
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ปฏิบัติภำรกิจตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส ำนักฯ 
ในด้ำนต่ำง ๆ  ตลอดปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  เพื่อให้เห็นภำพรวมของกำรด ำเนินกิจกรรมตำมปรัชญำ  วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ดังกล่ำว  ส ำนักฯ จึงได้จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ตำม
ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมต่อเนื่องสำมำรถด ำเนินงำนตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของส ำนัก และตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ก ำหนดปรัชญำ ว่ำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร ด้วยมำตรฐำน
คุณภำพ”  ในขณะเดียวกัน ส ำนักฯ พร้อมที่จะได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งภำยในและภำยนอกตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดย
ก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน  1 
องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้   
 รำยงำนฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนน ำ ส่วนผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและส่วนของ
กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและทิศทำงกำรพัฒนำ ซึ่ง ได้รับควำมร่วมมือจำกคณำจำรย์และ
ผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำยใน  ตลอดจนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561  (เริ่มต้น 1 สิงหำคม 2561 สิ้นสุด  31 กรกฎำคม 2562)  เพ่ือจะได้น ำเสนอต่องำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำและเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของส ำนักมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กร
มหำชน) ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 

ข้อมูลทั่วไป 

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย  โดยมีพันธกิจ 4 ด้ำน คือ 1) สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ และรองรับพันธกิจมหำวิทยำลัย 2) กำรบริกำรทีท่ันสมัยด้วย
นวัตกรรมด้ำนไอซีที 3) ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์
ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และ 4) บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มี
ควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น  ตำมหลักธรรมำภิบำล  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพตนเอง  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ตำมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มรภ.พช.(สกอ.) และตัวบ่งชี้ตำมพันธ
กิจหลักของส ำนัก  พบว่ำ ในภำพรวมมีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย คะแนนประเมิน 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของส านักเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 4.37 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 4.32 กำรด ำเนินงำนระดับด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ 

5.00  กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำร
พัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 

5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดมีำก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 1 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งช้ี 4.74 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
 
จุดเด่น  

1.  มีควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำกำรท ำงำนให้มีศักยภำพ และสำมำรถให้บริกำรแก่คณำจำรย์และนักศึกษำ 
  2.  ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีวิสัยทัศน์ ที่จะน ำองค์กรสู่ควำมทันสมัยของ
เทคโนโลยี  

3.  ผู้บริหำรมีแนวคิดด้ำนผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง และน ำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ำสู่มหำวิทยำลัยภำยใต้
เครือข่ำยรำชภัฏระดับภูมิภำค และระดับประเทศ 

4.  มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงชัดเจน 

แนวทำงเสริม 
 1.  ส ำนักมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยตรวจสอบโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำนัก
ด ำเนินกำรในแต่ละปีอย่ำงต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง 
  1. ควรพิจำรณำศักยภำพควำมทันสมัยของห้องสมุดและสื่อสำรสนเทศรวมถึงระบบกำรให้บริกำร เพื่อ
ตอบรับควำมเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม 

แนวทำงแก้ไข 
 - 

เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำหน่วยงำนในอนำคตให้สอดรับกับกำรพัฒนำ 

 1. กำรบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรตำมระบบมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001 อย่ำงต่อเนื่อง 
2. กำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก 1 ครั้ง และ 

รำยงำนผลต่อผู้บริหำรส ำนักและกรรมกำรประจ ำส ำนักเพ่ือพิจำรณำในปีงบประมำณต่อไป 
3.  จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สื่อกำรเรียนกำรสอน ตำมโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
 4. สนับสนุนและมีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยประกันคุณภำพ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ/มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 

5. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่หลำกหลำยช่องทำงแก่บุคลำกรภำยในและ
ท้องถิ่น 

  6. ส่งเสริมให้หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรบริหำรงำนและบริกำรข้อมูล 

  7. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทั่วถึงทั้งมหำวิทยำลัย ตอบสนอง
นโยบำยของรัฐบำลในกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

 8. กำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียวเป้ำหมำยกำรตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบือ้งต้น 

ควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมทีมำจำก 2 หน่วยงำน คือ ส ำนักวิทยบริกำร และ ส ำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 
ส ำนักวิทยบริกำร 

ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐำนะเป็นแผนก สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เปิด
ให้บริกำรเป็นครั้งแรก โดยอำศัยอำคำรศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ำยมำตั้งอยู่ยังอำคำรหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ. วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) นับจำกนั้นมำ 
ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยล ำดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ำยหอสมุดได้ปรับฐำนะเป็นส ำนักวิทยบริกำร และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสร้ำง
อำคำรใหม่ เป็นอำคำร 4 ชั้น ด้วยงบประมำณ 21 ล้ำนบำท พร้อมครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร 10 ล้ำนบำท และได้น ำ
เทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรบริกำรสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยำกรสำรนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส ำนักวิทยบริกำร ได้เปลี่ยนจำกโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนำเป็นโปรแกรม FoxPro ที่เขียน
ขึ้นเองโดยอำจำรย์จำกภำควิชำคอมพิวเตอร์ในกำรบริกำรยืม-คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นกำรตอบสนองผู้ใช้ที่จะ
ได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว ง่ำยและมีควำมสะดวกยิ่งข้ึน 
 ปี พ.ศ. 2543 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) 
ใช้ในกำรด ำเนินงำนห้องสมุด โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบำร์โค้ด
และพัฒนำงำนข้อมูลหนังสือ ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำโปรแกรมจัดเก็บเอกสำร IR Web มำใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วำรสำรและกฤตภำค 
 
 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรจัดตั้งส ำนักเทคโนโลยีขึ้นตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบันรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส ำนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักมุ่งเน้นกำร
พัฒนำระบบกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ เป็นหลัก ได้แก่ งำนให้บริกำรช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรกับสถำบันโดยจัดท ำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแล
ระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ของนักศึกษำและบุคลำกร 
ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 

http://www.pcru.ac.th/
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 และมีกำรรวมภำรกิจของส ำนัก
วิทยบริกำรและส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นส ำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรงำนใหม่เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นภำรกิจ 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจะดูแลระบบ
กำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ควบคุมและดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอินทรำเน็ต
ของนักศึกษำและบุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยและดูแลระบบกำรให้บริกำร wireless 
internet ในมหำวิทยำลัย 2) ด้ำนวิทยบริกำร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุกสำขำวิชำ และเป็น
แหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย ให้บริกำรสำรนิเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรในหน่วยงำนและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรภำยในใหม่ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 นั้น 
ให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักฯ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและภำยใต้ส ำนักงำนมีงำนได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร 
งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือสร้ำงอำคำรใหม่ 
เป็นอำคำร 3 ชั้น ด้วยงบประมำณ 160 ล้ำนบำท และงำนหอสมุดกลำงได้ด ำเนินกำรขอใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรขนย้ำยวัสดุครุภัณฑ์ของส ำนักไป
ยังอำคำรวิทยบริกำร 1 และ 2 (อำคำรใหม่ เดือนตุลำคม) และเปิดบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 
2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ขออนุญำตเปลี่ยนชื่ออำคำร จำกอำคำรวิทย
บริกำร 1 เป็น อำคำรบรรณรำชนครินทร์ และอำคำรวิทยบริกำร 2 เป็น อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2559  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001 มำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนกำรบริกำรของส ำนัก และผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 
2008 ด้ำนกำรบริกำร  
 ปี พ.ศ. 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พัฒนำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2008 ด้ำนกำรบริกำร เป็น ISO 9001 : 2015 และได้รับกำรรับรอง เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 
หมดอำยุ วันที่ 2 มีนำคม 2563 จำกบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จ ำกัด (INTL Cert Co Ltd)   
 

 สถำนที่ตั้ง : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต ำบลสะเดียง  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร/งำนบริหำรและธุรกำร ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ชั้น 1 
งำนหอสมุดกลำง   ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ชั้น 1-3 
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          งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตั้งอยู่ ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 และ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
          โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสำร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ 
 

ปรัชญำ  :   ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประทับใจกำรบริกำร   
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ก้ำวสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพและรองรับ

พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
2. บริกำรทีท่ันสมัยด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที  
3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้ตำม

ศำสตร์พระรำชำ   
4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น ตำมหลัก 

ธรรมำภิบำล 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภำพบัณฑิต      
       และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 เป้ำประสงค์ 

1.1 มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
1.2 มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน กำรสอน กำร

ปฏิบัติงำน กำรวิจัย และนวัตกรรม 
1.3 มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรปฏิบัติงำน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที 
 เป้ำประสงค์ 

2.1  มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
   โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  เป้ำประสงค์ 

3.1 มีกำรให้บริกำรวิชำกำร และสืบสำนโครงกำรตำมศำสตร์พระรำชำ 
3.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมโครงกำรพระรำชด ำริ 

 
 

 

http://www.aritc.pcru.ac.th/
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-หน่วยจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร 
 สำรสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสด ุ
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 เป้ำประสงค์ 

4.1 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 มีกำรจัดและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น 
4.3 มีกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
4.4 มีกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

 
โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้บ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

            
            
  

 

 
 
                                                                                                                   
                                                                       

                   
 
         
              
     
 
                                    
            
   
                                                         
     

          
                         

  
  

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

อธิกำรบด ี

-หน่วยธุรกำร 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและงบประมำณ 
-หน่วยกำรเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชำสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภำพ 
-หน่วยอำคำรสถำนที ่
 

-หน่วยบริกำรห้องปฏิบัตกิำร  
 คอมพิวเตอร ์
-หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต            
 -หนว่ยบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
 คอมพิวเตอร์  
-หน่วยบริกำรระบบเว็บไซต์และ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
-หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์และ
กล้องวงจรปิด             
  

-หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำร         
 ระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
-หน่วยบริกำรฝกึอบรมกำรใช้งำน 
 ระบบสำรสนเทศ 
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คณะกรรมกำรบริหำร 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบุตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
 อำจำรย์ฐิณำภัณฑ์  นิธิยุวิทย์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ 
 อำจำรย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ 

อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง 
 นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี   หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรฯ 
 นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์   หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 
 นำงสำวมัทนำ  รำมศิริ  หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง 
 นำยธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์  หัวหน้ำงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 
ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. 

