คํานํา
รายงานกาประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้ สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จดั ทําขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดําเนิ นงานประกันคุณภาพของหน่ วยงาน โดยนําเสนอ
รายละเอียดเกี่ ยวกับสภาพข้อมูลพื้นฐาน การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิ จ ผลการประเมินการ
ดําเนิ นงานตามมาตรฐานคุ ณภาพ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ ได้ยึดคู่มือการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและของสํานัก เป็ นแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นเพื่อร่ วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จนสําเร็ จลุล่วงด้วยดีหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพของสํานักให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็ นมาสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติ
โครงสร้างการบริ หารจัดการ
ผูบ้ ริ การสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธะกิจ
งบประมาณ
บุคลากร
ทรัพยากร
ผลการดําเนินงาน สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
ผลการดําเนินงาน ศูนย์วิทยบริ การ
ผลการดําเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
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บทที่ 2 การดําเนินโครงการและการประเมินผลความสํ าเร็จตามแผนปฏิบัตกิ าร
ความนํา
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
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บทที่ 3 ระดับคุณภาพเมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน
มาตรฐานด้านโครงสร้างองค์กร
มาตรฐานด้านการนําองค์กร
มาตรฐานด้านการวางแผนกลยุทธ์
มาตรฐานด้านการมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
มาตรฐานด้านการวัดและวิเคราะห์
มาตรฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามพันธกิจหลัก และพันธกิจรองขององค์กร
มาตรฐานด้านผลลัพธ์

76
84
89
91
95
99
102
104

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 เปรี ยบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
ตารางที่ 1.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามแหล่งเงินและหน่วยงาน
ตารางที่ 1.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2549
ตารางที่ 1.4 จํานวยบุคลากรจําแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 1.5 จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.6 บุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหน่ง
ตารางที่ 1.7 บุคลากรสายบริ หารจําแนกวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.8 บุคลากรประเภทข้าราชการสายสนับสนุนจําแนกวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.9 บุคลากรประเภทพนักงานราชการ จําแนกวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.10 บุคลาการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 1.11 อัตราจ้างบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 1.12 จํานวนห้องปฏิบตั ิการศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางที่ 1.13 จํานวนห้องปฏิบตั ิการศูนย์วิทยบริ การ(ห้องสมุด)
ตารางที่ 1.14 จํานวนครุ ภณ
ั ฑ์สาํ หรับให้บริ การ
ตารางที่ 1.15 จํานวนวัสดุตีพิมพ์ที่ให้ยมื ออกห้องสมุดได้
ตารางที่ 1.16 จํานวนวัสดุตีพิมพ์ที่หา้ มยืมออกห้องสมุด
ตารางที่ 1.17 จํานวนวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่หา้ มยืมออกห้องสมุด
ตารางที่ 1.18 จํานวนหนังสื อสําหรับให้บริ การจําแนกตามเลขหมวดหนังสื อ
ตารางที่ 1.19 จํานวนสื่ อการเรี ยนรู ้อื่นๆ
ตารางที่ 1.20 ข้อมูลการรับและส่ งหนังสื อราชการ
ตารางที่ 1.21 การให้บริ การสถานที่จดั ประชุม/สัมมนา/อบรม/บริ การทัว่ ไป
ตารางที่ 1.22 สถิติการลาของบุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคลจําแนกตามประเภทของการลา
ตารางที่ 1.23 การเข้าอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงานของบุคลากร
ตารางที่ 1.24 สรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2551 จําแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 1.25 สรุ ปผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2551 จําแนกตามโครงการ
ตารางที่ 1.26 รายงานวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ที่จดั ซื้อจําแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 1.27 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตารางที่ 1.28 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามปี งบประมาณ
ตารางที่ 1.29 การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามหมวดเงินงบประมาณ

29
30

ตารางที่ 1.30 จํานวนหนังสื อที่จดั หาสําหรับให้บริ การจําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.31 การจัดหาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จาํ แนกเป็ นรายเดือน
ตารางที่ 1.32 จํานวนหนังสื อที่นาํ เข้าฐานข้อมูล Alice for Windows ในรอบปี งบประมาณ
ตารางที่ 1.33 จํานวนหนังสื อที่ซ่อมบํารุ งและจัดเตรี ยมก่อนออกให้บริ การจําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.34 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําแนกตามหมวดเงินงบประมาณ
ตารางที่ 1.35 จํานวนวารสารและสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่องที่ให้บริ การในปี งบประมาณ 2551
ตารางที่ 1.36 ข้อมูลการจัดหาวารสารและนิตยสารสําหรับให้บริ การให้ปีงบประมาณ 2551
ตารางที่ 1.37 สถิติขอ้ มูลการทําดรรชนีวารสารและจุลสาร
ตารางที่ 1.38 ข้อมูลการจัดหาหนังสื อพิมพ์สาํ หรับให้บริ การในปี งบประมาณ 2551
ตารางที่ 1.39 สถิติการให้บริ การยืมวารสารและสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง (ฉบับล่วงเวลา)
ตารางที่ 1.40 การใช้จ่ายงบประมาณงานสื่ อ เทคโนโลยีและฐานข้อมูล
จําแนกตามหมวดเงินงบประมาณ
ตารางที่ 1.41 สถิติการให้บริ การผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 1.42 สถิติการเข้าใช้บริ การศูนย์วิทยบริ การจําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.43 จํานวยครั้งของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์วทิ ยบริ การจําแนกตามคณะ
ตารางที่ 1.44 ข้อมูลการให้บริ การยืม-คืนหนังสื อจําแนกตามหมวดหมู่หนังสื อ
ตารางที่ 1.45 สถิติการบริ การยืม-คืน หนังสื อจําแนกเป็ นรายเดือน
ตารางที่ 1.46 สถิติการค้างส่ งหนังสื อของนักศึกษา จําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.47 สถิติการเข้ารับการอบรมทักษะการสื บค้นสารสนเทศห้องสมุดของนักศึกษาใหม่
ตารางที่ 1.48 สถิติการใช้บริ การห้องปฏิบตั ิการอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา จําแนกรายคณะ
ตารางที่ 1.49 สถิติการใช้บริ การห้องปฏิบตั ิการอินเทอร์เน็ต จําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.50 ข้อมูลการให้บริ การงานพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ จําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.51 การบริ หารผลิต พัฒนาเว็บไซต์และเว็บแอพลิเคชัน่ ของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 1.52 สถิติการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
ตารางที่ 1.53 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จําแนกรายเดือน
ตารางที่ 1.54 จํานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ จําแนกตามหลักสูตร
ตารางที่ 1.55 จํานวนครั้งในการให้บริ การซ่อมบํารุ งอุปกรณ์และระบบการใช้งานคอมพิวเตอร์
จําแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของหน่วยงาน
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