
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 
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ล ำดับ
ที ่

วัตถุประสงค์คุณภำพและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
ควำมถี่                   

กำรเก็บข้อมูล 
งำนที่รับผิดชอบ 

1 จัดท ำรำยงำนกำรประชุม แล้วเสร็จภำยใน 7 วัน หลังจำกวันประชุม ตำมจ ำนวนครั้ง              
ในกำรประชุม 

งำนบริหำรทั่วไป 

2 มีควำมถูกต้องตรงกันของยอดวัสดุในระบบทะเบียนคลังกับจ ำนวนวัสดุ
คงเหลือ 

ร้อยละ 100 ปีละ 4 ครั้ง งำนบริหำรทั่วไป 

3 ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรเข้ำใช้บริกำรของศูนย์คอมพิวเตอร์  ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5 2 ครั้ง ต่อปี งำนบริหำรทั่วไป 
4 ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรใช้บริกำรด้ำนกำรอบรมของ                    

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5 ปีละ 1 ครั้ง งำนบริหำรทั่วไป 

5 ผลประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรใช้บริกำรด้ำนกำรอบรมของ                 
ศูนย์วิทยบริกำร 

ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5 ปีละ 1 ครั้ง งำนบริหำรทั่วไป 

6 มีจ ำนวนนักศึกษำเข้ำรับกำรวัดทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย   

จ ำนวนผู้เข้ำสอบไมน่้อยกว่ำร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์
สอบในแต่ละปี 

ปีละ 1 ครั้ง งำนบริหำรทั่วไป 

7 กำรให้บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้บริกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศได้ 100% เดือนละ 1 ครั้ง งำนกำรบริกำรและ
ส่งเสริมผู้ใช้บริกำร 

8 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร                           ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.5 คะแนนจำกเต็ม 5 คะแนน ปีละ 2 ครั้ง งำนกำรบริกำรและ
ส่งเสริมผู้ใช้บริกำร 

9 กำรติดตำมกำรค้ำงส่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้รับคืนทรัพยำกรสำรสนเทศค้ำงส่ง จำกกำรติดตำม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ต่อครั้ง 

4 ครั้ง/ปี งำนกำรบริกำรและ
ส่งเสริมผู้ใช้บริกำร 

10 จัดหำหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนวัสดุได้ตรงตำม                       
ควำมต้องกำรของผู้เสนอที่ได้รับกำรพิจำรณำจัดซื้อของผู้บริหำร 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ชื่อเรื่อง 4 ครั้ง/ปี งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

11 กำรท ำรำยกำรบรรณำนุกรมของหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
โสตทัศนวัสดุ ก ำหนดหัวเรื่อง และบันทึกลงในฐำนข้อมูล 

ไม่น้อยกว่ำ 50 ชื่อเรื่อง/เดือน เดือนละ 1 ครั้ง งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

12 กำรบ ำรุงรักษำหนังสือ ผิดพลำดไม่เกินร้อยละ 5 ต่อเดือน เดือนละ 1 ครั้ง งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
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13 กำรติดบำร์โค้ด ติดเลขเรียก ติดแถบสีระบุชั้นของหนังสือ ผิดพลำดไม่เกินร้อยละ 5 ต่อเดือน เดือนละ 1 ครั้ง งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

14 กำรจัดท ำกฤตภำค และเผยแพร่ลงฐำนข้อมูลกฤตภำคออนไลน์                       
จังหวัดล ำปำง 

ไม่น้อยกว่ำ 42 ข่ำว/เดือน เดือนละ 1 ครั้ง งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

15 จัดท ำบรรณำนุกรมบทควำมวำรสำร ไม่น้อยกว่ำ 80 บทควำม/เดือน เดือนละ 1 ครั้ง งำนวำรสำรและสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

16 จัดหำวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องได้ตรงตำมแผนกำรจัดหำ งบประมำณ
ประจ ำปี 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของงบประมำณ 4 ครั้ง/ปี งำนวำรสำรและสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