สำยวิชำกำร 5         

ข้ำรำชกำร 3   3      

พนักงำนมหำวิทยำลัย 2   2      

อำจำรย์ประจ ำพิเศษ -         

สำยสนับสนุน 32         

ข้ำรำชกำร 1   1      

ลูกจ้ำงประจ ำ 1  1       

พนักงำนรำชกำร 1  1       

พนักงำนมหำวิทยำลัย 17  15 2      

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 12 6 6       

รวม 37 6 23 8      
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กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก 
ปีกำรศึกษำ 2560 (ปีท่ีผ่ำนมำ)   

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบนั 
เกณฑ์ข้อที่ 1 มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำก
ผลกำรวิเครำะห์ SWOT 
1) กำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผนในแต่ละรอบ
ให้ตั้งค่ำเป้ำหมำย เช่น รอบแรก รอ้ยละ 30 
รอบสอง ร้อยละ 60 และรอบสำมร้อยละ 
100      
2) ควรเพิ่มตัวช้ีวัดเป็นเชิงคุณภำพ 
เช่น บุคลำกรมีทักษะในกำรใช้ภำษำเพื่อกำร
สื่อสำรได้อย่ำงไร  
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร โดยมีกำรน ำพันธกิจ วิสัยทัศน์ 
ยุทธศำสตร์มำเป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนของส ำนักมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   ซึ่งใช้
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตัวเดียวกัน เป็นตัวช้ีวัด ทั้งระดับปริมำณ และระดับคุณภำพ  
และได้น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเป็นไตรมำส เพื่อจะได้ทรำบผลกำรด ำเนินและน ำผลไป
ปรับปรุงในปีต่อไป  
รำยละเอียดตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน 16 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนห้องสมุด (คะแนนเต็ม 5)   
2.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต (คะแนนเตม็ 5)   
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีไดร้บักำรพัฒนำ 
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้วยไอซีที 
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(คะแนนเต็ม 5) 
6. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชด ำริ 
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่มโครงกำร/กิจกรรมตำมพระรำชด ำริ (คะแนน
เต็ม 5) 
8. ระดับคะแนนกำรบรหิำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
9. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
10. จ ำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร 
11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 
12. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
13. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่บุคลำกรผู้เข้ำร่วม ทั้ง
ในและภำยนอกส ำนัก 
14. บุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพท้ัง
ในประเทศหรือต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
15. บุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
(ยกเว้นพนักงำนอำคำรและพนักงำนสถำนที่) 
16. จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรกัษ์พลังงำนและกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม 
 

เกณฑ์ข้อที่ 2  มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงกำรเงิน 
2. กลยุทธ์ทำงกำรเงิน แบ่งเป็นส่วนท่ี 1 
แหล่งที่มำของเงิน โดยมีองค์ประกอบของ
รำยได้หน่วยงำน มีดังน้ี              
1) ที่มำของเงิน 
จะแจ้งว่ำได้วิธีไหนบ้ำง                  

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำง
เงินตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ และด ำเนินงำนน ำข้อมูลทำง
กำรเงินไปใช้วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของส ำนัก  โดยกำร
วิเครำะห์งบกำรเงินที่แสดงฐำนะทำงกำรเงิน เปรียบเทียบเงินงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร ซึ่งแยกตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปวิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละสำยงำน  และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
2) รำยได้อื่นท่ีหน่วยงำนหำเอง เช่น จัด
หลักสตูรฝึกอบรมระยะสั้น 
ส่วนท่ี 2  กำรจัดสรรงบประมำณสู่งำน โดย
น ำแผนยุทธศำสตรม์ำวำงแผนว่ำงำนไหน
รับผิดชอบบ้ำงและขับเคลื่อนโครงกำร/
กิจกรรมทีส่่งผลควำมส ำเรจ็ตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศำสตร์ โดยกำรปันจ่ำยอย่ำงเหมำะสม
และเป็นฉันทำมติของหน่วยงำน 

  - กำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น นั้น ส ำนักเป็นหน่วยงำนทีส่นบัสนุนกำรเรียน
กำรสอน และบริกำรวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลยัและบริกำรวิชำกำรในโครงกำร
พระรำชด ำริโรงเรียน ตชด.บ้ำนโปร่งตะแบก อ ำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึง
ไม่ได้มีโครงกำรจดัหำรำยได้  
  - มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และจดัท ำรำยงำนกำร
ทำงกำรเงินของส ำนักอย่ำงเป็นระบบ  โดยกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเบิก-จ่ำย
งบประมำณ เป็นรำยไตรมำสที่ 1 – ไตรมำสที่ 4 และน ำเสนอเข้ำที่ประชุมรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก เพือ่พิจำรณำ 
   - กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินนั้น ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ได้บริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ และ
เหมำะสม มีประสิทธิภำพ โดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนกับงบประมำณที่ส ำนักได้รับ 
พร้อมทั้งก ำหนดตัวช้ีวัดเพี่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ  นั่นคือ 
ตัวช้ีวัดของผลกำรด ำเนินงำนควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  

เกณฑ์ข้อที่ 3 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง 
 - กำรบริหำรควำมเสี่ยงไมม่ีข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร  
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของส ำนัก  มีกระบวนกำร
ด ำเนินงำนดังน้ี 
    - มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    - คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประชุมเพื่อระบุควำมเสี่ยง 
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง จัดล ำดับควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนัก 
    - งำนบริหำรและธุรกำรน ำข้อมูลกำรระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
จัดล ำดับควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเพื่อพิจำรณำ 
    - หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
    - ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนด
กิจกรรม/โครงกำร กำรด ำเนินงำน  ผลกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะ (ตำม
แบบฟอร์ม)   

- หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสียงจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  กำรบรรลุตำมแผนกำรด ำเนินงำน ว่ำ ควำม
เสี่ยงลดลงหรือไม่อย่ำงไร  และน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนัก พิจำรณำ
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป  

เกณฑ์ข้อที่ 4  มีกำรบริหำรงำนด้วยหลัก 
ธรรมำภิบำล 
4. เพิ่มเติมรำยละเอียดในกำรเขียนรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง เพื่อให้เห็นข้อมูลด้ำน
กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
  -  งำนบริหำรและธุรกำร ประชุมทบทวนค ำนิยำมของหลักธรรมำภิบำล 10 หลัก
ว่ำจะวัดผลจำกอะไร  
    1. หลักประสิทธิผล 
    2. หลักประสิทธิภำพ 
    3. หลักกำรตอบสนอง 
    4. หลักภำระรับผิดชอบ 
    5. หลักควำมโปร่งใส 
    6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
    7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
    8. หลักนิติธรรม  
    9. หลักควำมเสมอภำค 
   10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ   
  - งำนบริหำรและธรุกำร น ำข้อมลูค ำนิยำมของหลักธรรมำภิบำล 10 หลักเข้ำท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 
  - งำนบริหำรและธรุกำรด ำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประกัน
คุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
  - เขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
อย่ำงละเอียดและชัดเจน 

เกณฑ์ข้อที่ 5 มีกำรด ำเนินกำรจดักำร
ควำมรู้ตำมระบบ  
 -ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรด ำเนินงำน ดังนี ้
        - คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ประชุมเพื่อก ำหนดประเด็นควำมรู้ และ
กลุ่มเป้ำหมำยของบุคลำกรส ำนัก โดยเน้นประเด็นควำมรู้ที่จ ำเป็นและส ำคัญต่อกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งสอดคล้องกับ นพ.วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำร
จัดกำรควำมรู้” คือ เครื่องมือเพื่อกำรบรรลุเปำ้หมำยอยำ่งน้อย 4 ประกำรไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) เป้ำหมำยของงำน 2) บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน 3) บรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุควำมเป็นหมู่คณะ 
ควำมเอื้ออำทรระหว่ำงกันในท่ีท ำงำน 
      - งำนบริหำรและธรุกำรน ำขอ้มูลกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ และกลุม่เป้ำหมำย
ของบุคลำกรส ำนักเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 
      - ด ำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกร 
      - ติดตำมและแลกเปลีย่นเรยีนรู้กัน 

  -  ต่อจำกนั้นได้รวบรวมองค์ควำมรู้มำจดัท ำแผ่นพับขององค์ควำมรู้ เพื่อ
เผยแพร่องค์ควำมรู ้
      -  น ำองค์ควำมรู้ขึ้นบนออนไลน์ เช่น บล็อก KM ส ำนัก และกล่องข้อควำมใน
เฟสบุ๊คกลุ่มกำรประเมินค่ำงำน 

6. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและ
แผนพัฒนำบุคลำกร 
1) เพิ่มรำยละเอียดของแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่ยังไม่ชัดเจน โดยสะท้อน
ให้เห็นข้อมูลก ำลังคน กำรรักษำ จนถึงกำร
เกษียณอำยรุำชกำร 
2) เพิ่มเติมรำยละเอียดในกำรเขียนรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง เพื่อให้เห็นข้อมูลด้ำน
กำรด ำเนิน 
งำนให้ชัดเจน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มีกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักมำอย่ำงต่อเนื่องทุกและด ำเนินกำรครบทุก
กระบวนกำรอยู่แล้ว โดยมีคณะกรรมกำรจดัท ำแผนกำรบรหิำรและพัฒนำบุคลำกรฯ 
ดังนี ้
   - ประชุมวำงแผนเพื่อทบทวนกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561  
   - จัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2561) โดยเพิ่มข้อมูลตำมข้อเสนอแนะ 
   - น ำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ประจ ำปี 
2561) เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ เพื่อพิจำรณำ 
   - ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจ ำปีพ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
   - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำนวน 2 ครั้ง 
   - จัดท ำรำยงำนผลของกำรบริหำรและพัฒนำบคุลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
   - น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก เพื่อพิจำรณำ 
  - เขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
7. มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกัน
คุณภำพภำยตำมระบบและกลไกที่
สถำบนัก ำหนด  
- ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของ
ส ำนักฯ  และระบบกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรด ำเนินงำนตำม
ขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี ้
1. กำรควบคุมคุณภำพ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อก ำหนดตัวช้ีวัดคุณภำพตำมพันธกิจของ
ส ำนักฯ 

1.3 วำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพของส ำนัก เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1.4 จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1.5 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
2. กำรตรวจสอบคุณภำพ 

2.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

2.2 จัดท ำแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

2.3 น ำผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำร
ฯ รอบ 6 เดือน เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
3. กำรประเมินคุณภำพ  

3.1 จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR)  เพื่อ
รองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
   3.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในระดับส ำนัก จัดให้มี
กำรตรวจประเมินตำมกรอบท่ีก ำหนด  
   3.3 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำร เสนอรำยงำนให้
ผู้บริหำร  เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 
    3.4 น ำผลกำรตรวจประเมิน เข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ  
เพื่อน ำไป ใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
1) ให้ดูด้ำนที่มีผลกำรประเมินน้อยที่สุดเพื่อ
น ำไปปรับปรุง 
2) เพิ่มเติมด้ำนจำกท่ีมีอยู่เพื่อให้เห็นกำร
พัฒนำ 
3) ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
ควรส ำรวจให้ได้สัดส่วนท่ีเหมำะสม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. งำนท่ีเกี่ยวข้องวำงแผนและปรบัปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นจำกผลกำร
ประเมินท่ีมีค่ำเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
2. คณะกรรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักทบทวน
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รบับริกำรส ำนักฯ โดยเพิ่มด้ำนจำกเดิม 5 ด้ำน เป็น 
6 ด้ำน 
3. งำนบริหำรและธุรกำร น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมนิเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อพิจำรณำแบบประเมิน  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
 
 

    3.1 งำนบริหำรและธุรกำรน ำแบบประเมินแก้ไข โดยมอบให้แต่ละงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบอีกครั้ง  
    3.2 งำนบริหำรและธุรกำรจัดท ำแบบประเมิน และน ำแบบประเมินส ำรวจกับ
ผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยก ำหนดกลุม่ตัวอยำ่งตำมเครจซี่มอร์แกนจำกประชำกรทั้งหมด ใน
กำรประมำณค่ำสดัส่วนและสุ่มอยำ่งอย่ำงง่ำย โดยส ำรวจปีละ 2 ครัง้  
4. งำนบริหำรและธุรกำรท ำกำรวิเครำะห์แบบประเมิน และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมิน 
5. งำนบริหำรและธุรกำรน ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส ำนักฯ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 

