.1 ระบบสารสนเทศทางการบริหาร เปนระบบ

ที่ใชดำเนินงานพัสดุ เชน การขออนุมัติจัดซื้อ/จาง  การเบิก

วัสดุ (สวท 1.1-3-8)  

               2.2.2 ระบบประเมินการสอนออนไลนสำหรับ

อาจารย (สวท 1.1-3-9) 

               2.2.3 ระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส (e-

Document) ใชสำหรับงานธุรการ พิมพหนังสือราชการ

ออนไลน (สวท 1.1-3-10) 

          2.3 ดานการเงินและงบประมาณ 

               2.3.1 ระบบบริหารงบประมาณ (PMIS) เปน

ระบบเกี่ยวกับการจัดต้ังงบประมาณ และการเบิกจาย

งบประมาณ 

               2.3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจสำหรับ

ผูบริหารใชในการตัดสินใจดานงบประมาณการใชจาย

งบประมาณของแตละหนวยงาน (สวท 1.1-3-11)  

 

 

 

 

 

 

 

สวท 1.1-3-6 ระบบการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน 

สวท 1.1-3-7 เว็บไซตระบบบริการ

การศึกษา 

http://reg.bru.ac.th/registrar/home.asp 

สวท 1.1-3-8 เว็บไซตระบบสารสนเทศ

ทางการบริหาร 

http://www.pmis.bru.ac.th/ 

สวท 1.1-3-9 เว็บไซตระบบประเมิน

อาจารยผูสอนออนไลน 

http://eva.bru.ac.th  

สวท 1.1-3-10 เว็บไซตระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

http://202.29.14.60/BRU_DOC_MAIN/ 

สวท 1.1-3-11 เว็บไซต 

http://pmis.bru.ac.th/ 

  

http://reg.bru.ac.th/registrar/home.asp
http://www.pmis.bru.ac.th/
http://eva.bru.ac.th/
http://202.29.14.60/BRU_DOC_MAIN/
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

      3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการหรือ

ความคาดหวังของบุคลากร และผูมสีวนไดสวนเสีย  มีการอำนวยความ

สะดวกตอผูมาใชบริการ ที่สามารถเขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็ว โดย

จัดใหมีบริการดังน้ี   

          3.1 จดัใหมีชองทางที่หลากหลายในการรับฟงความคิดเห็น  

ขอเสนอแนะ  ขอรองทุกขจากผูรับบริการ จากบุคลากร  และผูมสีวนได

สวนเสีย ซึ่งเปนชองทางที่เปดเผย เชน ชองทางการประเมินผลการเรียน

การสอนออนไลนผานระบบบริการการศึกษา เพ่ือประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารย   

(สวท 1.1-3-12) 

          3.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ

การใหบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศกึษา 

2561 ใน 4 ดาน คือ 1) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ          

2) ดานการใหบริการเจาหนาที่ผูใหบริการ  3)ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

และ  4) ดานคุณภาพการใหบริการ ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอการใหบริการของศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก รอยละ 

79.8 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง 4 

ดาน เรียงตามลำดับดังน้ี  ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาที่

ใหบริการ  รอยละ 81.60 รองลงมาคือดานสถานที่และสิ่งอำนวยความ

สะดวก รอยละ 80.60 ดานประชาสัมพันธ รอยละ 80.02 ดาน

กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ รอยละ 80  ดานทรัพยากร

สารสนเทศ รอยละ 76.80 

 

 

 

 

 

สวท 1.1-3-12 เว็บไซตระบบ

ประเมินอาจารยผูสอนออนไลน 

http://eva.bru.ac.th  

 

       4. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ผูบริหารสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่

และผลงาน ตามพันธกิจ เปาหมาย และตัวช้ีวัด ที่ที่กำหนดไว  เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงค เชน  

          4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกตดานธุรการ

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

          4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ  พัฒนาเว็บไซต

สวท 1.1-3-13 โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปงบประมาณ 2561 

http://eva.bru.ac.th/
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ดวยซอฟแวตโอเพนซอรส  (Open Source Software): โปรแกรม  

Dspace รุนที ่1 และรุนที่ 2 

          4.3 การพัฒนาระบบคลังขอมูลผลงานวิชาการ  BRU รองรับการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัย 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

           4.4 โครงการประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

          4.5 โครงการพัฒนาความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ   และเสริมสราง

ศักยภาพของเกษตรกรดวยเกษตรอัจฉริยะ (Smart  Farm) 

          4.6 โครงการกิจกรรมสงเสริมการอานของศูนยวิทยบริการ 

         4.7 โครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

นักศึกษาช้ันปที่ 4 

          4.8 โครงการอบรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

นักศึกษาช้ันปที่ 1 

          4.9 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน 

          4.10 โครงการติดตามและดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

          4.11 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

          4.12 โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการเรียนรูทางไกล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(สวท 1.1-3-13) 

          5. หลักความโปรงใส (Transparency) ผูบริหารสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปดเผย  

ตรงไปตรงมา  สามารถช้ีแจงการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจไดเมื่อมีขอ

สงสัย  มีการดำเนินงานสรางระบบตรวจสอบภายใน สามารถให

ผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร สามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบอยางเปนระบบ 

โดยมีกระบวนการดังน้ี  

       5.1 ประกาศเจตจำนงสุจริต “มีวิสัยทศัน  ซื้อสัตยสจุริต จิตอาสา 

พัฒนาสังคม” (สวท 1.1-3-14) 

          5.2 มหาวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยคณะกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือรายงานผล

การติดตาม ตรวจสอบ พรอมความเห็นเสนอตอมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ

ประเมินการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 2561 พบวาในภาพรวมผลการประเมนิ

การบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ (ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สมศักด์ิ  จวัีฒนา) มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวท 1.1-3-14  ประกาศ

เจตจำนงสุจริต 

 

สวท 1.1-3-15 รายงานการ

ติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ผลงานในตำแหนงอธิการบดี  

คณบดี  ผูอำนวยการสำนักงาน

อธิการบดี ผูอำนวยการสำนัก/

สถาบัน ประจำปงบประมาณ 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

4.59) (สวท 1.1-3-15) 

 

2561 หนา 88  
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

      6. หลักการมีสวนรวม  (Participation) บุคลากรในสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู  ทำความ

เขาใจ  รวมถึงแสดงทัศนะ รวมแกไขปญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่

เกี่ยวของ  รวมถึงการตรวจสอบ รวมคิดหาแนวทางในการแกไขปญหา 

รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมในการพัฒนาองคกร ดังน้ี  

          มหาวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวน

แผนยุทธศาสตร 5 ป พ.ศ.2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

พ.ศ.2562 (สวท 1.1-3-16) 

7. หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization) ผูบริหารสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถายโอนอำนาจการตัดสินใจ  

ทรัพยากรและภารกิจไดดำเนินการแทนโดยมีอำนาจ ความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจ  และการดำเนินการใหแกบุคลากร น้ัน  ผูอำนวยการสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอำนาจหนาที่ของผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมอบหมายใหผูบริหารใน

สำนักวิทยบริการฯ ในแตละระดับ เพ่ือใหการบริหารภารกิจของสำนัก

วิทยบริการฯ เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ใหสอดคลองกบั

นโยบายของสำนักวิทยบริการและมหาวิทยาลัย  เพ่ือลดขัน้ตอนในการ

ปฏิบัติราชการ  ทั้งน้ี ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ไดมอบหมายใหรอง

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และหัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสำนัก

วิทยบริการฯ ปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  (สวท 

1.1-3-17-1.1-3-20) 

 

 

 

 

    8. หลักนิติธรรม  (Rule of Law) ผูบรหิารสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบงคับใชกฎ  ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ดวย

ความเปนธรรม  โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  และมีขั้นตอน  กระบวนการ

พิจารณาและการกำหนดโทษอยางชัดเจน  โดยมุงประโยชนราชการเปน

สำคัญ  เชน  

          8.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

สวท 1.1-3-17 ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 เรื่องการแบงสวนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

สวท  1.1-3-18 คำสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่ 

737/2560 เรือ่งแตงต้ังรอง

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท  1.1-3-19 โครงสรางการ

บริหารงานสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท 1.1-3-20 คำสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

เรื่องแตงต้ังผูรักษาราชการแทน

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

สวท 1.1-3-21 คำสั่ง
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ประจำสำนัก (สวท 1.1-3-21) 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการประจำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ   

           8.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที ่                       

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(สวท 1.1-3-22) 

 

 

 

    9. หลักความเสมอภาค  (Equity) ผูบรหิารสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดยึดหลักความเสมอภาค  มีการปฏิบัติตอ

บุคลากรอยางเทาเทียมกัน  โดยใหความเสนอภาคแกบุคลากรทั้ง 

สายวิชาการและสายสนับสนุน ไดเพ่ิมพูดความรู  และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทานใหสามรถนำมาประยุกตใชและพัฒนางานตอไป  โดยสนับสนุน

ใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามความสนใจในเสนทางการทำงานของ

ตนเอง  (สวท 1.1-3-23)  นอกจากน้ีผูบริหารสำนักวิทยบริการฯ ยังมี

การบังคับใชกฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับตางๆ ดวยความเปนธรรม  

โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  และมีขั้นตอนการพิจารณาและการกำหนดโทษ

อยางชัดเจน  คำนึงถึงความเสมอภาคและสทิธิเทาเทียมกนัตามหลัก

กฎหมาย (สวท 1.1-3-24)   

 

  

    10.หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ผูบริหารสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการบริหารงานในรูปแบบ

คณะกรรมการ  เพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสีย

ประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรบผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอคัดคาน

ที่ยุติไมได  จากทุกฝาย  รวมถึงสามารถประนีประนอมหากเกิดความ

ขัดแยงระหวางกลุมเพ่ือหาขอตกลงไดอยางสันติ 

 

 

สวท 1.1-3-22 คำสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

ที่เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน 

ผลงานของผูอำนวยการสำนัก 

วิทบริการฯ 

 

สวท 1.1-3-23  โครงการ

ฝกอบรม 

สวท 1.1-3-24 คำสั่งสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ 02/2562 เรือ่ง แตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสายสนับสนุน (ลกูจาง

ช่ัวคราว) เพ่ือประกอบการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

4 ดำเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของหนวยงานที่ไดปรับใหมีการดำเนนิงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานหนวยงานตามปกติที่ประกอบ ดวยการควบคุมคณุภาพ  

การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคณุภาพ 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย

กำหนดประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ  

     ในปการศึกษา 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี

การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี  

          1. มีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบดวย การควบคุม 

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ (สวท 1.1-4-1) 

มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการ

ทำงานในแตละองคประกอบประชุมกำหนดผูรับผิดชอบในแตละ

องคประกอบ และมีตัวแทนจากหนวยงานรวมประชุมประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเกิดการประสาน เช่ือมโยงเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยจะทำหนาที่รับนโยบาย แนวทางและ

ขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยมาสื่อสารกบั

บุคลากรภายในหนวยงานและนำสูการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวท 1.1-

4-2-1.1-4-3)  

     สําหรับการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพ โดยมี

การนําผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาและขอเสนอแนะจากการ

 

 

 

สวท 1.1-4-1 คูมือประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2561 

สวท 1.1-4-2 คำสั่งสำนักวิทย

บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ 011/2561 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

สวท 1.1-4-3 คำสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย เรื่องแตงต้ังให

ขาราชการ อาจารย และพนักงาน

เจาหนาที่เขารวมโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

สวท 1.1-4-4 คูมือการประกัน
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ประเมินคุณภาพ การศึกษา ปการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย      

มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโดยการจัดทำคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษา (สวท 1.1-4-4) และรายงานการประเมินตนเอง ป

การศึกษา 2561 (สวท 1.1-4-5) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน   

 

 

 

คุณภาพการศึกษาภายใน สำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปการศึกษา 

2561 

สวท 1.1-4-5 รายงานการ

ประเมินตนเอง สำนักวิทยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำปการศึกษา 2561 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

4 ดำเนนิงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ

สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของหนวยงานที่ไดปรับใหมีการดำเนนิงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานหนวยงานตามปกติที่ประกอบ ดวยการควบคุมคณุภาพ  

การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคณุภาพ 

          2. มีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

              2.1 การควบคุมติดตามการดำเนินงาน และ ประเมินคุณภาพ 

คือ มีการวางแผนการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำป 

2561 โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจ ประเมินมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2560        

มาพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงาน  ใหครอบคลุมตัวช้ีวัดที่สอดคลอง

กับหนวยงาน มีการกำหนด คาเปาหมายการดำเนินงาน และมอบหมาย

ใหมีผูรับผิดชอบแตละองคประกอบเปนผูผลกัดันการดำเนินงานใหบรรลุ

ตามเปาหมายที ่วางไว ดานการติดตามการดำเนินงาน มีการรายงาน

ความกาวหนาผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ

มหาวิทยาลัย 

             2.2 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

รายงานที่เปนขอมูลสวนหน่ึงตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online (สวท 1.1-4-6)         

สวท 1.1-4-6 รายงานขอมูลที่ 

สกอ. กำหนดใหกรอกใน CHE 

QA Online 
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            2.3 นำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนา คุณภาพ

การศึกษาของหนวยงาน หลังจากเขารับการ ตรวจประเมินคุณภาพแลว    

จะนำผลการประเมินตนเอง รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดรับจาก 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพไปใชปรับปรุงการดำเนินงานของ

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง โดยมีกระบวนการ คือ ผูรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในตอผูบริหารของหนวยงานรับทราบ เพ่ือนำไปพิจารณา 

ปรับปรุง พัฒนา และมอบหมายใหผูรับผิดชอบหรือที่มี สวนเกี่ยวของ

นำไปพัฒนาการดำเนินงานตอไป ตาม ขอคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพ ภายใน รอบปการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

5 กำกับติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนการบริหารของหนวยงาน 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการกำหนด

ระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ จากงานตางๆ ที่

เกี่ยวขอเปนรายไตรมาส เพ่ือนำผลการดำเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง

รวมกันในที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ตามแผนการ

บริหารดังน้ี 

          1. มีคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบ วางแผนหรือทำแผนบริหาร 

เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน  

          2. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหาร  

          3. มีการติดตามผลการดำเนินการโครงการ  

และรายงานผลการประเมิน  

          4. นำผลการประเมนิมาทบทวนและประเมินผล สำหรับปรับปรุง

กระบวนการในการวางแผน กำกับ ติดตามและพัฒนาแผนบริหารของ

หนวยงานตอไป    

     ในปการศกึษา 2561 หนวยงาน ไดมีการดำเนินการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานตามแผน บริหารหนวยงานดังน้ี  

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำกับติดตาม

สวท 1.1-5-1 คําสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัรีรัมย ที่ 737/2560 เรื่อง 

แตงต้ังรองผูอำนวยการสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวท 1.1-5-2 แผนปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 

2561 

สวท 1.1-5-3 สรุปรายงานการ

เขารวมประชุม อบรม สัมมนา

ของบุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท 1.1-5-4 ผลการดำเนินงาน

ของสำนักวิทยบริการและ
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ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารหนวยงาน โดยมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท 

1.1-5-1) และแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการพัฒนาบุคลากร ไวใน

แผนปฏิบัติการทุกป (สวท 1.1-5-2) ซึ่งใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน จากน้ันจะมกีารติดตาม 

ประเมินผลจากสรุปรายงาน การเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา ของ

บุคลากร (สวท 1.1-5-3) 

     นอกจากน้ียังมีการำเสนอการติดตามประเมินผลงานผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท 1.1-5-4)และรายงาน

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

(สวท 1.1-5-5) 

เทคโนโลยีสารสนเทศประจำป

งบประมาณ 2561 

สวท 1.1-5-5 รายงานการ

ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ผลงานในตำแหนงอธิการบดี  

คณบดี ผูอำนวยการสำนักงาน

อธิการบดี และผูอำนวยการ

สำนัก/สถาบัน ประจำป

งบประมาณ 2560  

(1 ต.ค.2559-30 ก.ย. 2560 หนา 

84-90 

 

 

 
 
 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

6 คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล  ทักษะของผูมีประสบการณตรงและแหลง

เรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรูอยางนอย  1 ดาน   

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนำความรูจาก 

แนวปฏิบัติ ที่ดีจากการอบรม  สัมมนา หรอืการเรียนรูจากแหลงตางๆ  

มาถายทอด ปรับใชใหเกิดประโยชนกับการปฏิบัติงานและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศ (สวท 1.1-6-1-1.1-6-10) 

 

 

 

 

แกไขใหม 

สวท 1.1-6-1 คูมือปฏิบัติงาน

จดหมายเหตุ 

สวท 1.1-6-2 คูมือปฏิบัติงาน

สรางฐานขอมลูเขาระบบ CD 

DVD VCD 

สวท 1.1-6-3 คูมือปฏิบัติงานการ

สรางฐานขอมลูเขาระบบหนังสือ 

สวท 1.1-6-4 คูมือปฏิบัติงาน

จัดหาสิ่งพิมพตอเน่ือง 

สวท 1.1-6-5 คูมือปฏิบัติงาน

บริการยืม-คืนทรัพยากร
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สารสนเทศ 

สวท 1.1-6-6 คูมือปฏิบัติงาน

วารสารและสิ่งพิมพตอเน่ือง 

สวท 1.1-6-7 คูมือปฏิบัติงาน

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท 1.1-6-8 คูมือปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการแกไขการจัดทำ

ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม 

สวท 1.1-6-9 คูมือปฏิบัติงาน

ดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ และ

งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต

ศูนยวิทยบริการ 

สวท 1.1-6-10 R2R 
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ผลการประเมินตนเอง : 

 

เปาหมายปนี้  6 ขอ  5 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 6 ขอ  5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 6 ขอ  5 คะแนน 

การบรรลเุปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 

      ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปถัดไป 6 ขอ  5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่  1.2   รอยละความสำเร็จของการดำเนนิโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลผลิต 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ  

 

คำอธบิายตัวบงชี ้หนวยงานสนับสนุนมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการโครงการเพ่ือบรรลุประสิทธิผล

และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของโครงการที่กำหนด 

 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ

โครงการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5  และกำหนดใหคะแนนเต็ม  5  =  รอยละ  100 

 

สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณคารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการตามสูตร 

 จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
x 100 

 จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

 

คะแนนที่ได = 
คารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

x 5 
100 

 

หมายเหตุ :  โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ  หมายถึง  การประเมินความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค

ของโครงการ  โดยผลการดำเนินงานตองบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทุกขอ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีแผนการดำเนิน

โครงการตามพันธกิจของสำนัก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน   โครงการ ดังน้ี  

 

พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใหเปนศูนยกลางการเรียนรู  สนบัสนุนการเรียน    
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                 การสอน  การวิจัย ทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   

ชื่องานและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนนิงาน 

1. โครงการการพัฒนาระบบคลังขอมูลทางวิชาการ 

BRU รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

1.จำนวนขอมูลที่อยูใน

คลังขอมูลทาง จำนวน 

1,880 รายการ 

 

1. จำนวนบทความวิชาการ

และการอางอิงบทความทาง

วิชาการ 1,880 รายการ 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ครั้ง 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 34 คน คิดเปน 

100% 

 

พันธกิจที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใหเปนศูนยกลางการเรียนรู  สนบัสนุนการเรียน    

                 การสอน  การวิจัย ทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   

ชื่องานและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนนิงาน 

3. เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร ICT 6 ครั้ง 100% 

พันธกิจที่ 2 : บริการโครงขายสือ่สารขอมูลและโทรคมนาคมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งภายในและ  

                 ภายนอกของมหาวิทยาลัย 

2.1 โครงการบำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 4 ครั้ง  

2.2 โครงการบำรุงรักษาระบบปองกันเครือขาย (MA  

     Firewall) 

4 ครั้ง 100% 

2.3 การบำรุงรกัษาระบบควบคุมเครือขายไรสาย (MA  

    Wireless Controller) 

4 ครั้ง 100% 

2.4 การบำรุงรกัษาระบบความมั่นคงของเครือขาย (MA  

    Network Securiies) 

4 ครั้ง 100% 

2.5 โครงการจดัหาระบบปองกันการโจมตีแอปพลิเคช่ัน  

     (Web Application Firewall) 

4 ครั้ง 100% 

2.6 โครงการจดัหาระบบปองกันเครือขายรุนใหม  

     (Next Generation Firewall) 

4 ครั้ง 100% 

พันธกิจที่ 3 : บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยางคุมคาและ       

                 พอเพียง          

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต

ดานธุรการของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 21 

มิถุนายน 2561 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงส

พันธ ช้ัน 2 อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 40 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
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40 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

4.32 จาก 5 ระดับ 

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

86.40 

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซตดวยซอฟแวรโอเพนซอรส (Open 

Source Software) โปรแกรม Dspace รุนที่ 1 

และ รุนที่ 2 วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2561  ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     หงสพันธ ช้ัน 2 

อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

90 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

4.79 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 90 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

95.80 
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พันธกิจที่ 3 : บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยางคุมคา 

                 และพอเพียง          

ชื่องานและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนนิงาน 

3.3 ประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัย วันที่ 17 – 31 

กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมวินิตปญญา 2 

อาคาร นวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวมโครงการ  

มีจำนวนไมนอยกวารอยละ 

80 จากกลุมเปาหมาย  

75 หนวยงาน 

2. การตัดสินรางวัลเปน

ระดับคณะวิชา  ระดับสาขา

และหนวยงานสนับสนุน   

2. ผลการตัดสิน 

   2.1 หนวยงานระดับคณะ 

ชนะเลิศคณะวิทยาศาสตร 

   2.2 ระดับสาขา ชนะเลิศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 

    2.3 ระดับสำนัก/สถาบัน 

ชนะเลิศสำนักงาน

ตางประเทศ 

1. จำนวนหนวยงานที่เขารวม

โครงการมีจำนวน 75 

หนวยงาน คิดเปน 100% 

 

3.4 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานบริการชวย

คนควาแกบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

หัวขอ การสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ 

สกอ. ในวันที่ 25 – 26 มถิุนายน 2561 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ ช้ัน 2 

อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวนไมนอยกวารอยละ 

80 จากกลุมเปาหมาย 

40 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

 4.48 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 40 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

89.5 

 

3.5 โครงการสอบทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 วันที ่10 

พฤศจิกายน ถงึวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวนไมนอยกวารอยละ 

80 จากกลุมเปาหมาย 

3,114 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

 4.27 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 2,781 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

85.4 
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พันธกิจที่ 3 : บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยางคุมคา 

                 และพอเพียง          

ชื่องานและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนนิงาน 

3.6 โครงการอบรมการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 วันที ่23 – 26 

กรกฎาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

2,829 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม  

4.25 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 2,800 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 85 

 

3.7 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ออนไลน วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 ณ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ ช้ัน 2 อาคารน

วัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

40 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

3.51 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 40 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 88 

 

3.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและ

พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน” วันที่ 9 –10 เมษายน 

2561 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ ช้ัน 2 

อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

50 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

3.51 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 50 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 88 

 

3.9 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรหงสพันธ ช้ัน 2 อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

50 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 57 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

95.2 



54 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2561 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ของผูเขารวมกิจกรรม 

4.76 จาก 5 ระดับ 
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พันธกิจที่ 3 : บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยางคุมคา 

                 และพอเพียง          

ชื่องานและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนนิงาน 

3.10 โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการเรียนรู

ทางไกล เฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 

พฤศจิกายน 2560 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

หงสพันธ ช้ัน 2 อาคารนวัตปญญา 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

100 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

4.59จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 106 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 

91.8 

 

3.11 โครงการพัฒนาความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ

และเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกรดวยอัจฉริยะ 

1.จำนวนผูเขารวม

โครงการมีจำนวนไมนอย

กวารอยละ 80 จาก

กลุมเปาหมาย 

60 คน 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

4.35 จาก 5 ระดับ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ

มีจำนวน 66 คน คิดเปน 

100% 

2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 87 

 

พันธกิจที่ 4 : จัดหาทรัพยากรเรียนรู หนังสือ e-book วารสารและฐานขอมูลวิชาการและใหบริการ  

                  คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย   และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 

                  ราชภัฏบุรีรัมย         

4.1 โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

43 ครั้ง 100% 

4.2 โครงการจดัหาวัสดุงานซอมบำรุงรักษาหนังสือ จำนวน 1,787 เลม 100% 

4.3 โครงการกจิกรรมสงเสรมิการอานของ 

     ศูนยวิทยบริการ 

11 ครั้ง 100% 

4.4 คาตอบแทนการทำงานลวงเวลาเจาหนาที ่ 4 ครั้ง 100% 

4.5 การจัดหาฐานขอมูลกฎหมาย 1 ระบบ 100% 

4.6 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานการจัดหา 

     เอกสารตำราสำหรับผูใช 

T1,331 ช/2,766 ล 

E 288 ช/ 288 ล 

100% 

4.7 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานวารสารและ T45 ช/756 ล 100% 
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     สิ่งพิมพตอเน่ือง E 13 ช/ 181 ล 

4.8 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานการจัดหา

เอกสารตำราอิเล็กทรอนิกส ไทย อังกฤษ 

T 58 ช่ือเรื่อง/116ล 

E 25ช/ 25 ล 

 

100% 

 
 
 
พันธกิจที่ 4 : จัดหาทรัพยากรเรียนรู หนังสือ e-book วารสารและฐานขอมูลวิชาการและใหบริการ  

                  คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย  และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 

                  ราชภัฏบุรีรัมย         

ชื่องานและโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนนิงาน 

4.9 โครงการ Book Fair และนิทรรศการสงเสริมการ    

     อานของศูนยวิทยบริการ 

รอยละความพึงพอใจ 100% 

4.10 โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  

      ซอมบำรุงและใหบริการ 

12 ครั้ง 

(1,787 เลม) 

 

100% 

4.11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 6 ครั้ง 100% 

4.12 โครงการบำรุงรักษาระบบริการการศึกษาออนไลน 2 ครั้ง 100% 

4.13 โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน 

       ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 

12 ครั้ง 

 

100% 

4.14 โครงการผลิตสื่อเพ่ือนำเสนอมหาวิทยาลัย 1 ครั้ง 100% 

4.15 การผลิตสื่อวันวารที่พากเพียร วันเกษียณที ่

      ภาคภูม ิ

1 ครั้ง 100% 

 

 

 จากวิธีการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได = 
คารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

x 5 
100 

 

 แทนคาไดดังน้ี                                     

คะแนนที่ได = 
35 

x 5 
100 

 

