
ล าดบัที่ เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ การเก็บขอ้มลู
1 แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการร้อยละ 100 (ในเวลาราชการ) ฝ่ายธุรการ เดือนละ 1 คร้ัง
2 แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน หลังจากวันประชุม ฝ่ายธุรการ ปลีะ 2 คร้ัง
3 ไมเ่กนิ 5 ฉบบัต่อเดือน ฝ่ายธุรการ เดือนละ 1 คร้ัง
4 ผลประเมนิไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายธุรการ ปลีะ 4 คร้ัง
5 ทะเบยีนควบคุมและคลังตรงกนัร้อยละ 100 ฝ่ายธุรการ ปลีะ 4 คร้ัง

6
แกไ้ขปญัหาการใหบ้ริการยืมหนงัสือและโสตทศันวัสดุได้ 
100%

ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาการบริการ เดือนละ 1 คร้ัง

7
แกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัการบริการได้ไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 
ของข้อร้องเรียน

ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาการบริการ เดือนละ 1 คร้ัง

8 ผลประเมนิไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาการบริการ ปลีะ 2 คร้ัง
9 ผลประเมนิไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาการบริการ ตามจ านวนคร้ังอบรม
10 จัดท าหนงัสือติดตามการค้างส่งได้ร้อยละ 100 ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาการบริการ ไมน่อ้ยกว่า 3 คร้ังต่อปี
11 สมดุควบคุมรายการและคลังตรงกนัร้อยละ 100 ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาการบริการ ปลีะ 4 คร้ังต่อปี

12
รายชื่อไมน่อ้ยกว่าร้อยละ50 ของจ านวนทรัพยากรที่
ได้รับพจิารณาจากผู้บริหาร

ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 4 คร้ัง/ปี

13 จัดท าไมน่อ้ยกว่า 150 ชื่อเร่ือง/เดือน ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เดือนละ 1 คร้ัง

14 ผิดพลาดไมเ่กนิร้อยละ 5 ต่อเดือน ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เดือนละ 1 คร้ัง
15 อย่างนอ้ย 40 ข่าวต่อเดือน ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ เดือนละ 1 คร้ัง

16
ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 ต่อป ีของหนงัสือวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง

ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ปลีะ 1 คร้ัง

17 ไมน่อ้ยกว่า 120 บทความ/เดือน ฝ่ายวารสารและส่ือส่ิงพมิพ์ เดือนละ 1 คร้ัง
18 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ของการพจิารณาอนมุติัแล้ว ฝ่ายวารสารและส่ือส่ิงพมิพ์ ปลีะ 1 คร้ัง
19 มกีารรับวารสารที่จัดซ้ือครบถ้วนร้อยละ 100 ฝ่ายวารสารและส่ือส่ิงพมิพ์ เดือนละ 1 คร้ัง

การส ารวจพสัดุและครุภณัฑ์

มคีวามถูกต้องตรงกนัของยอดวัสดุในระบบบนัทกึกบัจ านวนจากการนบั

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง
ทะเบยีนรายการวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจ าป ี2561

วัตถุประสงค์คุณภาพของแตล่ะฝ่าย
ลงทะเบยีนรับหนงัสือราชการที่ส่งผ่านจดหมายอเิล็กทรอนกิส์

รับคืนเอกสารเบกิจ่ายที่ผิดพลาดจากการด าเนนิงานของเจ้าหนา้ที่จาก
นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การใหบ้ริการยืมหนงัสือและโสตทศันวัสดุ

การบริการของศูนย์วิทยบริการที่ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ

ผลประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการของศูนย์วิทยบริการ 

การติดตามการค้างส่งหนงัสือ โสตทศันวัสดุ และค่าปรับได้
ผลประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม

จัดท ารายงานการประชุม

จัดท าบรรณานกุรมบทความวารสาร

จัดหาทรัพยากรที่ได้รับพจิารณาจากผู้บริหาร

ท ารายการบรรณานกุรมของหนงัสือและโสตทศันวัสดุ ก าหนดหวัเร่ือง
และบนัทกึลงในฐานข้อมลู
ความผิดพลาดในการพฒันาและบ ารุงรักษาทรัพยากรหนงัสือ

การวิเคราะหแ์ละท ารายการบรรณานกุรมของหนงัสือวิจัยลงในระบบ
ฐานข้อมลู TDC

จัดหาวารสารและส่ิงพมิพต่์อเนื่องเข้าศูนย์วิทยบริการ

จัดท ากฤตภาคข่าวล าปาง และเผยแพร่ลงฐานข้อมลูกฤตภาคข่าว

ตรวจสอบความต่อเนื่องของวารสารและหนงัสือพมิพท์ี่จัดซ้ือใหม้คีวาม



20
ใช้เวลาในการใหบ้ริการอย่างเหมาะสม ไมเ่กนิ 5 นาทต่ีอ
เล่มบริการ

ฝ่ายวารสารและส่ือส่ิงพมิพ์ เดือนละ 1 คร้ัง

21 ผลประเมนิไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายวารสารและส่ือส่ิงพมิพ์ ปลีะ 2 คร้ัง
22 ด าเนนิการตามแผนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ฝ่ายส่ือ โสตทศันศึกษาและฐานข้อมลู เดือนละ 1 คร้ัง
23 มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายส่ือ โสตทศันศึกษาและฐานข้อมลู เดือนละ 1 คร้ัง
24 ด าเนนิการตามแผนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ฝ่ายส่ือ โสตทศันศึกษาและฐานข้อมลู เดือนละ 1 คร้ัง
25 ผลประเมนิไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายส่ือ โสตทศันศึกษาและฐานข้อมลู ตามจ านวนคร้ังอบรม
26 ด าเนนิการตามแผนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 ฝ่ายส่ือ โสตทศันศึกษาและฐานข้อมลู เดือนละ 1 คร้ัง
27 มคีะแนนไมน่อ้ยกว่า 3.5 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนน ฝ่ายส่ือ โสตทศันศึกษาและฐานข้อมลู ตามจ านวนคร้ังการบริการ
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ผลประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพการใช้บริการหอ้งประชุม

การส ารองข้อมลูระบบหอ้งสมดุอตัโนมติัทกุสัปดาห์

การตรวจสอบ บ ารุงรักษาครุภณัฑ์ภายในศูนย์วิทยบริการ
ประเมนิผลการใช้บริการหอ้งโสตทศันวัสดุ

การใหบ้ริการยืม-คืนวารสารและส่ิงพมิพต่์อเนื่อง

ผลประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพและการใช้งานของเว็บไซต์
การแอดสัญญาณ RFID Tag