ตัวบ่งช้ีที่  5.4 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรยีนรู้   
1) ให้ดูด้ำนที่มีผลกำรประเมินน้อยที่สุดเพื่อ
น ำไปปรับปรุง 
2) กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 
ควรส ำรวจให้ได้สัดส่วนตำมหลักวิชำกำร 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. คณะกรรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักทบทวน
แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรูส้ ำนักฯ  
 2. งำนบริหำรและธรุกำร น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อพิจำรณำ  
แบบประเมิน  
    2.1 งำนบริหำรและธุรกำรน ำแบบประเมินแก้ไข โดยมอบให้แต่ละงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบอีกครั้ง  
    2.2 งำนบริหำรและธุรกำรจัดท ำแบบประเมิน และน ำแบบประเมินส ำรวจกับ
ผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เพชรบูรณ ์
 3. งำนบริหำรและธรุกำรท ำกำรวเิครำะห์แบบประเมิน และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมิน 
4. งำนบริหำรและธุรกำรน ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ส ำนักฯ เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 
5. งำนบริหำรและธุรกำรน ำแบบประเมินส ำรวจครั้งที่ 2 
6. งำนบริหำรและธุรกำรทำรวิเครำะห์แบบประเมินและจดัท ำรำยงำนผลกำร
ประเมิน 
7. งำนบริหำรและธุรกำรน ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรยีนรู้เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 
 

ตัวบ่งช้ีที่  5.5 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ 
-ควรมีกำรวัดควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน โดย
แจกแจงรำยละเอียด 
 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
- งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยศึกษำหำข้อมูลเพื่อ
ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนท่ีมีควำมทำ้ทำยใหม่ ในปีกำรศึกษำ 2561   
- งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยน ำเกณฑม์ำตรฐำนเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 
-หน่วยประกันคณุภำพของส ำนักจดัท ำเป็นคู่มือประกันคณุภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561  
-งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่ำยด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ตำมคูม่ือประกันคณุภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
-งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่ำยตรวจสอบติดตำมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน) 
และน ำส่งข้อมูลหน่วยประกันคณุภำพของส ำนักต่อไป 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
-งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์และเครือข่ำยจดัท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 และน ำส่งข้อมูลหน่วยประกันคุณภำพของ
ส ำนักต่อไปเพื่อรับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ  

ตัวบ่งช้ีที่  5.6 บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน
ที่ได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรูแ้ละทักษะ
ในวิชำชีพท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
ของส ำนักให้ได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งจะด ำเนนิงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนัก  
    - มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบรหิำรและพัฒนำฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2 ครั้ง (ไตรมำสที่ 2 และ 4) 
    - จัดท ำรำยงำนผลของกำรบรหิำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 
   - น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 เข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก เพื่อพิจำรณำ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ได้ก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน  1 
องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้  มีรำยละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด ดังนี้ 

 
องค์ประกอบในกำร

ประกันคุณภำพส ำนัก 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

5. กำรบริหำรจัดกำร 
 

5.1 กำรบริหำรของส ำนักเพ่ือกำร
ก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของ
หน่วยงำน 
 

มีเกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 5 ข้อ 

5.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร  
 

3.51 คะแนน 

5.4 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้  

3.51 คะแนน 

5.5 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ  
 

มีเกณฑ์มำตรฐำน 5 ข้อ 4 ข้อ 

5.6 บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน
ที่ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ 
(ท่ีปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ยกเว้น 
แม่บ้ำน คนงำน) 
 
 

ร้อยละของบุคลำกร
ประจ ำสำยสนับสนุนที่
ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูน
ควำมรู้และทักษะใน
วิชำชีพทั้งในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 
15 ชั่วโมง/ปี/คน 
 

3.51 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตวับ่งชี้ 
 
องค์ประกอบที่ 5   กำรบริหำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   กำรบริหำรของส ำนักเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ 

เอกลักษณ์ของส ำนัก (สกอ.5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนกำร 
รอบปีการประเมิน เกณฑ์ข้อ 1 , 2, 3, 5  ใช้ปีงบประมำณ 
   เกณฑ์ข้อ 4, 6, 7 ใช้ปีกำรศึกษำ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

3-4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5-6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

ในรอบปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรบริหำรของส ำนักเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของส ำนัก 
โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีการพัฒนาแผนกล

ยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศนของสถาบัน 
และพัฒนาไปส ู
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปตีามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลผุล
ตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมาย   ของ
แผนกลยุทธ์ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
โครงกำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์  ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ขึ้น  ในวันที่ 
22-23 สิงหำคม  2561 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-01) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหำรและบุคลำกร ภำยในส ำนัก ได้
พิจำรณำทบทวน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์
ร่วมกัน และเพื่อให้ได้แผนยุทธ์ศำสตร์ที่มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรต่อไป 
โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั้งระดับผู้บริหำรและระดับ
ปฏิบัติกำร  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้  

1. วิเครำะห์ SWOT คือ สภำพแวดล้อมภำยใน มีกำรวิเครำะห์
จุดแข็งและจุดอ่อนของส ำนัก  สภำพแวดล้อมภำยนอกมีกำร
วิเครำะห์ โอกำส และอุปสรรคหรือภัยคุกคำม  มีกระบวนกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กรทั้งภำยในและภำยนอก โดยใช้  
SWOT Analysis  ปัจจัยภำยใน มีกำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของส ำนัก ปัจจัยภำยนอกมีกำรวิเครำะห์ โอกำส และอุปสรรค หรือ
ภัยคุกคำม จำกบุคลำกรภำยในส ำนัก และบุคคลภำยนอก รวมทั้งผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ เพื่อ
น ำมำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก 
และประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้อง และเหมำะสม
กับบริบทของส ำนัก จำกนั้นผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนัก 

ARIT-5.1-1-01  
สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรจดัท ำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์  ส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พ.ศ. 2561-2565 ใน
วันท่ี 22-23 สิงหำคม  
2561  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก และประเด็น
ยุทธศำสตร์ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์  
และเป้ำประสงค์หลัก 

2. จัดท ำ(ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งประกอบไปด้วย 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลั ก และประเด็น
ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดดังนี ้
ปรัชญำ “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้  ประทับใจกำรบริกำร ” 
ปณิธำน  “เป็นศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และกำรให้บริกำรที่
มีคุณภำพ” 
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรยีนรู้ กำรบริกำรมีคุณภำพ 
พัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำบัณฑิตให้มคีุณภำพและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 2. บริกำรทีท่ันสมัยด้วนวัตนกรรมด้ำนไอซีท ี
 3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

 4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้มีควำม
คล่องตัว ยืดหยุ่น ตำมหลักธรรมำภิบำล   
ยุทธศำสตร์ 
- ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนบัสนุนทรัพยำกรกำรเรยีนรู้และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อยกระดับคณุภำพบัณฑิต  และรองรับพันธกิจของ
มหำวิทยำลยั 
-  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยนวตักรรม
ด้ำนไอซีที 
-  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสรมิกำรให้บริกำร สืบสำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยใช้องค์ควำมรู้
ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
-  ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

กำรจัดท ำ(ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์  ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 -2565 โดยคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ และน ำเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนั ก เพื่ อ ให้ที่ ประ ชุมพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 ข้อ
ที่ 5.8 เรื่อง (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 ทีป่ระชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุป
ได้ว่ำ มอบแต่ละงำนทบทวนปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของส ำนัก  ให้สอดคล้องกับมหำวิทยำลัย และให้น ำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
2565 น ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ต่อไป (เอกสำร ARIT-5.1-1-02)  

จำกนั้นน ำแผนยุทธศำสตร์เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธที่ 12 
ธันวำคม 2561  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  
(เอกสำร ARIT-5.1-1-03) 
      ตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ จ ำนวน 16 ตัวชี้วัด 
1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูด้้ำนห้องสมุด 
2. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูด้้ำนกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีไดร้บักำรพัฒนำ 
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที 
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
6. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชด ำร ิ
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่มโครงกำร/กิจกรรมตำม
พระรำชด ำร ิ
8. ระดับคะแนนกำรบรหิำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
9. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
10. จ ำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร 
11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ  
12. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
13. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่
บุคลำกรเข้ำร่วมทั้งภำยในและภำยนอกของส ำนัก 
14. บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
15. บุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนกำรฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศตำม
เป้ำหมำยก ำหนด(ยกเว้นพนักงำนอำคำร และพนักงำนสถำนท่ี) 
16. จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม 

ตัว ช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์  คือ ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย ร้อยละ 85 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนัก  ได้มีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย และโครงกำร  มีกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักกับแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย อยู่ภำยใต้กรอบของมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และมีกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องกำรเช่ือมโยง ในประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักกับ
มหำวิทยำลัย ซึ่งสรุปได้เป็นตำรำงกำรเช่ือมโยงละเอียดจะอยู่ใน

ARIT-5.1-1-02 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 8/2561 
วันท่ี 29 สิงหำคม 
2561 
ARIT-5.1-1-03 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลยัฯครั้งท่ี 
12/2561 วันท่ี 12 
ธันวำคม  2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 
5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (เอกสำร ARIT-5.1-1-04)  และน ำแผน
ยุทธศำสตร์มำใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติรำชกำร
และ(ร่ำง)แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของส ำนักต่อไป   

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดท ำ(ร่ำง)
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของทุกสำยงำนของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรจัดกำร ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทย
บริกำรฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและแผนงำน
ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  และน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักเพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยและแผนงำนปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเพื่อให้ที่ประชุม
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 12/2561 วันอังคำรที่ 25  
ธันวำคม 2561  วำระที่ 5  เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.2 เรื่อง 
แผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ .  2562  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1  บริบทของส ำนัก วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส่วนที่ 2 ตำรำงควำมสอดคล้องแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับ
ส ำนักซึ่งมีรำยละเอียดของเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ โครงกำร ตัวช้ีวัด 
งบประมำณ ค่ำเป้ำหมำย ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 3 แผนงำนและโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำรำยละเอียดทั้ง 3 ส่วนแล้วมี
ข้อเสนอแนะว่ำ ให้ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจน ใน
ส่วนท่ี 3 แผนงำนและโครงกำร มติที่ประชุมเห็นชอบ และมอบงำน
บริหำรและธุรกำรปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
โดยให้ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนในส่วนที่ 3 และ
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป (เอกสำร ARIT-5.1-1-05 - ARIT-5.1-1-06) 

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยงำนแผน
และงบประมำณ ได้รวบรวมโครงกำรของบประมำณของแต่ละสำย
งำนในส ำนัก มำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561  มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย เพื่อใช้วัดควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำร ดังนี ้

 

ARIT-5.1-1-04 แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระยะ 5 ป ี
พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-05  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 12/2561
วันท่ี 25 ธันวำคม  
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-06 
แผนปฏิบัตริำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
      ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด 
1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูด้้ำนห้องสมุด 
2. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูด้้ำนกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีไดร้บักำรพัฒนำ 
4. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที 
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
6. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชด ำร ิ
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่มโครงกำร/กิจกรรมตำม
พระรำชด ำร ิ
8. ระดับคะแนนกำรบรหิำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
9. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
10. จ ำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร 
11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ  
12. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่
บุคลำกรเข้ำร่วมทั้งภำยในและภำยนอกของส ำนัก 
13. บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
14. บุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนกำรฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศตำม
เป้ำหมำยก ำหนด(ยกเว้นพนักงำนอำคำร และพนักงำนสถำนท่ี) 
15. จ ำนวนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจดักำร
สิ่งแวดล้อม 