17 ตรวจสอบควำมครบถ้วนที่จัดซื้อของวำรสำรและหนังสือพิมพ์                        ไดร้ับวำรสำรและหนังสือพิมพ์ที่จัดซื้อครบถ้วน                  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

เดือนละ 1 ครั้ง งำนวำรสำรและสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

18 กำรส ำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด ำเนินกำรตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90  สัปดำห์ละ 1 ครั้ง งำนโสตทัศนูปกรณ์
และ ฐำนข้อมูล 

19 กำรตรวจสอบ บ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งำน ด ำเนินกำรตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 เดือนละ 1 ครั้ง งำนโสตทัศนูปกรณ์
และ ฐำนข้อมูล 

20 ผู้ขอรับบริกำรพัฒนำมีควำมพึงพอใจในงำนที่ถูกพัฒนำ  
เฉลี่ยทุกด้ำนรวมกัน 

ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5 ปีละ 1 ครั้ง งำนจัดหำและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ 

21 อุปกรณ์ที่ได้รับแจ้งให้ซ่อมบ ำรุงจำกภำยในส ำนัก ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 1 วัน  เดือนละ 1 ครั้ง งำนซ่อมบ ำรุง 
22 กำรตรวจสอบ หรือแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภำยใน

มหำวิทยำลัย 
ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 2 วัน เดือนละ 1 ครั้ง งำนซ่อมบ ำรุง 

23 กำรติดตำมกำรให้บริกำรยืมคืน Netbook เป็นไปตำมวันก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 เดือนละ 1 ครั้ง งำนซ่อมบ ำรุง 
24 ด ำเนินกำรติดตำมวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีได้แจ้งซ่อมอย่ำงต่อเนื่องและได้รับคืน

ครบถ้วน 
ติดตำมกำรแจ้งซ่อมและรับคืนได้ร้อยละ 100 เดือนละ 1 ครั้ง งำนซ่อมบ ำรุง 

25 ผลกำรตรวจสอบกล้องวงจรปิดของศูนย์คอมพิวเตอร์ ท ำงำนได้ร้อยละ 100 สัปดำห์ละ 1 ครั้ง งำนซ่อมบ ำรุง 
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26 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวที่ได้รับแจ้งแล้วเสร็จ                         
ภำยใน 24 ชั่วโมง  

ด ำเนินกำรได้จริงไม่ต่ ำกว่ำ 90% ของข่ำวที่ได้รับแจ้ง เดือนละ 1 ครั้ง พัฒนำสื่อและ
คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

27 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำมำใช้งำนเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5    ปลีะ 1 ครั้ง พัฒนำสื่อและ
คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

28 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรติดตั้งและควบคุมกำรประชุมและถ่ำยทอดสด
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5    เดือนละ 1 ครั้ง พัฒนำสื่อและ
คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

29 ควำมพึงพอใจของกำรผลิตงำนกรำฟิกและสื่อมัลติมีเดีย   ไม่ต่ ำกว่ำ 3.5 คะแนนจำกคะแนนเต็ม 5    ชิ้นงำนละ 1 ครั้ง พัฒนำสื่อและ
คอมพิวเตอร์กรำฟิก 

30 กำรใหบ้ริกำรยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตจำกภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

ด ำเนินกำรภำยใน 2 วัน (นับจำกวันที่รับแบบฟอร์มขอ
ยืมอุปกรณ์ฯ จำกผู้ยืม) ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 90 ของ
กำรร้องขอในแต่ละเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง งำนวิศวกรรม
เครือข่ำย 

31 กำรให้บริกำรบัญชีเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำย Internet ให้กับบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย 

ด ำเนินกำรภำยใน 1 วัน (นับจำกวันที่รับแบบฟอร์มขอ
ใช้บัญชีเข้ำใช้งำนฯ จำกผู้ยืม) ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 90 
ของกำรร้องขอในแต่ละเดือน 

เดือนละ 1 ครั้ง งำนวิศวกรรม
เครือข่ำย 
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