 

 



57 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2561 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

 

เปาหมายปนี้  5 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 คะแนน 

การบรรลเุปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 

      ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปถัดไป 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่  1.3   ระดับความพงึพอใจของผูรบับริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลผลิต 

วงรอบการนับขอมูล ปการศึกษา 

 

คำอธิบายตัวบงชี้ ในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเนนของหนวยงานสนับสนุน ซึ่งเกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการของหนวยงาน  โดยเริ่มต้ังแตปจจัยนำเขาที่ไดมาตรฐาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีสวน

รวมและความรวมมือจากทุกฝายและผลลัพธ  คือ  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  ซึ่งสามารถสะทอนถึง

คุณภาพของผลการดำเนินงานของหนวยงาน การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการอาจจะพิจารณาให

ครอบคลุมในประเด็นหลัก  ดังน้ี 

 1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

 2.  ความพึงพอใจดานสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 

 3.  ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ 

 4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ   (0.00 – 5.00)                     

และเทียบการใหคะแนน  ดังน้ี 

 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
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รอยละ 

49 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      ในปการศึกษา 2561 ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดสำรวจความพึง

พอใจของผูใชบริการหองสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2561 เปาหมายของการประเมินความพึงพอใจรอยละ 80 

ผลการประเมินดังน้ี (แบบสอบถามออนไลน) 

     ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

          1. สถานภาพ 

     1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน   92  คน (30.7%) 

     2. นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน    2   คน (0.8%)  

     3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน    -   คน 

     4. อาจารย  จำนวน   126  คน (42%) 

     5. บุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน   78  คน (26%) 

     6. บุคคลภายนอก   จำนวน    -   คน 

 

สวท 1.3-6-1 รายงานผลความ

พึงพอใจของผูใชบริการตอ

คุณภาพการบริการหองสมุดและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ศูนยวิทย

บริการ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศภาคเรียนที่ 

2 ประจำปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 
ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          2. สงักัดหนวยงาน / คณะ 

     1. คณะครศุาสตร              จำนวน   60  คน (20%) 

     2. คณะมนุษยศาสตรฯ    จำนวน   108  คน (36%) 

     3. คณะวิทยาศาสตร    จำนวน   34  คน (11.3%) 

     4. คณะวิทยาการจดัการ         จำนวน   32  คน (10.7%) 

     5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน   14  คน (4.7%) 

     6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จำนวน    6  คน (2%) 

     7. บัณฑิตวิทยาลัย               จำนวน    -   คน 

     8. สำนัก / สถาบัน             จำนวน   46  คน (15.3%) 

          พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 300 คน สถานภาพสวน
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ใหญเปน อาจารย จำนวน 126 คน คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาคือ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 30.7 บุคลากร

สายสนับสนุน จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 26 ตามลำดับ จำแนกตาม

หนวยงานตนสังกัด สวนใหญสังกัดคณะคณะมนุษยศาสตรฯ จำนวน 108 

คน คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคือคณะครุศาสตร จำนวน 60 คน คิด

เปนรอยละ 20 และสำนัก/สถาบัน จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 15.3 

ตามลำดับ 

          ตอนที่ 2  ลักษณะการใชบริการหองสมุด    

               1. ความถี่ในการเขาใชบริการหองสมุด 

          1. ทุกวัน            จำนวน    -  ครั้ง 

          2. สัปดาหละ1-2 วัน  จำนวน  256 ครั้ง (85.3%) 

          3. สัปดาหละ3-4 วัน  จำนวน    16  ครั้ง (5.3%) 

          4. สัปดาหละ5-6 วัน  จำนวน    128 ครั้ง (9.3%) 

              2.  ชวงเวลาที่เขาใชบริการหองสมุด 

          1. 08.30 - 12.00 น. จำนวน   40  ครั้ง (13.3%) 

          2. 12.00 – 13.00 น. จำนวน   142  ครั้ง (47.3%) 

          3. 13.00 – 16.30 น. จำนวน   72  ครั้ง (24%) 

          4. 16.30 – 18.30 น. จำนวน   34  ครั้ง (11.3%) 

          5. วันเสาร   จำนวน   60  ครั้ง (20%) 

          6. วันอาทิตย   จำนวน   32  ครั้ง (10.7%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

         พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 300 คน ความถี่ในการ

เขาใชบริการหองสมุดสวนใหญเปน สัปดาหละ 1-2 วัน จำนวน 256 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 85.3 รองลงมาคือสัปดาหละ 5-6 วัน จำนวน 28 ครั้ง คิด

เปนรอยละ 9.3 และสัปดาหละ 3-4 วัน จำนวน 16 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

5.3 ตามลำดับ ชวงเวลาที่เขาใชบริการหองสมุด สวนใหญชวง 12.00–
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13.00 น. จำนวน 142 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือชวง 

13.00–16.30 น. จำนวน 72 ครั้ง คิดเปนรอยละ 24 และชวงวันเสาร 

จำนวน 60 ครัง้ คิดเปนรอยละ 20 ตามลำดับ 

        ตอนที่ 3  ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการหองสมุด  

           

ด้านความพึงพอใจของผูรบับริการ X  
ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

1.1  ปริมาณของหนังสือ,วารสาร, 

หนังสือพิมพและสื่ออ่ืนๆสำหรับการ

ประกอบการเรียนการสอน 

 

3.90 

 

มาก 

1.2  ความหลากหลายของหนังสือ 3.94 มาก 

1.3  ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ 3.85 มาก 

1.4  ความรวดเร็วในการนำทรัพยากร

สารสนเทศออกใหบริการ 

4.03 มาก 

1.5  จัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนช้ัน 4.09 มาก 

รวม 3.96 มาก 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านความพึงพอใจของผูรบับริการ X  
ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

2. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

2.1 เวลาเปด-ปดบริการ (08.30 - 16.30 น.) 4.09 มาก 

2.2 บริการสมคัร/ตออายุสมาชิกหองสมุด 4.20 มาก 

2.3 บริการยืม – คืน 4.34 มาก 

2.4 ระหวางยืมระหวางหองสมุด (Inter 

Library Loan) 

4.27 มาก 

2.5 คาปรับสงหนังสือเกินกำหนดวันละ 5 

บาท/รายการ/เลม 

4.05 มาก 

2.6 บริการตอบคำถามและชวยการคนควา 4.21 มาก 

2.7 บริการวารสาร / หนังสอืพิมพ  4.17 มาก 

2.8 บริการสื่อการศึกษา เชน CD / DVD / 

VIDEO เปนตน 

4.07 มาก 

2.9  บริการแนะนำ / ฝกอบรมการสืบคน

ฐานขอมูล 

4.04 มาก 

2.10 บริการจองหนังสือดวยตนเอง 

(Request) 

3.98 มาก 

2.11 บริการยมืหนังสือตอดวยตนเอง 

(Renew) 

4.09 มาก 

2.12 บริการแนะนำหนังสือดวยตนเอง 

(Book Suggestion) 

4.07 มาก 

2.13 ผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลผาน

เว็บไซตหองสมุดไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

4.08 มาก 

2.14 บริการสบืคน (OPAC) 4.15 มาก 

รวม 4.13 มาก 

 

 

 

 



63 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2561 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านความพึงพอใจของผูรบับริการ X  
ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

3.  เจาหนาทีผู่ใหบริการ 

3.1 จำนวนบุคลากรที่ใหบริการ 4.09 มาก 

3.2 การใหบรกิารของบุคลากรประจำ

เคานเตอรยืม-คืน 

4.14 มาก 

3.3 บุคลากรมคีวามกระตือรือรน ความเปน

กันเองและเต็มใจชวยเหลือผูใหบริการ 

4.31 มาก 

3.4 ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำ

การใหบริการตางๆ ของหองสมุด 

4.25 มาก 

3.5 บุคลากร / เจาหนาที่มีความตรงตอเวลา

ในการใหบริการ 

4.22 มาก 

รวม 4.20 มาก 

4.  ดานสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก 

4.1 หองสมุดต้ังอยูในสถานทีท่ี่สะดวกในการ

ไปใชบริการ 

4.31 มาก 

4.2 จำนวนโตะ – เกาอ้ี สำหรับน่ังอาน

หนังสือเหมาะสม 

4.23 มาก 

4.3 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ

สืบคน 

4.03 มาก 

4.4 ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอรที่

ใหบริการสืบคน 

3.89 มาก 

4.5 จำนวนปลัก๊ไฟที่ใหบริการสำหรับ Note 

Book  

3.90 มาก 

4.6 การจัดพ้ืนที่ในหองสมุดสะดวกตอการ

คนควาการเรียนรู นาเขาไปใช น่ังสบาย 

4.12 มาก 

4.7 บรรยากาศและความเงียบสงบใน

หองสมุด 

4.30 มาก 

4.8  แสงสวางภายในหองสมุด 4.27 มาก 
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4.9  อุณหภูมขิองเครื่องปรับอากาศภายใน

หองสมุด 

4.27 มาก 

4.10  ความสะอาดของหองน้ำ 4.19 มาก 

รวม 4.15 มาก 

 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านความพึงพอใจของผูรบับริการ X  
ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