ตั ว ช้ี วั ดควำมส ำ เร็ จของแผนปฏิบั ติกำร  คื อ  ร้ อยละ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติกำร 
เป้ำหมำย ร้อยละ 85 

จำกนั้นส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดโครงกำรประชุมเ ชิง
ปฏิบัติกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์สู่หน่วยงำนภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บุคลำกรของส ำนักได้รับทรำบ  ถึง
แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี ของส ำนัก และเข้ำใจไปในแนวทำง
เดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มกรำคม 2562  ผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.68 (เอกสำร  
ARIT-5.1-1-07)  และน ำผลสรุปกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเพื่อที่ให้ที่ประชุมรับทรำบและพิจำรณำ 
ครั้งท่ี 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 มกรำคม 2562 ในวำระที่ 4 เรื่อง
เสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอด
แผนยุทธศำสตร์ สู่หน่วยงำนภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มติที่ประชุม รับทรำบ (เอกสำร ARIT-5.1-01-08)  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จ ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-07 
สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ สู่หน่วยงำน
ภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
 
ARIT-5.1-1-08  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 1/2562
วันท่ี 31 มกรำคม  
2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป้ำหมำย ร้อยละ 50 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 85 ซึ่งมีทั้งหมด 16 ตัวช้ีวัด  
โดยมีผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นผู้ประเมินและติดตำม รำยละเอียด
ตัวช้ีวัด ดังนี ้  

ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ปี 2562 

ผู้รับผิด ชอบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนห้องสมุด 

3.70 
คะแนน 

งำน 
หอสมุดกลำง 

งำน
หอสมุดกลำง 

2. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 

3.70 
คะแนน 

งำนบริกำร
คอมฯ 

งำนบริกำร
คอมฯ 

3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำ 2 ระบบ งำนวิจัยฯ งำนวิจัยฯ 
4. พัฒนำระบบกำรให้บรกิำรด้วยนวัตกรรมด้ำน
ไอซีท ี

2 
ระบบ 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

5. ระดับควำมพงึพอใจของผูร้ับบริกำรส ำนกัวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 

3.70 
คะแนน 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

6. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชด ำริ 2 
โครงกำร 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

7. ระดับควำมพงึพอใจของผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมตำมพระรำชด ำร ิ

3.70 
คะแนน 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

8. ระดับคะแนนกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

3.70 
คะแนน 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

9. ระดับคะแนนกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำ
ภำยใน 

3.70 
คะแนน 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

10. จ ำนวนของซอฟตแ์วร์ลขิสิทธิ์ ที่ให้บรกิำร 250 
License 

งำนวิจัยฯ งำนวิจัยฯ 

11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศ (คะแนนเต็ม5) 

4.00 
คะแนน 

งำนวิจัยฯ งำนวิจัยฯ 

12. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิงำนตำม
แผนยุทธศำสตร ์

ร้อยละ 
85 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

13. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม ด้ำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่บุคลำกรเข้ำร่วม ทั้งภำยในและ
ภำยนอกส ำนกั 

โครงกำร/
กิจกรรม 

3 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

14. บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ 
เพิ่มพูนควำมรูแ้ละทักษะในวิชำชีพในประเทศ
หรือต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
85 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

15. บุคลำกรสำยสนับสนุน รับกำรฝึกอบรม
ภำษำต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยก ำหนด (ยกเวน้
พนักงำนอำคำรและพนกังำนสถำนที่) 

ร้อยละ 
80 

งำนบริหำรฯ งำนบริหำรฯ 

16. จ ำนวนกจิกรรมด้ำนกำรอนรุักษ์พลังงำนและ
กำรจดักำรสิ่งแวดล้อม 

2 
กิจกรรม 

งำน 
หอสมุดกลำง 

งำน
หอสมุดกลำง 

และน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้    

ครั้งที่ 1 โดยน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันท่ี 27 มนีำคม 2562  ในวำระที่ 5.4 รำยงำนผลกำร
ติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ พ.ศ. 2561-2565 ให้ที่
ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะดังนี ้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 
ประเด็นยทุธศำสตร ์ จ ำนวน

ตัวชี้วดั 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพบัณฑิต 
แ ละ ร อ งรั บพั น ธกิ จ ขอ ง
มหำวิทยำลัย 

3 
ตัวชี้วัด 

บรรลุทั้ง 3 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรด้วย
นวัตกรรมด้ำนไอซีที 

2 
ตัวชี้วัด 

บรรลุทั้ง 2 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริม
ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  สื บ ส ำ น
โครงกำรอัน เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้
ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

2 
ตัวชี้วัด 

บรรลุทั้ง 2 ตัวชีว้ัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กรด้วยหลักธรร
มำภิบำล 

 บรรลุ จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับควำมพึงพอใจใน
ก ำ ร ใ ช้ ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ  ค่ ำ
เ ป้ ำหมำย  4  คะแนน  ผลกำร
ด ำเนินงำนมีค่ำเฉลี่ย 4.31 คะแนน 
ตัวชี้วัดที่ 6 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม
ด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรม ที่
บุคลำกรเข้ำร่วม ทั้งภำยในและ
ภำยนอกส ำนกั ค่ำเป้ำหมำย 3 
โครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน 
1โครงกำร 2 กิจกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 8 บุคลำกรสำยสนับสนนุ
ผ่ำนกำรฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศ
ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนด (ยกเว้น
พนักงำนอำคำร และพนกังำนสถำนที่) 
ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 80 ผลกำร
ด ำเนนิงำน ร้อยละ 100 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 3 
ตัวชี้วัด ได้แก ่
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรตำมหลกั  
ธรรมำภิบำล (จะด ำเนนิกำรเดอืน
กรกฎำคม) 
ตัวชี้วัดที่ 5 รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของ
กำรด ำเนนิงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 85 (มีตวัชี้วัด 16 
ตัวชี้วัด บรรลุ 10 ตวัชี้วัด คิดเป็น 
ร้อยละ 62.50) 
ตัวชี้วัดที่ 7 บุคลำกรสำยสนับสนนุ
ได้รับกำรพัฒนำเพิม่พูนควำมรูแ้ละ
ทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศหรอื
ต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยก ำหนด   
ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 85 ผลกำร
ด ำเนนิงำน ร้อยละ 66.67 
ตัวชี้วัดที่ 9 จ ำนวนกจิกรรมด้ำนกำร
อนรุักษ์พลังงำนและกำรจัดกำร
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สิ่งแวดลอ้ม ค่ำเป้ำหมำย 2 โครงกำร/
กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 1  
กิจกรรม 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 ตัวชีว้ัด
คือ  
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนกำรประเมิน
คุณภำพกำรศกึษำภำยใน (จะไดร้ับ
กำรตรวจประเมินเดือนกนัยำยน) 
ตัวชี้วัดที่ 3 จ ำนวนของซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิท์ี่ให้บริกำร (จะด ำเนนิกำรตอ่
สัญญำในเดือนกรกฎำคม) 

   
ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ส ำนักมีกำรส่งเสริมให้

บุคลำกรสวมใส่ เสื้อ Cool mode ให้ เพิ่มข้อมูลกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม จึง
ท ำให้ตัวช้ีวัดที่ 9 บรรลุ และตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุ ให้ด ำเนินงำนตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำนบริหำรและธุรกำร
เพิ่มข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรต่อไป (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-1-09)  
     และได้รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนตำมตัว ช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มิถุนำยน 
2562 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลฯ 
มอบส ำนักพิจำรณำประเดน็ยุทธศำสตรท์ี่ 3 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมตำมพระรำชด ำริ ควรมี
แนวทำงในกำรยกระดับให้เป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและต่อเนื่อง 
และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยควรตั้งเป้ำหมำยที่
ใกล้เคียงกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ส่วนตัวช้ีวัดที่  3 
จ ำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริกำร นั้น กำรเขียนผลกำร
ด ำเนินงำนให้เปรียบเทียบว่ำ 250 License มีกำรใช้ไปเท่ำไร และ
ควรขยำย License ให้มำกขึ้นเพื่อให้กำรบริกำรที่ทั่วถึง และให้
รำยงำนจ ำนวน License และ Software แยกกันให้ชัดเจน 

สรุป กำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนัก ครั้งที่ 1 
เป้ำหมำย ร้อยละ 50 ผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมตวัช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ ทั้ง 16 ตัวช้ีวัด มีกำรด ำเนินงำนบรรลุ จ ำนวน 11 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 68.75 บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ครั้งที่ 2 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 28 สิงหำคม 2562  ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผลกำร
ติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ พ.ศ.2561-2565 ให้ที่
ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่ำ รำยงำนกำรติดตำม
ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 16 ตัวช้ีวัด โดยบรรลุ 15 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 93.75 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
มอบงำนบริหำรและธุรกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรให้เสร็จเรยีบร้อยตำมแผนงำน (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-
5.1-1-11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-09 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 3/2562 
เมื่อวันท่ี 27 มีนำคม 
2562   
 
ARIT-5.1-1-10  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 16 มิถุนำยน 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-11 
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 8/2562 
วันท่ี 28 สิงหำคม 
2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
     สรุป กำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตรส์ ำนัก ครั้งท่ี 2 
เป้ำหมำย ร้อยละ 85 ผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ ทั้ง 16 ตัวช้ีวัด มีกำรด ำเนินงำนบรรลุ จ ำนวน 15 
ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับคะแนนกำรประเมนิ
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน (จะไดร้บักำรตรวจประเมินเดือนกันยำยน)
ดังนั้น คิดเป็นร้อยละ 93.75 บรรลุตำมเป้ำหมำย  
     ในวันที่ 4 กันยำยน 2562 ส ำนัก ได้รับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดย
คณะกรรมกำรตรวจประเมินแจ้งผลกำรตรวจประเมินด้วยวำจำ ผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดมีำก คะแนนเท่ำกับ ........... (เอกสำร
หมำยเลข  ARIT-5.1-1-12) 

จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2561-2565  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ในรอบปี พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 85 
มีผลกำรด ำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 93.75 บรรลุเกินค่ำเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้  และผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด  ซึ่งมีกำร
ติดตำมตัวช้ีวัด จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ 1 ติดตำมในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้ง
ที่ 4/2562 วันท่ี 30 เมษำยน 2562 วำระที่ 5 ข้อท่ี 5.5 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป้ำหมำย ร้อยละ 50 มีผลกำร
ด ำเนินงำน บรรลุ 11 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 73.33 บรรลุเกินค่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-1-13) 
     และได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
รำชกำรส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในท่ีประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 16 มิถุนำยน 2562 
วำระที่ 5 ข้อท่ี 5.1 มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลฯ มอบ
ส ำนักพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นโครงกำรควรรำยงำนผลเชิง
ตัวเลข (จ ำนวนคน) เพิ่มเติม (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-1-14) 

ครั้งที่ 2 ติดตำมในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
8/2562 วันที่ 28 สิงหำคม 2562 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.13 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 เป้ำหมำย ร้อยละ 85 มีผลกำร
ด ำเนินงำน บรรลุ 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 93.33 บรรลุเกินค่ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้  (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-1-15) 
 

 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-12  
ภำพกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ส ำนัก วันท่ี 4 
กันยำยน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-1-13 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 4/2562 
วันท่ี 30 เมษำยน 
2562 
ARIT-5.1-1-14  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 16 มิถุนำยน 
2562 
ARIT-5.1-1-15 
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 8/2562 
วันท่ี 28 สิงหำคม 
2562 
 

  2 มีด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน เพ่ือ
วิเคราะห์ความ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เพื่อเป็นกลไก กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้
เหมำะสม และเป็นข้อมูลในกำรจัดหำและบริหำรงบประมำณ 

ARIT-5.1-2-01  
ค ำสั่งที่ 103/2561 
เรื่องแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรจัดท ำ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คุ้มค่าของการ
บริหารงาน  
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

พร้อมท้ังกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โดยมี
กระบวนกำรด ำเนินงำนดังน้ี 

-แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเพื่อท ำ
หน้ำที่ด ำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์ของส ำนัก โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนัก เป็นประธำน
กรรมกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน เป็นกรรมกำร  และ หัวหน้ำ
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  (เอกสำร
หมำยเลข  ARIT-5.1-2-01) 

-มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
เพื่อวิเครำะห์หำทรัพยำกร วิเครำะห์รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกำร
ด ำเนินงำนจำกแหล่งเงินทุน ทั้งจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและเงิน
รำยได้ (เงินนอกงบประมำณ) ท่ีส ำนักได้รับ  (เอกสำรหมำยเลข  
ARIT-5.1-2-02) 

-ให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สถำนภำพ
ทำงด้ำนกำรเงินของส ำนัก วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค เพื่อน ำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์นั้นมำด ำเนินกำรจัดท ำ(ร่ำง)
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  

-จัดท ำ(ร่ำง)แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 และน ำเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 12/2561 ในวันอังคำรที่ 25 
ธันวำคม 2561 วำระที่ 5  ข้อที่ 5.4 เรื่อง (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 ให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 โดยมีรำยละเอียดของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ประกอบด้วย 
4 ส่วน ดังนี้   

 ส่วนที่ 1 บทน ำ ซึ่งเป็นข้อมูลควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

ด้ำนกำรเงินด้วยวิธี SWOT เป็นกำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบัน
ด้ำนกำรเงิน ของส ำนัก เช่น จุดแขง็  จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค/
ภัยคุกคำม ทำงกำรเงินของส ำนัก โดยให้บุคลำกรส ำนักร่วมกัน
วิเครำะห์ พบว่ำ สถำนภำพทำงกำรเงินของส ำนักอยู่ใน มำตรกำร
ปรับตัว/พลิกฟื้น หำทำงแก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกำสจำกภำยนอก  
ดังกรำฟแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำรเงินของส ำนัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-2-02 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินครั้งท่ี 1/2562  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-

2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกล
ยุทธ์ทำงกำรเงิน รำยละเอียดดังนี้ 

วิ สั ยทั ศน์  “บริ ห ำรกำร เ งินและงบประมำณอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้”  

พันธกิจ  
1. กำรรักษำวินัย และควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 
2. บริหำรงบประมำณและกำรเงินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

โดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

ของส ำนักให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. เพื่อกำรบริหำรกำรเงินโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำร

ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกบริหำรงบประมำณเพื่อสนับสนุน
ภำรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลด้ำนงบประมำณและกำรเงิน 
และน ำไปปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

เป้ำหมำยกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
1. บริหำรกำรเงินโดยใช้ระบบงบประมำณ พัสดุ และกำรเงิน 

จำกเ งินงบประมำณแผ่นดิน และเ งินนอกงบประมำณของ
มหำวิทยำลัย เพื่อสนับสนุนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของส ำนัก 

2. บริหำรกำรเงินโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงสูงสุดในองค์กร 

3. เช่ือมโยงเครือข่ำยกับแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อประโยชน์ในกำร
ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ในด้ำนกำรจัดหำ แลกเปลี่ยน กำรยืม
สำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุดและอื่นๆ ซึ่งจะท ำให้กำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
    เป้ำประสงค์  
    - มีระบบและกลไกกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ และบรรลุตำมพันธกิจของส ำนัก 
    กลยุทธ์ 
    - พัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรงบประมำณและ

กำรเงินให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของส ำนัก เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลตุำมพันธกิจ 

2. ส่งเสรมิและพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำร
บริหำรจดักำรใหม้ีประสิทธิภำพ 

    เป้ำประสงค์  
    - มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนกำรเงินและงบประมำณที่มีคณุภำพ และตรวจสอบข้อมลูด้ำน
งบประมำณกำรเงิน 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    กลยุทธ์ 
    - พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้สำมำรถรองรับควำม

ต้องกำรต่อกำรใช้งำน 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกลยทุธ์ทำงกำรเงิน 
ปีงบประมำณ 2561-2565  

1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ของส ำนัก ซึ่งจะส่งเสริมให้กำรบรหิำรกำรเงินและงบประมำณให้
เป็นไปตำมระบบงบประมำณ 

2. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไตรมำส และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนัก 

3. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน ร้อยละ 82 

4. มีระบบฐำนข้อมลูทำงกำรเงินท่ีเอื้อต่อกำรสนับสนุนกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงิน จ ำนวน 1 ครั้งต่อปี 

 

ส่วนที่  4 กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำม
ประเมินผล  

ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้ว  มมีติเห็นชอบ (ร่ำง)แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ 2561-2565  (เอกสำรหมำยเลข ARIT-
5.1-2-03)  

 

กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ได้มีกำรวิเครำะห์ให้ควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ส ำนัก  นั่นคือ สอดคล้องกับปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนัก  จะเห็นได้จำกแผนภำพควำม
เช่ือมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ หน้ำที่ 13 ในแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของส ำนัก (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-2-04)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-2-03 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 12/2561 
วันท่ี 25 ธันวำคม 
2561 
ARIT-5.1-2-04 
แผนภำพควำม
เชื่อมโยง แผน
ยุทธศำสตร์ส ำนัก และ
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของส ำนัก 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 

มีแนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน โดยผ่ำนกองนโยบำย
และแผน ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกร ซึ่งประกอบด้วยแหล่ง
งบประมำณสนับสนุน จำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น งบประมำณแผ่นดิน 
เงินนอกงบประมำณ และงบประมำณจำกแหล่งอื่น ซึ่งมีแนว
ทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน จำกผังแนวทำงกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนกำรขอตั้งงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ 
(เงินนอกงบประมำณ) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) กำรขอตั้ง
งบประมำณแผ่นดินของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพชรบูรณ์ จะ
มอบหมำยให้หน่วยงำนกองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร ใน
ส่วนของส ำนักวิทยบริกำรฯ จะเสนอโครงกำรขอตั้งงบประมำณ
เพียงงบลงทุน งบด ำเนินกำร และงบสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร 

มีแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ โดยกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และพันธกิจ และมีกำรก ำกับกำรใช้
งบประมำณให้ตรงตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมเป้ำหมำยของแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ และ
แนวทำงวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน โดยได้วิเครำะห์งบประมำณตำม 
แต่ละสำยงำน เช่น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้จัดสรร
งบประมำณ และวิเครำะห์วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ของส ำนัก ดังนี ้

- งำนบริหำรและธุรกำร กำรด ำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที ่4 
เท่ำกับ 18.96 % ของงบประมำณทั้งหมด   

- งำนหอสมุดกลำง กำรด ำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 1, 2 
และ 3  เท่ำกับ 6.83  % ของงบประมำณทั้งหมด   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
- งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำร

ด ำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 1, 2 และ 4 เท่ำกับ  26.23 % ของ
งบประมำณทั้งหมด   

- งำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  
กำรด ำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 1, 2 และ 4 เท่ำกับ 47.98 %  
ของงบประมำณทั้งหมด รำยละเอียดตำมเอกสำรแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน  (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-2-05) 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จำกมหำวิทยำลัย เป็น
จ ำนวนทั้งสิ้น 10,931,958 บำท  แบ่งเป็น 

 
ล ำดับที่ ประเภทงบประมำณ จ ำนวนเงิน 

1 แผ่นดิน 5,990,550 
2 บ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.) 4,836,508 
3 กศ.ปช. 104,900 

รวม  10,931,958 
 

-มีกำรน ำเงินงบประมำณที่ได้รับไปจัดสรรอย่ำงเป็นระบบ โดย
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนัก ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 29 
สิงหำคม 2561  วำระที่ 5  ข้อที่ 5.8 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุม
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แต่ละสำยงำน ดังนี ้ 

 
 

งำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ    
พ.ศ. 2562 

ร้อยละของ 
งปม.ที่ได ้

งำนบริหำรและธุรกำร 1,981,408 18.96 
งำนหอสมุดกลำง 714,050 6.83 
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ 2,741,000 26,23 
งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ 

5,013,500 47.98 

รวม 10,931,958 100 
 

 เพื่อไปจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ (โครงกำร) ตำมแบบฟอร์ม
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด) ทั้งงบประมำณแผ่นดิน และงบรำยได้ (นอก
งบประมำณ) โดยจะต้องระบุถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักและมหำวิทยำลัย  และน ำส่งกองนโยบำยและแผน เพื่อเสนอ
ขอส่งโครงกำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ต่อไป 
(เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-2-06) 

มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของส ำนัก  โดยกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ที่แสดงฐำนะทำงกำรเงิน เปรียบเทียบเงินงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร ปีงบประมำณ 2560 กับ 2561 และปีงบประมำณ 2561 
กับ 2562 ซึ่งแยกตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อน ำข้อมูลทำง
กำรเงินไปวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละสำยงำน   

มีกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของเงินงบประมำณ  โดยกำร
วิเครำะห์ต้นทุนกับงบประมำณที่ส ำนักได้รับ เพื่อหำประสิทธิภำพ

 
 
 
ARIT-5.1-2-05         
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-2-06  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 8/2561 
วันท่ี 29 สิงหำคม 
2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
และประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พร้อมทั้ง
ก ำหนดตัวช้ีวัดเพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ นั่น
คือ ตัวช้ีวัดของผลกำรด ำเนินงำนควำมส ำเร็จของแผนยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ กำรวิเครำะห์ต้นทุนเพื่อวิเครำะห์หำควำมคุ้มค่ำ
ของกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
รำยละเอียดดังตำรำงข้ำงล่ำงนี ้

 

รำยละเอียดต้นทุนปีงบประมำณ 2562 จ ำนวนเงนิ งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร  

ปี 2562 
1.ค่ำสำธำรณูปโภค + ค่ำบ ำรุงรักษำ
ระบบต่ำง ๆ (เฉลี่ย 3 ปี (60-62))  

2,2885,000  
 
 

10,931,958 
 

2 .  เ งิ น เ ดื อ นขอ ง บุ คลำกรส ำนั ก ฯ 
(ผู้บริหำร, พนักงำนมหำวิทยำลัย, และ
เจ้ำหน้ำที่)  

5,554,560 

3. ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรบรรณรำช
น ค ริ น ท ร์  แ ล ะ อ ำ ค ำ ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ /ปี 

5,333,000 

รวมทั้งสิ้น 14,290,360 10,931,958 

 
จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ ในปีงบประมำณ 2562  มีต้นทุนอยู่

จ ำนวน 14,290,360 บำท (โดยประมำณ) งบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร มีจ ำนวน 10,931,958 บำท ซึ่งต้นทุนสูงกว่ำงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร จ ำนวน 3,358,402 บำท สรุปได้ว่ำ กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำร พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินงำนด้ำน
ต่ำงๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ ภำยใต้ทรัพยำกรและ
งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์มำกที่สุด ซึ่ง
จะเห็นได้จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ครั้งท่ี 2 
(1 กุมภำพันธ์ 2562 – 31 กรกฎำคม 2562) อยู่ในระดับ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน และควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้
(1 กุมภำพันธ์ 2562 – 31 กรกฎำคม 2562) อยู่ในระดับ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 4.31 คะแนน  