5. ดานการประชาสมัพนัธ 

5.1 การประชาสัมพันธของหองสมุด เชนการ

แจงบริการ/ขาวสารใหม ๆ / การจัดแผนพับ 

/ เว็บไซต / ปายประกาศเปนตน 

4.13 มาก 

รวม 4.13 มาก 

โดยรวม 4.11 มาก 

           ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ 

ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม 

ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 รอยละ 82.2 เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง 4 ดาน เรียงตามลำดับ

ดังน้ี  ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.2 รอยละ 84 

รองลงมาคือดานสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.15    

รอยละ 83 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และดาน

ประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 4.13 รอยละ 82 และ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

คาเฉลี่ย 3.96 รอยละ 79.2 
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ผลการประเมินตนเอง : 

 

เปาหมายปนี้  รอยละ 80 

ผลการดำเนินงาน รอยละ 80 

คะแนนการประเมินตนเอง รอยละ  

การบรรลเุปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 

      ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปถัดไป รอยละ 85 
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องคประกอบท่ี 2   

การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวบงชี้ที่  สวท.2.1   การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของหองสมุด 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบงชี้  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ อยาง

เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ไดแก  การวิเคราะหหมวดหมู  

การลงรายการ  การจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการคนหาและ

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดใหบริการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  สื่อสิ่งพิมพ  (หนังสือ วารสาร  นิตยสาร)  สื่อโสตทัศน  และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือการเรียนรูทุกประเภท 

ครอบคลุม  หมายถึง  มีสวนเกี่ยวของถึง  รวมถึง  รวมอยูดวย 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีสวนรวมของนักศึกษาและอาจารย 

 2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  และมีการประชุม

ดำเนินการ 

 3. มีการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตร  ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด   

 4. มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย 

 5. มีการจัดทำรายงานในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำป 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5  ขอ 
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ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

1 มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทีเ่กิดจากการมีสวนรวมของนักศึกษาและอาจารย 

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยวิทยบริการไดรับ

การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศดังนี้ 1)เอกสารตำรา จำนวน 2,500,000 บาท 2) ตำรา

อิเล็กทรอนิกสภาษาและและตางประเทศ (e-Book) จำนวน 150,000 บาท 3)

วารสารและส่ิงพิมพตอเนื่อง  จำนวน 300,000  บาท และ 4)ฐานขอมูล

กฎหมาย  จำนวน 40,000  บาท สำหรับเอกสารตำราจำนวนงบประมาณ 

2,500,000 บาท ไดจัดสรรงบประมาณใหคณะตางๆ ดังนี้ 1)คณะครุศาสตร 

จำนวน 487,357 บาท  2) คณะวิทยาศาสตร จำนวน 319,997 บาท 3) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 373,647 บาท 4) คณะวิทยาการ

จัดการ  จำนวน 433,798 บาท 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 

163,932 บาท 6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 154,610 บาท 7) 

บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 41,365 บาท (สวท 2.1-1-1) (เพื่อใหคณะหรือ

สาขาวิชาตางๆ แจงความจำนงจัดหาหนังสือที่ตองการมาที่งานจัดหาพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อใหทรัพยากรที่จัดซื้อมาอยูที่ศูนยวิทยบริการ และ

เกิดประโยชนสูงสุดในการใชงบประมาณ ทั้งนี้ทางศูนยวิทยบริการจะมีการ

ติดตามการจัดซื้อของแตละคณะ สาขาวิชา เปนรายไตรมาส และมีการสรุป

สถิติการจัดซื้อเปนรายไตรมาสเพื่อดูแลการปฏิบัติงาน หากคณะหรือสาขาวิชา

ใดไมดำเนินการตามแผนที่วางไวก็จะมีการเรงรัดการติดตามเพื่อใหเปนไปตาม

แผน) 8)จัดหา e-Book ตางประเทศของบริษัท iG (รวมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ 32 แหง) จำนวน 85,000 บาท 9) e-Book  ตางประเทศของบริษัท 

EBSCO  จำนวน 85,000 บาท 10)ศูนยวิทยบริการจัดหาหนังสือ e-Book 

ภาษาไทย  หนังสืออางอิง และส่ือโสตทัศนูปกรณ  จำนวน 355,294 บาท 

(สำหรับศูนยวิทยบริการก็จะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เปนฉบับพิมพและ

ฉบับอิ เล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศแบบ

สวท 2.1-1-1 บันทึกขอความ

เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 

ประจำป 2561 

สวท 2.1-1-2 คำสั่งสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ 17/2560 เรือ่งแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 

2561 
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อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผูใชบริการในปจจุบัน) 

นอกจากน้ีสำนักวิทยบริการฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 2561 ประกอบดวยรองอธิการบดีฝาย

บริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศกำกับดูแลสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณบดีทุกคณะ ผูอำนวยการกองการพัสดุและหัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหัวหนาเจาหนาที่พัสดุสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท 2.1-1-2) 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

2 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศ และมีการประชุม

ดำเนนิการ 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยวิทยบริการได

แตงต้ังคณะกรรมการดังน้ี 

     1. กรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำป 2561 

     2. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

     3. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     4. เจาหนาที่พัสดุศูนยวิทยบริการ 

     5. กรรมการตรวจรับพัสดุสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สวท2.1-2-1-2.1-2-3) 

 

สวท 2.1-2-1 คำสั่งสำนัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่  17/2560  

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำป

งบประมาณ 2561 

สวท 2.1-2-2 คำสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย ที่ 2844/2560 

เรื่องแตงต้ังหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  

และเจาหนาทีพั่สดุ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

สวท 2.1-2-3 คำสั่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย ที่ 2845/2560 

เรื่องแตงต้ังกรรมการตรวจรับ

พัสดุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

 

3 มีการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตร  ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด   

     ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำป

งบประมาณ 2561 ดังน้ี 

     1. รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำกับดูแลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประธานกรรมการ 

     2. ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอง

ประธานกรรมการ 

     3. คณบดีคณะครุศาสตร/รองคณบดี/ตัวแทน กรรมการ 

     4. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/รองคณบดี/ตัวแทน 

กรรมการ 

สวท 2.1-3-1 คำสั่งสำนัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่  17/2560  

เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการจดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำป

งบประมาณ 2561 

สวท 2.1-3-2 เอกสาร

ประกอบการประชุม 
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     5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร/รองคณบดี/ตัวแทน กรรมการ 

     6. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ/รองคณบดี/ตัวแทน กรรมการ 

     7. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/รองคณบดี/ตัวแทน กรรมการ 

     8. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร/รองคณบดี/ตัวแทน กรรมการ 

 

 
ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 มีการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตร  ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด   

       9. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/รองคณบดี/ตัวแทน กรรมการ 

      10. ผูอำนวยการกองการพัสดุ/ตัวแทน  กรรมการ 

      11. หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กรรมการ 

      12. รองผูอำนวยการกำกับดูแลศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

      13. บรรณารักษที่รับผดิชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

กรรมการและผูชวยแลขานุการ (สวท 2.1-3-1) 

     ในปงบประมาณ 2561 ศูนยวิทยบริการไดมีการจัดประชุม

คณะกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560   

ณ หองประชุมวินิตปญญา 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือช้ีแจงการจัดสรรงบประมาณใหกับคณะตางๆ ตองคำนึงถึงการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี 

1. ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บุรีรัมย 

         2. การจัดกระบวนการเรียนรู 

         3. จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

         4. ความตองการของคณาจารยในการสอน  การวิจัย และการ

บริหารทางวิชาการแกสังคม 

         5. วารสารที่ใหความรู ความบันเทิง 

(สวท 2.1-3-2) 

 

4 มีการจัดหาหรอืจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรทีมี่การเรียนการสอน 

ในมหาวิทยาลยั 

     ในปงบประมาณ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท 2.1-4-1 บันทึกขอความ
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โดยศูนยวิทยบริการ ไดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยไดรับจัดสรร

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปของเอกสารตำรา 

จำนวน 2,500,000 บาท วารสารและสิ่งพิมพตอเน่ือง จำนวน 300,000 

บาท หนังสืออิเล็กทรอนิกสทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (e-book) 

150,000 บาท และฐานขอมลูกฎหมาย 40,000 บาท (สวท 2.1-4-1-

2.1-4-3)   

1.  