อย่ำงไรก็ตำมถ้ำงบประมำณ ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำ
บ ำรุงรักษำระบบต่ำง ๆ นี้ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ 
อำจจะท ำให้ประสิทธิภำพของกำรบริกำรบำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ลดลง เช่น ระบบรักษำควำมปลอดภัยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
(Fire Wall) ส่งผลให้กำรบริกำรอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย
ด้อยประสิทธิภำพลงหรือหยุดกำรให้บริกำรลง เพรำะขำดระบบ
กำรป้องกันกำรบุกรุก และภัยคุกคำมจำกไวรัสบนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 เป็นรำยงำนทำงกำรเงินที่เสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริหำรของส ำนักฯ เป็นไตรมำสที่ 1 - 4 จ ำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ที่
ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
-ไตรมำสที่ 1 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้ง

ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกรำคม  2562  ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2562 ไตรมำสที่ 1 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 1 ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 67.21 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,022,957.69 บำท โดยมอบให้
งำนแผนและงบประมำณของส ำนัก ติดตำมกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
โครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด มติที่
ประชุม เห็นชอบ  (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-2-07)  

-ไตรมำสที่ 2 น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 27  มีนำคม  2562  ข้อที่ 5.5 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไตรมำสที่ 2 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 2  ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 76.35 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,978,024.66 บำท โดยมอบให้ 
ทุกงำนติดตำมแผนปฏิบัติงำนในแต่ละโครงกำรเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด มติที่ประชุมเห็นชอบ  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-08)  

- ไตรมำสที่ 3 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้ง
ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน  2562  ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไตรมำสที่ 3 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 3  ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 91.12 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,522,478.19 บำท ที่ประชุม
ร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ให้ทุกฝ่ำยงำนเร่งด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2562 เพื่อให้กำร
เบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มติ
ที่ประชุม เห็นชอบ  (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-09) 
     และได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำนักฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ไตรมำสที่ 1-3 (วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 – 31 
พฤษภำคม 2562) ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งท่ี 
1/2562 วันท่ี 16 มิถุนำยน 2562 วำระที่ 5 ข้อท่ี 5.1 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรเบิกจำ่ยฯ มอบส ำนักพิจำรณำ กำรขอ
งบประมำณให้ติดตำมและให้ข้อมลูแก่ CIO ของมหำวิทยำลัย เพื่อ 
ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรเงิน
งบประมำณต่ำงๆ และส ำรวจผลกระทบจำกงบประมำณที่ลดลง 
รวมทั้งส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำ และน ำผลกำรส ำรวจไปวำง
แผนกำรด ำเนินงำนต่อไป (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-2-10) 

- ไตรมำสที่ 4 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้ง
ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน  2562  ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไตรมำสที่ 4 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 4  ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 99.68 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,917,600.38 บำท ที่ประชุม
ร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ งบประมำณที่คงเหลือเป็นในของ
ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และค่ำสำธำรณูปโภค(ค่ำโทรศัพท์) ที่จะด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยปลำยเดือนกันยำยน และมอบงำนบริหำรและธุรกำร

 
ARIT-5.1-2-07  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 31 มกรำคม 
2562 
 
 
 
ARIT-5.1-2-08  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 3/2562 
วันท่ี 27 มีนำคม 2562 

 
 

 
ARIT-5.1-2-09  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 6/2562 
วันท่ี 27 มิถุนำยน 
2562 
 
 
 
ARIT-5.1-2-10  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 16 มิถุนำยน 
2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณปีต่อไปให้เป็นไปตำมแผนแต่
ละไตรมำสที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ทั้งงบประมำณแผ่นดิน และ
งบบ ำรุงกำรศึกษำ มติที่ประชุม เห็นชอบ ต่อจำกนั้นน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก เพื่อที่จะได้น ำส่งกองนโยบำยและแผน 
สรุปเป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป 

 ในด้ำนกำรวิ เครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรจัดกำร
ทำงด้ำนกำรเงินนั้น ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้บริหำรจัดกำรทำงด้ำน
กำรเงินและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ และเหมำะสม มีประสิทธิภำพ 
โดยจะเห็นได้จำกรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศำสตร์ ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 85 มีผลกำร
ด ำเนินงำน ร้อยละ 93.75 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2562 ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 85 มีผลกำรด ำเนินงำน 93.33  
ซึ่งบรรลุทั้งสองแผนและเกินค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
 

  3 มีด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

     ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำร
ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนัก และให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม โดยได้ก ำหนดควำมเสี่ยงเรื่อง 
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูล
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำย ซึ่งมีปัจจัยเสียงคือ 
ระบบไฟฟ้ำอำคำรบรรณรำชนครินทร์ขัดข้อง และอุปกรณ์ที่ท ำ
หน้ำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูล
เว็บไซต์และระบบฐำนข้อมูลส่วนกลำงได้รับควำมเสียหำย 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง และควบคุมภำยใน มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ติดตำม ด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล และรวบรวม
เอกสำรหลักฐำน โดยมีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร เป็นประธำน
กรรมกำร รองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำนฝ่ำยต่ำง  ๆ เป็น
กรรมกำร และหัวหน้ำงำนผู้รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-3-01) 

 และแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรวิเครำะห์ ระบุควำมเสี่ยง 
และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมล้มเหลว ประเมินโอกำส 
และผลกระทบ จัดล ำดับปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง จัดท ำแผน ด ำเนินงำนตำมแผน ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมทั้งน ำผลกำร
ประเมินบริหำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริหำรควำมเสี่ยง ในปีต่อไป (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-3-02)  ในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
สำมำรถควบคุม และตรวจสอบได้  มีกระบวนกำรด ำเนินงำนดังน้ี 

ARIT 5.1-3-01    
ค ำสั่งที่ 102/2561 
ข้อ 2.2 แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรฝำ่ย
จัดท ำและก ำกับ
ติดตำมแผนบริหำร
ควำมเสีย่งกำรควบคุม
ภำยใน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-3-02   
ค ำสั่งที่ 89/2561 
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
และควำมคุมภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม

ภำยใน เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งประเมิน
โอกำส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในหัวข้อควำมเสี่ยงคือ 
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูล
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 18 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 1  อำคำรบรรณรำช
นครินทร์  ส ำนักวิทยบริกำรฯ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-3-03) 
โดยได้สรุปมีหัวข้อประเด็นควำมเสี่ยง 2 ประเด็น คือ 1. อุปกรณ์ 
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำง
ของมหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำย  2. กำรเกิดอัคคีภัยภำยใน
ห้องบริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำง  โดยงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ 
เสนอทั้ง 2 ประเด็น ต่อจำกนั้นได้น ำผลกำรวิเครำะห์และระบุปัจจยั
เสี่ยง เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งท่ี 10/2561 วัน
พุธที่ 24 ตุลำคม  2561  วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 ก ำหนดประเด็นควำม
เสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้ที่
ประชุมร่วมกำรพิจำรณำ ก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยงส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (เอกสำร ARIT-5.3-1-04) ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้ว เห็นชอบก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง 
ประจ ำปี งบประมำณ 2562 เรื่ อง อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
อิน เทอร์ เน็ ตภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้ อมู ลส่ วนกลำงของ
มหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำย  ปัจจัยเสี่ยงคือ ระบบไฟฟ้ำ
ขัดข้อง โดยมอบหมำยงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เป็นผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยง ด ำเนินกำรตำมแผน พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ได้
ด ำเนินกำรร่วมกันวิเครำะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกำส และ
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก และได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ดังนี ้

     2.1 วิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยง และประเภทควำมเสี่ยง สรุปได้
ดังนี ้ประเภทของปัจจัยเสีย่ง คือ ควำมเสีย่งจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ ระบบไฟฟ้ำอำคำรบรรณรำชนครินทร์
ขัดข้อง และอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำท่ีใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และระบบฐำนข้อมลู
ส่วนกลำงได้รับควำมเสียหำย 

      2.2 ประเมินโอกำส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ส่งผลต่อควำมเสี่ยง รำยละเอียดดังตำรำง และเอกสำร (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-3-05)  

 
 
 
 
 
 

ARIT 5.1-3-03  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ครั้งท่ี 
1/2561 
 
 
 
ARIT 5.1-3-04  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 
10/2561 วันท่ี 24 
ตุลำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-3-05 
เอกสำร วิเครำะห์
ปัจจัยเสี่ยงและ
ประเมินโอกำสและ
ผลกระทบ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกำสและผลกระทบของปัจจยัเสีย่ง 

ควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก     
ควำมเสี่ยงคือ อุปกรณ์ระบบเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ภำยในห้องบรกิำรศนูย์ข้อมูล

ส่วนกลำงของมหำวทิยำลัยได้รับควำมเสียหำย 
ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 

ของปัจจัย
เสี่ยง 

โอกำส 
(Likelihood) 

( 0-5) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

(0-5) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(0-25) 
1.ระบบไฟฟ้ำอำคำร
บรรณรำชนครินทร์
ขัดข้อง  
2. อุปกรณ์ที่ท ำ
หน้ำที่ให้ บริกำร
ระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตและ
จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์
และระบบฐำนข้อมูล
ส่วนกลำงได้รับควำม
เสียหำย 

จำก
เหตุกำรณ์
ภำยนอก 

 

4 5 20 
(สูง) 

 
 

จำกตำรำง อธิบำยได้ว่ำ ควำมเสี่ยง คือ อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
อิน เทอร์ เน็ ตภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้ อมู ลส่ วนกลำงของ
มหำวิทยำลัยได้รับควำมเสยีหำย เป็นควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก ซึ่งไม่สำมำรถควบคุมได้ มีปัจจัยเสี่ยง  คือ 1) ระบบไฟฟ้ำ
อำคำรบรรณรำชนครินทร์ขัดข้อง 2) อุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำร
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และระบบ
ฐำนข้อมูลส่วนกลำงได้รับควำมเสียหำย  โอกำสที่จะเกิด ระดับ 4 มี
ผลกระทบ 5 อยู่ในระดับควำมเสี่ยงท่ี 20  เท่ำกับมีควำมเสี่ยงสูง 

    2.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำเลือกวิธีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งพิจำรณำจำกโอกำสที่
เกิดและผลกระทบจำกควำมเสี่ยง โดยกำรหำวิธีกำรที่เหมำะสมมำ
จัดกำรควำมเสี่ยงให้ลดควำมรุนแรงลง ส ำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้กลยุทธ์ Treat (กำรลด) 
เพื่อลดโอกำสเกิดหรือผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
สำมำรถยอมรับได้ พร้อมกับก ำหนดแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยง 
รำยละเอียดดังตำรำง (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-3-06) 

 

กลยุทธ์และแนวทำงกำรป้องกันปจัจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงคือ อุปกรณ์ระบบเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ภำยในห้องบรกิำรศนูย์ข้อมูล

ส่วนกลำงของมหำวทิยำลัยได้รับควำมเสียหำย 
 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ของปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้
จัดกำรควำม

เสี่ยง 

แนวทำงกำร
จัดกำร/ป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยง 
1. ระบบไฟฟ้ำอำคำร
บรรณรำชนครินทร์
ขัดข้อง  
2 .  อุปกรณ์ที่ ท ำหน้ ำที่
ให้บริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตและจัดเก็บ
ข้อมูลเว็บไซต์และระบบ
ฐำนข้อมูลส่วนกลำงได้รับ
ควำมเสียหำย 
 