เรื่องการจัดสรรงบประมาณใน

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ประจำปงบประมาณ 2561 

สวท 2.1-4-2  

คูมือการใชงบประมาณประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

สวท 2.1-4-3 แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ 2561 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

4 มีการจัดหาหรอืจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรทีมี่การเรียนการสอน 

ในมหาวิทยาลยั 

     เพ่ือใหการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทีต่รงกับความตองการของ

ผูใช และโปรแกรมวิชาที่เปดสอนในหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ศูนยวิทย

บริการ ไดดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบใหเพียงพอ 

ไดแก วัสดุตีพิมพ  โสตทัศนวัสดุ  สารสนเทศที่บันทึกในรูปเสียง  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส กราฟก  สื่อสามมิติ ฐานขอมูลตางๆ เชน ฐานขอมูล 

ออฟไลน (Offline Database) และฐานขอมูลออนไลน (Online 

Database) เพ่ือตอบสนองการจัดการเรียนการสอน เชน (สวท 2.1-4-4)  

     นอกจากน้ีอาจารยสามารถเลือกหนังสือจากรานหนังสือออนไลนได  

เชน  

1. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ (สวท 2.1-4-5)  

2. สำนักพิมพมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สวท 2.1-4-6) 

ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สวท 2.1-4-7) 

สวท 2.1-4-4 เว็ปไซตศูนยวิทย

บริการ 

http://www.lib.bru.ac.th 

สวท 2.1-4-5 เว็ปไซตราน

หนังสืออนไลน 

http://www.chulabook.com 

สวท 2.1-4-6 เว็ปไซต 

http://www.rupress.ru.ac.th/ 

สวท 2.1-4-7 เว็ปไซต 

https://stoubook.stou.ac.th/ 

5 มีการจัดทำรายงานในการจัดหาหรือจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศประจำป 

     ในปบประมาณ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยศูนยวิทยบริการไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเขาหอสมุดดังน้ี  

          1. หนังสือ  (2,500,000 บาท) 

 1.1 หนังสือภาษาไทย  จำนวน 1,331 ช่ือเรื่อง 2,766  เลม 

 1.2 หนังสือภาษาตางประเทศ จำนวน 288 ช่ือเรื่อง  

288  เลม 

          2. จัดหาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส (e-Book)  (150,000 บาท) 

 2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย  จำนวน 53  ช่ือเรื่อง  

106 เลม  

 2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศ จำนวน 22  

ช่ือเรื่อง  22 เลม (EBSCO) ฉบับซื้อขาด 

          3. วารสารและสื่อสิง่พิมพ  (300,000 บาท) 

 3.1 วารสารภาษาไทย  จำนวน 130  ช่ือเรื่อง  444  เลม 

 3.2 หนังสือภาษาตางประเทศ  จำนวน 9  ช่ือเรื่อง 181  เลม 

          4. ฐานขอมูลกฎหมาย(40,000 บาท)(สวท 2.1-5.1-2.1-5-2) 

สวท 2.1-5.1 สรุปรายงาน 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ประจำปการศึกษา 2561 ใน

เอกสารรายงานประจำป

งบประมาณ 2561 หนา 44 

สวท 2.1-5-2 เอกสาร 

ขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศประจำปงบประมาณ 

2561 

 

http://www.lib.bru.ac.th/
http://www.chulabook.com/
http://www.rupress.ru.ac.th/
https://stoubook.stou.ac.th/
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    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยวิทยบริการ 

ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูใหไดจำนวนรอยละ 5      

ผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2561 มหีนังสือนอยลง เมื่อเทียบกับ

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่จัดซือ้ในปงบประมาณ 2560   
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

5 มีการจัดทำรายงานในการจัดหาหรือจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศประจำป 

          1. ภาษาไทย จำนวน 766 ช่ือเรื่อง 1,245 เลม ลดลงจาก

ปงบประมาณ 2560  

          2. ภาษาตางประเทศ เพ่ิมขึ้น 141 ช่ือเรื่อง 166 เลม หนังสือ 

          3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย ลดลง 20 ช่ือเรื่อง 34 เลม 

          4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศ ลดลง 11 ช่ือเรื่อง  

11 เลม (สวท 2.1-5-3)  

 

สวท 2.1-5-3 สรุปรายงาน 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ประจำปการศึกษา 2561 ใน

เอกสารรายงานประจำป

งบประมาณ 2561 หนา 44 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

 

เปาหมายปนี้  5 ขอ  5 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 5 ขอ  5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 ขอ  5 คะแนน 

การบรรลเุปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 

      ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปถัดไป 5 ขอ  5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 จุดแข็ง 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศทีท่ันสมัย และครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดสอน 
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ตัวบงชี้ที่  สวท 2.2   การบริหารทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบงชี้  

 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศสูผูใชบริการเปนกิจกรรมหลักของหองสมุด  เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหองสมุด  รวมทั้งการพัฒนาใหผูใชบริการมี

ความรูและทักษะในการแสวงหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และพัฒนาตนเอง  ตอบสนอง

ตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

 2. มีจำนวนทรพัยากรสารสนเทศตอผูใชบรกิารเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

 3. มีการอบรมการแนะนำการใชหรือการแนะนำการสืบคนสารสนเทศของหองสมุดแกนักศึกษา 

ทุกปการศึกษา 

 4. มีจำนวนผูใชฐานขอมูลหรอืทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึน้รอยละ  5   

ตอปงบประมาณ 

 5. มีการประเมินระบบตามรูปแบบที่กำหนด 

 6. มีการนำผลการประเมินระบบมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 - 5  ขอ 

มีการดำเนินการ 

6  ขอ 

 

 



66 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2560 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

1 มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดำเนินการตามระบบ 

ที่กำหนด 

     ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน

หนวยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใหบริการขอมูล  

ขาวสาร  สารสนเทศ  สนับสนุนการเรียนการสอน ไดพัฒนา

ระบบงานบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการนำโปรแกรม

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Teach  Library  System)  

เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูป พัฒนาเพ่ือการใชงาน

กับระบบหองสมุด  Virginia  Polytechnic  Institute  and  State  

University หรือ Virginia Teach  Library  System  มกีารบูรณา

การโมดูลพ้ืนฐานสำหรับหองสมุด VTLS  เปนโปรแกรมสำเร็จรูปชุด

องคประกอบ (Modules)  ทีใ่ชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 

ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช

โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS 4  Module  ดังน้ีดังน้ี  

         1. งานคนคืนสารสนเทศ  OPAC Module (Online Publie 

Access Catalog) 

         2. งานคนคืนสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต  (Web 

Gateway Module) 

         3. งานวิเคราะหหมวดหมูและทำรายการสารสนเทศ 

สวท 2.2-1-1 ประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐาน

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

สวท 2.2-1-2 เว็บไซตหอสมุด 

www.lib.bru.ac.th 

สวท 2.2-1-3 คูมือปฏิบัติงาน

จดหมายเหตุ 

สวท 2.2-1-4 คูมือปฏิบัติงานสราง

ฐานขอมูลเขาระบบ CD DVD VCD 

สวท 2.2-1-5 คูมือปฏิบัติงานการ

สรางฐานขอมลูเขาระบบหนังสือ 

สวท 2.2-1-6 คูมือปฏิบัติงานจัดหา

สิ่งพิมพตอเน่ือง 

สวท 2.2-1-7 คูมือปฏิบัติงานบริการ

ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

สวท 2.2-1-8 คูมือปฏิบัติงานวารสาร

และสิ่งพิมพตอเน่ือง 
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(Cataloging Module) 

         4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module) 

     โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี   

         1. มีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

         2. มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         3. มีการบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

         ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกระบวนการ

ใหบริการศูนยวิทยบริการ ไมนอยกวา 3.51 

 

 

สวท 2.2-1-9 คูมือปฏิบัติงานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท 2.2-1-10 คูมือปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการแกไขการจัดทำฐานขอมูล

สหบรรณานุกรม 

สวท 2.2-1-11 คูมือปฏิบัติงานดูแล

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ และงาน

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตศูนยวิทย

บริการ 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

1 มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดำเนินการตามระบบ 

ที่กำหนด 

     ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

       มีคูมือสำหรับปฏิบัติงานของบรรณารักษ/เจาหนาที่หอสมุดและ

คูมือสำหรับผูใชบริการหองสมุด (สวท 2.2-1-1-2.2-1-2) 

 

 

สวท 2.2-1-1 คูมือปฏิบัติงาน 

สวท 2.2-1-2 คูมือการใชบริการ

หองสมุด 

 

 

 

 

เริ่มตน 

 

แตงตั้งและมอบหมายผูปฏิบัติงาน

 

จัดทำแผนปฏิบัติงาน-ระบบและกลไก 

 

เตรียมการและจัดใหบริการตามแผน 

 

ผูใชบริการติดตอขอรับบริการ 

 

ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ตามความตองการ 

สงมอบบริการทรพัยากรสารสนเทศ 

ใหผูใชบริการ 

 

ประชุม 

 
ปรับปรุงแผน 

ประเมินความพึงพอใจ 

 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

การใหบริการ 

สิ้นสุด 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

2 มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบรกิารเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศกึษา 

             ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปการศึกษา 2561 มีทรัพยากรสารสนเทศ โดยแบงตามประเภทของ

ทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี 

จำนวนทรพัยากรสารสนเทศ ปงบประมาณ 2561 

          ขอมลูทรัพยากรที่ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน 

สำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป 

         1. หนังสือ 

              1.1 หนังสือภาษาไทย  38,442  ช่ือเรื่อง   99,847  เลม 

              1.2 หนังสือภาษาตางประเทศ  6,272  ช่ือเรื่อง  7,892  เลม 

              1.3 อางอิง  4,877  ช่ือเรื่อง   9,506  เลม 

              1.4 วิทยานิพนธ  2,203  ช่ือเรือ่ง   3,529  เลม 

              1.5 วิจัย 2,598  ช่ือเรื่อง  3,131  เลม 

              1.6 สิ่งพิมพรฐับาล  4,033  ช่ือเรื่อง   5,978  เลม 

              1.7 นวนิยาย เรือ่งสั้น เด็กและเยาวชน  2,805  ช่ือเรื่อง       

4,633  เลม 

            1.8 เอกสารหองจดหมายเหตุ  147  ช่ือเรื่อง  269  เลม 

         2. ฐานขอมูลออนไลน 

            2.1 ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน (ฉบับเต็ม) ThaiLis 

1,986  รายการ 

            2.2 ฐานขอมูลออนไลน (สกอ.บอกรับ) 12  ฐาน   

2.2.1 ฐานขอมูลกฎหมายออนไลน  1  ฐาน 

2.2.2 ABI Inform Complete  1  ฐาน 

2.2.3 ACM Digital Library            1  ฐาน 

2.2.4 IEEE/IET Electronic Library (IEL)       1  ฐาน 
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2.2.5 ProQuest Dissertations & Theses     1  ฐาน 

2.2.6 SpringerLink -Journal             1  ฐาน 

2.2.8 Web of Science             1  ฐาน 

2.2.9 Academic Search Complete   1  ฐาน 

2.2.10 H.W.Wilson                        1  ฐาน 

2.2.11 Communication & Mass Media Complete  

                                                          1  ฐาน 

2.2.12 Computers & Applied Sciences Complete   

     (EBSCO Host - Academic Package) 1  ฐาน 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

2 มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบรกิารเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศกึษา 

2.2.13  Education Research Complete 1  ฐาน 

-  ACS : American Chemical Society Journal  

       1  ฐาน 

2.2.14 Emerald Management  1  ฐาน 

2.2.15 ScienceDirect   1  ฐาน 

           2.3 ฐานขอมูล E-book ภาษาไทย (บอกรับเอง) 2  ฐาน 

               2.3.1 2ebook                       1  ฐาน 

               2.3.2 vlcloud                       1  ฐาน 

2.3 ฐานขอมูล E-book ภาษาตางประเทศ (บอกรับเอง) 3  

ฐาน 

2.4.1 iG Publishing              1  ฐาน 

              2.4.2 eBrary                        1  ฐาน 

               2.4.3 World Scientific eBooks            1  ฐาน 

          2.5 ฐานขอมูลกฎหมายออนไลน   1  ฐาน 

          2.6 ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน             1  ฐาน 

2.7 ฐานขอมูล E-magazine             1  ฐาน 

        3. วารสารและสิ่งพิมพตอเน่ือง 

     3.1 วารสารบอกรับเปนสมาชิก 

          3.1.1 วารสารภาษาไทย  76  ช่ือเรื่อง 

          3.1.2 วารสารภาษาตางประเทศ  7  ช่ือเรื่อง 

     3.2 วารสารอภินันทนาการ 

          3.2.1 วารสารภาษาไทย  189  ช่ือเรื่อง 

          3.2.2 วารสารภาษาตางประเทศ  32  ช่ือเรื่อง 

     3.3 หนังสอืพิมพ 

          3.3.1 หนังสือพิมพภาษาไทย  12  ช่ือเรื่อง 

          3.3.2 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ  2  ช่ือเรื่อง 

 (สวท 2.2-2-1-2.2-2-3)   

     จำนวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบริการเปนไปตามเกณฑ

ม าต รฐ าน ข อ งห อ งส มุ ด ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ต าม ป ระก าศ

ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

สวท 2.2-2-1 เอกสารรายงาน

ประจำป 2561 หนา 55 

สวท 2.2-2-2  สืบคน

ที่http://www.2ebook.com/bru/ 

สวท 2.2-2-3 สืบคนที่ 

www.lib.bru.ac.th 

สวท 2.2-2-4 ประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐาน

ของหองสมุดระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ.2544 

 

http://www.2ebook.com/bru/
http://www.lib.bru.ac.th/
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2544ตอนที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศ คือ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ควรมีหนังสือจำนวนไมนอยกวา 100,000 เลม และจะตองมีตัวเลม

หนังสืออยางนอยรอยละ 50 ทั้งน้ีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่อ

อ่ืนๆ ใหนับเทากับจำนวนเลมของหนังสือที่บันทึกลงสื่อที่สามารถคนหา

มาใชไดทันที   (สวท 2.2-2-4)   
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

2 มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบรกิารเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศกึษา 

    ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปของ e-

Book  และฐานขอมูลออนไลนมากขึ้น ผูใชบริการสวนมากจะสามารถ

สืบคนผานชอทางของโทรศัพทมือถือ หรือระบบคอมพิวเตอรมากกวา

จะที่อานหนังสือในรูปเลม ทำใหการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

เปลี่ยนไปจากเดิม 

(สวท 2.2-2-5)   

สวท 2.2-2-5 สืบคน

ที่http://www.2ebook.com/bru/ 

3 มีการอบรมการแนะนำการใชหรือการแนะนำการสืบคนสารสนเทศของหองสมุดแกนักศึกษาทุกป

การศึกษา 

     ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมี

การอบรมแนะนำการใชหอสมุดใหแกนักศึกษาใหมทุกปการศึกษา ดังน้ี 

     สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา จะเจาหนาที่ 

ศูนยวิทยบริการเปนวิทยากรในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมรุนที่ 1 วันที่  

6 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-11.30 ประกอบดวย คณะครุศาสตร  

คณะมุนษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รุนที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-11.30 ประกอบดวย

คณะวิทยาศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

และคณะพยาบาลศาสตร (สวท 2.2-3-1) 

     นอกจากน้ีสำนักวิทยบริการฯ โดยศูนยวิทยบริการ ไดจดัอบรม

เตรียมความพรอมใหกับนักศกึษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2562  “เรื่อง

การสืบคน OPAC” ระหวางวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วินิตปญญา 4 

(17107), วินิตปญญา 5 (17108), วินิตปญญา 6 (17109), วินิตปญญา 

7 (17110) , วินิตปญญา 8 (17111), หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงส

พันธ และ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จิตปญญา 1 (17211) จำนวน

นักศึกษา 

ที่เขารับการอบรม จำนวนทัง้สิ้น 2,769 คน แยกตามคณะดังน้ี 

         1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 119 คน 

         2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 237 คน 

สวท 2.2-3-1 บันทึกขอความ เชิญ

เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การ

ใหบริการระบบ IT” 

สวท 2.2-3-2 รูปภาพการอบรม

ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 

http://www.2ebook.com/bru/
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         3. คณะวิทยาศาสตร  จำนวน 516 คน.  

         4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 591 คน 

         5. คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 627 คน 

         6. คณะครุศาสตร  จำนวน 679  คน 
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

4 มีจำนวนผูใชฐานขอมูลหรอืทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอ

ปงบประมาณ 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยวิทยบริการ มี

บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจาก สกอ. จำนวน 14 ฐาน ดังน้ี 

     1. ฐานขอมูล ABI/INFORM(tm) 

     2. ฐานขอมูล ACM Digital Library 

     3. ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEC) 

     4. ฐานขอมูล  ProQuest Dissertation & Theses Global 

     5. ฐานขอมูล SpringerLink-Journal 

     6. ฐานขอมูล Web of Science 

     7. ฐานขอมูล American Chemical Society journal(ACS) 

     8. ฐานขอมูล Academic Search Complete 

     9. ฐานขอมูล Computers & Applied Sciences Complete 

     10. ฐานขอมูล Education Research Complete 

     11 ฐานขอมูล H.W.Wilson  

     12. ฐานขอมูล Sciencedirect 

     13. ฐานขอมูล Communication and Mass Media Complete, 

CMMC 

     14. ฐานขอมูล Emerald  Management (สวท 2.2-4-1-2.2-4-2)   

ฐานขอมูลทีศ่นูยวิทยบริการจัดซื้อเอง 

     1. ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน (สวท 2.2-4-3) 

     2. ฐานขอมูล e-Book ภาษาไทย (สวท 2.2-4-4) 

     3. ฐานขอมูล e-Book ภาษาตางประเทศ 

       3.1 iG Publishing (สวท 2.2-4-5) 

       3.2 eBrary (สวท 2.2-4-6) 

       3.3 World Scientific eBooks (สวท 2.2-4-7) 

      สถิติการใชงานฐานขอมูล สกอ. ประจำป 2561  

 

สวท 2.2-4-1 คูมือการใช

ฐานขอมูล 14 ฐาน 

สวท 2.2-4-2 สถิติการเขาใช

ฐานขอมูลออนไลน ประจำป

งบประมาณ 2561 

สวท 2.2-4-3 หนาเว็บ

ฐานขอมูล 

กฤตภาค 

สวท 2.2-4-4 หนาเว็บ e-

Book ภาษาไทย 

สวท 2.2-4-5 หนาเว็บ iG 

Publishing 

สวท 2.2-4-6 หนาเว็บ 

eBrary 

สวท 2.2-4-7 หนาเว็บ World 

Scientific eBooks 

http://portal.acm.org/
http://search.proquest.com/pqdtglobal
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