จำก
เหตุกำรณ์
ภำยนอก 

 

Treat 
(ลด) 

จัดหำเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ เพื่อรองรับ
กำรใช้ไฟฟ้ำ เมื่อ
ระบบไฟฟ้ำ
ส่วนกลำงขัดข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-3-06 
เอกสำรกำรจัดท ำกล
ยุทธ์และแนวทำงกำร
ป้องกันปัจจัยเสี่ยง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
จำกตำรำงอธิบำยได้ว่ำ ปัจจัยเสี่ยง คือ 1) ระบบไฟฟ้ำอำคำร

บรรณรำชนครินทร์ขัดข้อง 2) อุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่ให้บริกำรระบบ
เครือข่ำย อินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์และระบบฐำนข้อมูล
ส่วนกลำงได้รับควำมเสียหำย ส ำนักจึงได้หำกลยุทธ์ที่ใช้จัดกำร
ควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรจัดกำรหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น คือ จัดหำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เพื่อรองรับกำรใช้ไฟฟ้ำ เมื่อ
ระบบไฟฟ้ำส่วนกลำงขัดข้อง 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกำรก ำหนดกิจกรรม 
หรือแผนงำนมำใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยง หรือลดควำมเสียหำยของผลกระทบ ในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม พร้อมระบุระยะเวลำ งบประมำณ
และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดตำมเอกสำรแผน
บริหำรควำมเสี่ยง (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-3-07)  และได้
น ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 11/2561  
ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 วำระที่ 5.3 เรื่อง แผนบริหำรควำม
เสี่ยงส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เพื่อให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงคือ อุปกรณ์ระบบเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ภำยในห้องบรกิำรศนูย์ข้อมูล

ส่วนกลำงของมหำวทิยำลัยได้รับควำมเสียหำย 
 

แนวทำงกำร
จัดกำร/

ป้องกันปัจจัย
เสี่ยง 

กิจกรรม/
โครงกำร 

ระยะเวลำ งบ 
ประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดหำเครือ่ง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ 
รองรับกำรใช้
ไฟฟ้ำ เมื่อ
ระบบไฟฟ้ำ
ส่วนกลำง
ขัดข้อง 
 

โครงกำรจัดหำ
ครุภัณฑ์เครือ่ง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ 
ขนำด 100 
กิโลวัตต์พรอ้ม
ค่ำติดตั้ง 

ตุลำคม - 
ธันวำคม
2561  

1,256,000 งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์

และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
จำกตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง อธิบำยได้ว่ำ แนวทำงกำร

จัดกำรหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และด ำเนินงำนตำมกิจกรรม คือ  
จัดหำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ รองรับกำรใช้ไฟฟ้ำ เมื่อระบบไฟฟ้ำ
ส่วนกลำงขัดข้อง โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 
100 กิโลวัตต์พร้อมค่ำติดตั้ง โดยใช้เงินประมำณแผ่นดิน จ ำนวน  
1,256,000 บำท ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วง ตุลำคม- 
ธันวำคม 2561  

ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้ว เห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยให้ก ำหนดกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน (เอกสำรหมำยเลข  ARIT 
5.1-3-08) 

 
 
 
 
ARIT-5.1-3-07 
เอกสำรแผนบริหำร
ควำมเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-3-08 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 
2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน จะ

ด ำเนินกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมเอกสำร 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยก ำหนด
กิจกรรม/โครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ผลกำรด ำเนินงำน และ
ข้อเสนอแนะ (ตำมแบบฟอร์ม) ผลกำรด ำเนินกำร พบว่ำ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ได้ติดตั้งและตรวจรับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เมื่อเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 และหลังจำกได้ติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแล้ว 
พบว่ำ กระแสไฟฟ้ำหลักมหำวิทยำลัยดับจ ำนวน 3 ครั้ง หลังติดตั้ง
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (กุมภำพันธ์-เมษำยน) เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำท ำงำน
ส ำหรับจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยภำยในห้อง
บริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ป้องกันควำมเสียหำยจำกกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง และเพื่อให้
อุปกรณ์ภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำงสำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง ตลอด 24 ช่ัวโมง ส่งผลให้ควำมเสี่ยงนี้ลดลง 
รำยละเอียดตำมเอกสำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-3-09 ) 

 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงคือ อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูล
ส่วนกลำงของมหำวิทยำลยัได้รับควำมเสยีหำย 

ควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก     
 

ตัวช้ีวัดและ
เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรบรรลุตำม
แผนกำรด ำเนินงำน 

ควำม
เสี่ยงท่ี
เหลืออยู่ 

ข้อเสนอ 
แนะในกำร
ปรับปรุง
ควำมเสี่ยง 

แผน ผล 

มีเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำส ำหรับ
จ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ให้กับอุปกรณ์
ระบบ
เครือข่ำย
ภำยในห้อง
บริกำรศูนย์
ข้อมูล
ส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัย 
อำคำรบรรณ
รำชนครินทร์ 
ป้องกันควำม
เสียหำยจำก
กระแสไฟฟ้ำ
ขัดข้อง 

จัดท ำโครงกำร
จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำมี
รำยละเอียด ดังน้ี 
1.จัดท ำแผนกำร
จัดซื้อ/จัดจ้ำง 
2.แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรเพื่อ
ศึกษำและก ำหนด
คุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ให้
เหมำะสมกับกำร
ใช้งำน 
3.แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบ
ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนภำยใน
ระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 
4.ก ำหนดให้มี
กำรตรวจรับ
พัสดุโดย
คณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ควำมรู้เกี่ยวกับ
พัสดุท่ีจัดซื้อ/จัด
จ้ำงและกำร
ตรวจสอบระบบ
กำรท ำงำนของ

ระบบ
กำร
ป้องกัน
ไฟฟ้ำ
หลัก
ขัดข้อง
ด้วย
เครื่อง
ก ำเนิด
ไฟฟ้ำ 
ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 
100 
กิโลวัตต์ 
และ
ระบบ
ควบคุม
กำร
สับเปลี่ย
นโอนถ่ำย
แหล่ง 
จ่ำยไฟฟำ้
เพื่อสลับ
กำรจ่ำย
กระแสไฟ
ฟ้ำ ไปยัง
เครื่อง
ก ำเนิด
ไฟฟ้ำ
ทันทีเมื่อ
ระบบ

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ได้
ติดต้ังและตรวจ
รับเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ เมื่อเดือน
กุมภำพันธ์ 
2562 และ
หลังจำกได้
ติดต้ังเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ
แล้ว พบว่ำ 
กระแสไฟฟ้ำ
หลัก
มหำวิทยำลัย
ดับจ ำนวน 3 
ครั้งหลังติดต้ัง
เครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำ 
(กุมภำพันธ์-
เมษำยน) 
เครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำท ำงำน
ส ำหรับจ่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
ให้กับอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำย
ภำยในห้อง
บริกำรศูนย์
ข้อมูลส่วนกลำง
ของ
มหำวิทยำลัย 

อุปกรณ์
ระบบ
เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต
บำงส่วนไม่
อยู่ภำยใน
ห้องบริกำร
ศูนย์ข้อมูล
ส่วนกลำง 
ปัจจุบัน
บำงส่วนติด
ต้ังอยู่ท่ี
อำคำร 9  
ท ำให้ไม่ได้
รับกำร
ป้องกัน เมื่อ
ไฟฟ้ำขัดข้อง 

ควรย้ำย
อุปกรณ์จำก
อำคำร 9 มำ
ไว้รวมกันท่ี
อำคำร
ศูนย์บริกำร
ข้อมูล
ส่วนกลำง 
เพื่อให้
สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
และลดควำม
เสี่ยงท่ี
อุปกรณ์ได้รับ
ควำมเสียหำย
จำกไฟฟำ้
ขัดข้องได้ แต่
ติดปัญหำ
งบประมำณ 
และ
โครงสร้ำง
ระบบสำยใย
แก้วน ำแสง
เดิม ท่ีหลำย
อำคำรยังคง
เช่ือมโยง
โครงข่ำยไปยัง
อำคำร9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-3-09 
เอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

ไฟฟ้ำ
หลัก
ขัดข้อง 
 

อำคำรบรรณ
รำชนครินทร์ 
ป้องกันควำม
เสียหำยจำก
กระแสไฟฟ้ำ
ขัดข้อง และ
เพื่อให้อุปกรณ์
ภำยในห้อง
บริกำรศูนย์
ข้อมูลส่วนกลำง
สำมำรถ
ให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเน่ือง 
ตลอด 24 
ช่ัวโมง 
 

 

  จำกตำรำงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
อธิบำยได้ว่ำ กิจกรรม/โครงกำร/แนวทำงกำรจัดกำรหรือป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง คือ  จัดหำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ รองรับกำรใช้ไฟฟ้ำ เมื่อ
ระบบไฟฟ้ำหลัก/ส่วนกลำงขัดข้อง  มีตัวขี้วัดและเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ คือ มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำหรับจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำงของ
มหำวิทยำลัย อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ป้องกันควำมเสียหำยจำก
กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง โดยกำรจัดท ำโครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำมีรำยละเอียด ดังน้ี  

1) จัดท ำแผนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อศึกษำและก ำหนดคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน  
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบติดตำมกำรด ำเนินงำน

ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และ 
4) ก ำหนดให้มีกำรตรวจรับพัสดโุดยคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ

ที่มีควำมรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้ำงและกำรตรวจสอบระบบกำร
ท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง คือ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ได้ติดตั้งและตรวจรับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เมื่อเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 และหลังจำกได้ติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแล้ว 
พบว่ำ กระแสไฟฟ้ำหลักมหำวิทยำลัยดับจ ำนวน 3 ครั้ง หลังติดตั้ง
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (กุมภำพันธ์-เมษำยน) เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำท ำงำน
ส ำหรับจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยภำยในห้อง
บริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ป้องกันควำมเสียหำยจำกกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง และเพื่อให้
อุปกรณ์ภำยในห้องบริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำงสำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่อง ตลอด 24 ช่ัวโมง แต่ก็ยังมีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ คือ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบำงส่วนไม่ได้อยู่ภำยในห้อง
บริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำง ซึ่งปัจจุบันบำงส่วนติดตั้งอยู่ที่อำคำร 9  
ท ำให้ไม่ได้รับกำรป้องกัน เมื่อไฟฟ้ำขัดข้อง จึงมี ข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุงควำมเสี่ยง คือ ควรย้ำยอุปกรณ์จำกอำคำร 9 มำไว้
รวมกันที่ห้องบริกำรศูนย์ข้อมูลส่วนกลำง อำคำรบรรณรำช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
นครินทร์ เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและลดควำมเสี่ยงที่อุปกรณ์
ได้รับควำมเสียหำยจำกไฟฟ้ำขัดข้องได้ แต่โครงสร้ำงระบบสำยใย
แก้วน ำแสงเดิม ที่หลำยอำคำรยังคงเช่ือมโยงโครงข่ำยไปยังอำคำร 9  

ต่อจำกนั้นได้น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
4/2562 วันท่ี 30 เมษำยน 2562 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วได้ว่ำ ให้งำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ น ำ
ข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยต่อไป พร้อมท้ังวำงแผนเพื่อของบประมำณในกำรย้ำย
อุปกรณ์จำกอำคำร 9 มำไว้รวมกันที่ห้องบริกำรศูนย์ข้อมูล
ส่วนกลำง ในปีถัดไป มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ฯ ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรเสนอแนะ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-3-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-3-10 
รำยงำนกำรประชุม
ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 
30 เมษำยน 2562 
 