5 มีการประเมินระบบตามรปูแบบที่กำหนด 

     ศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการบริการหองสมุด

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในภาพรวม ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.11 รอยละ 82.2 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาความ     

พึงพอใจของผูรับบริการทั้ง 4 ดาน เรียงตามลำดับดังน้ี  ความพึงพอใจ

ดานเจาหนาที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 4.2 รอยละ 84 รองลงมาคือดาน

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.15 รอยละ 83 ดาน

กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ และดานประชาสัมพันธ คาเฉลี่ย 

4.13 รอยละ 82 และ ดานทรัพยากรสารสนเทศ คาเฉลี่ย 3.96 รอยละ 

79.2 (สวท 2.2-5-1) 

 

สวท 2.2-5-1 รายงานผลความพึง

พอใจของผูใชบริการตอคุณภาพ

การบริการหองสมุดและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

6 มีการนำผลการประเมินระบบมาปรบัปรงุและพัฒนาการดำเนินงาน 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยวิทยบริการ  

มีการนำผลความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการบริการหองสมุด

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานแตละดาน

ของหองสมุด (สวท 2.2-6-1) 

สวท 2.2-6-1 รายงานผลความพึง

พอใจของผูใชบริการตอคุณภาพ

การบริการหองสมุดและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

 

เปาหมายปนี้  6 ขอ  5 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 6 ขอ  5 คะแนน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 6 ขอ  5 คะแนน 

การบรรลเุปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 

      ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปถัดไป 6 ขอ  5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่  สวท.2.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย

และการวางแผนระดับสถาบัน  เพ่ือใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ      

ทั้งภายในและภายนอก  เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพ่ือการบริหาร  การวางแผน  และการตัดสินใจของผูบริหาร

ทุกระดับ  เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพ่ือการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการ

ดำเนินงาน  ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน  ทั้งน้ี  ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใช

งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information System Plan) 

 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน  และสามารถนำไปใชในการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพ 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

 4.  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กำหนด 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5  ขอ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information System Plan) 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทำแผนแมบท

ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ.2560-2563 โดยมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราช

สวท 2.3-1-1 แผนแมบทระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ประจำป 2560-2563 
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ภัฏบุรีรัมย พ.ศ.2560-2563 

     จากน้ันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดนำแผนแมบท

ดังกลาวมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 

(สวท 2.3-1-1-2.3-1-2) 

สวท 2.3-1-2 แผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ 2561 

 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน  โดยอยางนอย 

ตองครอบคลมุการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงนิ  และสามารถ

นำไปใชในการดำเนินงานประกันคณุภาพ 

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจ เพ่ือรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ประกอบดวย  

     1. ดานการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย 

          1.1 ระบบบริการการศึกษา 

          1.2 ระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 

          1.3 ระบบประเมินการสอนอาจารย 

          1.4 ระบบภาวการณมีงานทำของบัณฑิต 

        1.5 การจัดการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย (LMS) 

     2. ดานการวิจัย ประกอบดวย 

         2.1 ระบบสืบคนงานวิจัย 

         2.2 ระบบวารสารออนไลน 

         2.3 ระบบคลังปญญา BRU 

     3. ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

         3.1 ระบบงานพัสดุ 

         3.2 ระบบงบประมาณและแผน 

         3.3 ระบบแจงซอมคอมพิวเตอรและระบบเครือขายเบ้ืองตน 

         3.4 การเงิน 

         3.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

         3.6 ระบบบริหารงานบุคคล 

หลักฐานอยูที่เว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

สวท 2.3-2-1 เว็บไซต 

http://reg.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-2 เว็บไซต 

http://eva.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-3 เว็บไซต 

http://Ims.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-4 เว็บไซต 

http://dspace.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-5 เว็บไซต 

http://pmis.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-6 เว็บไซต 

http://comservic 

.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-7 เว็บไซต 

http://edoc.bru.ac.th 

สวท 2.3-2-8 เว็บไซต 

http://reg.bru.ac.th/
http://eva.bru.ac.th/
http://ims.bru.ac.th/
http://dspace.bru.ac.th/
http://pmis.bru.ac.th/
http://edoc.bru.ac.th/
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         3.7 ระบบแสดงตัวตนผูใชอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย (สวท 2.3-2-1-2.3-2-8) 

     นอกจากน้ียังมีการนำระบบบริหารงานบุคคลและระบบบริการ

การศึกษาเดิมมาวิเคราะหปญหาและความตองการเพ่ิมเติม นำไปสูการ

จัดซื้อจัดจางและปรับปรุงระบบบริการการศึกษาและระบบบริหารงาน

บุคคลใหม 

http://auth.bru.ac.th 

  

http://auth.bru.ac.th/
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ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

3 มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินความ 

พึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย มีคะแนนจากผลการประเมินดังน้ี 

     ความพึงพอใจของผูใชบรกิารที่มีตอระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ดานการใชงานของระบบสารสนเทศ พบวา 

ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33  รอย

ละ 86.60 โดยเรียงจากมากไปหานอย ลำดับที่ 1 ดานความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44  รอยละ 88.80  ลำดับที่ 2 ดาน

การใหบริการระบบสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รอยละ 88 ลำดับ

ที่ 3  ดานการเรียนการสอน  มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.36 รอยละ 87.20  

ลำดับที่ 4 ดานการใชงานของระบบสารสนเทศ  ดานการบริหารจัดการ

และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04  รอยละ 

80.80  

 

สวท 2.3-3-1 รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจ 

ของผูใชบริการที่มีตอระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย  

 

4 มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนยคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต นำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มาเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

     1. ต้ังงบประมาณบำรุงรักษาระบบตางๆ (สวท 2.3-4-1-2.3-4-4) 

     2. มีการปรับเปลี่ยนระบบเครือขายแบบสาย LAN และใช WiFi ให

ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 

     3. เพ่ิมจุดใหบริการระบบเครือขายไรสาย (WiFi) จำนวน 218 จุด 

(สวท 2.3-4-5) 

 

 

สวท 2 3-4-1 สัญญาจางบรกิาร

ดูแลและบำรุงรักษาระบบปองกัน

เครือขายคอมพิวเตอร (Firewall)  

สวท  2.3-4-2 สัญญาจางบรกิาร

ดูแลระบบปองกันควบคุม

เครือขายไรสาย (Wireless 

Controller)  

สวท 2.3-4-3 สัญญาจางบริการ

ดูแลระบบความมั่นคงของ

เครือขาย (Network Securities)  

สวท 2.3-4-4 สัญญาจางบริการ

ดูแลระบบปองกันและจัดการ



82 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2560 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 

ไวรัสคอมพิวเตอร (Anti Virus)  

สวท 2.3-4-5 เอกสารรายงาน

ประจำป 2561 หนา 86-94 

 

 

ขอ เกณฑมาตรฐาน/ผลการดำเนนิงาน หลักฐานอางอิง 

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครอืขายของหนวยงานทีเ่ก่ียวของตามที่กำหนด 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนำสงขอมูล

นักศึกษาผานระบบเครือขายไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดังน้ี 

     1. ขอมูลนักศึกษา 

     2. ขอมูลภาวการณมีงานทำของบัณฑิต 

     3. ขอมูลบุคลากร 

     4. ขอมูลหลักสูตร   

(สวท 2.3-5-1) 

 

สวท 2.3-5-1 เอกสารขอมูล

นักศึกษาที่นำสงสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักฐานอยูในระบบ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

 

เปาหมายปนี้  5 ขอ  5 คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 5 ขอ  5 คะแนน 

คะแนนการประเมินตนเอง 5 ขอ  5 คะแนน 

การบรรลเุปาหมาย  บรรลุเปาหมาย 

      ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายปถัดไป 5 ขอ  5 คะแนน 
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แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

 

สรุปผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนบัสนนุ 

 

ตาราง  1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ

คุณภาพ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน 

การประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่  1.1      

ตัวบงช้ีที่  1.2      

 

ตัวบงช้ีที่  1.3      

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่  1  

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนบัสนนุ 

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.1 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.2 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.3 

     

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่  2  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้  

 

ตาราง  2  วิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

องคประกอบ 
จำนวน 

ตัวบงชี ้

คะแนนเฉลี่ย 

(รายองคประกอบ) 
ระดับคณุภาพ 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 3   

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจ    
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ของหนวยงานสนับสนุน 3 

รวม ........ คะแนนเฉลี่ย 

ทุกตัวบงช้ี 

 

ผลการประเมิน    

 

หนวยงานควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน  และจุดที่ควรพัฒนาในแตละ

องคประกอบดวย  ตามตัวอยางดังตอไปน้ี 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดทีค่วรพฒันา 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดที่ควรพฒันา 

1. 

2. 
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