  4 มีกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำ  
ภิบำลอย่ำง
ครบถ้วนทั้ง 10 
ประกำรที่อธิบำย
กำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน 

     ผู้บริหำรส ำนัก หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก รองผู้อ ำนวยกำร มี
นโยบำยกำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  มีกำร
บริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้รับบริกำรได้รับ
ประโยชน์ในกำรบริกำรที่มีคุณภำพ บุคลำกรมีควำมสุขในกำร
ท ำงำน สร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และเป็นบรรทัดฐำน
ขององค์กรในกำรเป็นผู้ให้บริกำรด้วยจิตบริกำรและควำมรู้คู่
คุณธรรม  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดผลลัพธ์ที่ดี  ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงได้
ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และได้ด ำเนินกำรประ
ส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรของส ำนักฯ ที่มีต่อกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
มีจ ำนวน 10 หลัก และได้น ำรำยงำนผลกำรประเมินเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่  29 
พฤษภำคม  2562 วำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.4 พบว่ำ 
กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร อยู่ในระดับ        
ดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.69 คะแนน) มติที่ประชุม รับทรำบ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-01 - ARIT 5.1-4-03)                     
     กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรส ำนัก แบ่ง
ออกเป็น 10 หลัก โดยมีรำยละเอยีดดังนี ้
(1) หลักประสิทธิผล  
     ควำมหมำย ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร โดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำง ยุทธศำสตร์ 
และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่
เป็นมำตรฐำน รวมถึง มีกำรติดตำม ประเมินผล และพัฒนำ 
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ  
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั 

ARIT 5.1-4-01  
ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนตำมหลักธรร
มำภิบำลส ำนักวทิย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
ARIT 5.1-4-02 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 5/2562   
วันที่ 29  กรกฎำคม 
2562 
ARIT 5.1-4-03  
รำยงำนผลกำรประเมิน
กำรบริหำรงำนด้วยหลกั
ธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำรส ำนัก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 
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      หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ส ำนักใช้หลักกำรบริหำร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกำรบริหำรโดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำรบริหำรงำน โดยส ำนักได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ชองส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 
5 ปี  พ.ศ. 2561 –2562 ซึ่งจะด ำเนินกำรทบทวนแผนในทุกปี มี
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร 
พร้อมทั้งก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
      1. ส ำนักมีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด  เป้ำประสงค์ 
และเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ระหว่ำงวันที่ 30-
31 กรกฎำคม 2562 โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
         1.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-04) 
         1.2  ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 
– 2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)” ระหว่ำงวันที่ 30-31กรกฎำคม 
2562  ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-05) 
         1.3 ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก  ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 29 
สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.8 เรื่อง (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปได้ว่ำ มอบแต่ละงำนทบทวน
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนัก  ให้สอดคล้องกับ
มหำวิทยำลัย และให้น ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 น ำเสนอเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยต่อไป (เอกสำร ARIT-
5.1-4-06 )  
         1.4  ส ำนักน ำเสนอแผนยุทธศำสตร ์และแผนปฏิบัติรำชกำร  
ที่ด ำเนินกำรปรับปรุง เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 12  ธันวำคม 2561 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-
2565 (เอกสำร ARIT-5.1-4-07- ARIT-5.1-4-08) 
       2. มีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตรส์ ำนักสู่บุคลำกรทุกระดับ 
โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
          2.1 จัดท ำโครงกำรและขออนุมัติด ำเนินโครงกำร (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-09)    

 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-04       
ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนกัฯ  
ARIT 5.1-4-05   
สรุปผลกำรด ำเนิน 
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวนแผน
ยุทธศำสตร์ชองส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 
2561–2562 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
ARIT-5.1-4-06  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักคร้ังที่ 8/2561 
วันที่ 29 สิงหำคม 
2561 
ARIT-5.1-4-07  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยฯคร้ังที่ 
12/2561 วันที่ 12 
ธันวำคม  2561 
ARIT 5.1-4-08      
แผนยุทธศำสตร์ส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พ.ศ. 2561-2564 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ARIT 5.1-4-09 
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
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          2.2 ด ำเนินโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ สู่หน่วยงำนภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์   ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-10) 
          2.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอดแผนฯ ในที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  31  
มกรำคม  2562 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.1 รำยงำนผล
กำรด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอดแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มติ
ที่ประชุม รับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-11) 
     3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์
ส ำนัก จ ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนัก ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 27 มีนำคม 2562  ในวำระที่ 
5.4 รำยงำนผลกำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ พ.ศ. 
2561-2565  ไตรมำสที่ 2 มติที่ประชุม มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ
งำนบริหำรและธุรกำรเพิ่มข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร และครั้งที่ 2 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนัก ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 สิงหำคม 2562  ในวำระที่ 
5.3 รำยงำนผลกำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนัก พ.ศ. 
2561-2565 ท่ีประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปได้ว่ำ รำยงำนกำร
ติดตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักประกอบไปด้วย 4 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 16 ตัวช้ีวัด โดยบรรลุ 15 ตัวช้ีวัด อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินงำน 1 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 93.75มติที่ประชุม 
เห็นชอบ มอบงำนบริหำรและธุรกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดที่อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำรให้เสร็จเรียบร้อยตำมแผนงำน (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-12 - ARIT 5.1-4-13)  
     4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนยุทธศำสตร์/
แผนปฏิบัติกำร/รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำนักฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไตรมำสที่ 1-3  (1 ตุลำคม – 31 
พฤษภำคม 2562) ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน  2562 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ 
ข้อที่ 5.1) มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบส ำนักน ำข้อเสนอแนะ/
สังเกตจำกคณะกรรมกำรไปพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรต่อไป 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-14) 
    5. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 ดังนี้  
      -ไตรมำสที่ 1 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้ง
ที ่1/2562 เมื่อวันท่ี 31 มกรำคม  2562  ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2562 ไตรมำสที่ 1 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 1 ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 67.21 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,022,957.69 บำท มติที่ประชุม 
เห็นชอบ มอบงำนแผนและงบประมำณของส ำนัก ติดตำมกำร

ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนกัวทิย
บริกำรฯ สู่หน่วยงำน
ภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
ARIT 5.1-4-10 
สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ สู่หน่วยงำน
ภำยใน ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 
ARIT 5.1-4-11  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ คร้ังที่ 1/2562  
วันที่ 31 มกรำคม  
2562  
ARIT 5.1-4-12  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ คร้ังที่ 3/2562 
วันที่ 27มีนำคม 2562  
ARIT 5.1-4-13  
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ คร้ังที่ 8/2562 
วันที่ 28สิงหำคม 2562 
ARIT 5.1-4-14   
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 16 มิถุนำยน 
2562 
 
 
 
 
ARIT-5.1-4-15  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 1/2562 
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ด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนด (เอกสำรหมำยเลข  ARIT-5.1-4-15)  
    -ไตรมำสที่ 2 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งท่ี 
3/2562 เมื่อวันที่ 27  มีนำคม  2562  ข้อที่ 5.5 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไตรมำสที่ 2 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 2  ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 76.35 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 7,978,024.66 บำท มติที่ประชุม
เห็นชอบ มอบทุกงำนติดตำมแผนปฏิบัติงำนในแต่ละโครงกำร
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-4-16)  
    -ไตรมำสที่ 3 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งท่ี 
6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน  2562  ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไตรมำสที่ 3 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 3  ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 
ร้อยละ 91.12 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 9,522,478.19 บำท มติที่ประชุม 
เห็นชอบ มอบทุกฝ่ำยงำนเร่งด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนสิงหำคม 2562 เพื่อให้กำรเบิกจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย (เอกสำรหมำยเลข 
ARIT-5.1-4-17) 
     และได้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ส ำนักฯ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ไตรมำสที่ 1-3 (วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 
31 พฤษภำคม 2562) ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้ง
ที่ 1/2562 วันที่ 16 มิถุนำยน 2562 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 มติที่
ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยฯ มอบส ำนักพิจำรณำ 
กำรของบประมำณให้ ติ ดตำมและ ให้ ข้ อมู ลแก่  CIO ของ
มหำวิทยำลัย เพื่อ ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรและควำม
จ ำเป็นในกำรเงินงบประมำณต่ำงๆ และส ำรวจผลกระทบจำก
งบประมำณที่ลดลง รวมทั้งส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำ และ
น ำผลกำรส ำรวจไปวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อไป (เอกสำรหมำยเลข  
ARIT-5.1-4-18) 

      - ไตรมำสที่ 4 น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก 
ครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน  2562  ข้อที่ 5.1 รำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไตรมำสที่ 
4 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 4  ได้ด ำเนินกำรไป
แล้ว ร้อยละ 99.68 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,917,600.38 บำท ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ งบประมำณที่คงเหลือเป็นใน
ของค่ำจ้ำงช่ัวครำว และค่ำสำธำรณูปโภค(ค่ำโทรศัพท์) ที่จะ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยปลำยเดือนกันยำยน และมอบงำนบริหำรและ
ธุรกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณปีต่อไปให้เป็นไปตำม
แผนแต่ละไตรมำสที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดไว้ทั้งงบประมำณ
แผ่นดิน และงบบ ำรุงกำรศึกษำ มติที่ประชุม เห็นชอบ ต่อจำกนั้น
น ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก เพื่อที่จะได้น ำส่งกอง

วันที่ 31 มกรำคม 
2562 
 
 
ARIT-5.1-4-16  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักคร้ังที่ 3/2562 
วันที่ 27 มีนำคม 2562 

 
 

 
 
ARIT-5.1-4-17  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักคร้ังที่ 6/2562 
วันที่ 27 มิถุนำยน 
2562 
 
 
 
 
ARIT-5.1-4-18  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 16 มิถุนำยน 
2562 
 
 
ARIT 5.1-4-19  
ประกำศส ำนัก เรื่อง 
นโยบำยคุณภำพ และ
วัตถุประสงค์คุณภำพ
ของส ำนัก 
ARIT 5.1-4-20  
ค ำสั่งแต่งตั้งรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัฯ     
ที่ 440/2560 และ 
ค ำสั่งส ำนักฯ ที่
2465/2560 
ARIT 5.1-4-21  
ค ำสั่งมอบหมำยงำน 
ที่ 19/2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
นโยบำยและแผน สรุปเป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ต่อไป 
   6. มีกำรก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยโดย
ใช้ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และระบบบริหำร
คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ในกำรขับเคลื่อน  
      6.1 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 (เอกสำรหมำยเลข 
ARIT 5.1-4-19) 
      6.2 ค ำสั่งมหำวิทยำลัยฯ แตง่ตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-20) 
      6.3 ค ำสั่งส ำนักมอบหมำยงำน (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-
4-21) 
      6.4 ค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำส ำนกัวิทยบริกำรฯ ท่ี 102/2561 ณ 
วันท่ี 9  พฤศจิกำยน 2561 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-22) 
      6.5 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบบริหำรคณุภำพ ISO 
9001 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ (QMRC) ที่ 
18/2561 ณ วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 
5.1-4-23) 
      6.6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมระบบบรหิำร
คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่ 20/2562 ณ 20 กุมภำพันธ์ 2562 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-24) 
       7. น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำงำน
ส ำนัก ดังนี ้
          7.1 ระบบประชุมออนไลน์คณะกรรมกำรบรหิำร/
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก เพื่อบริหำรจดักำรเอกสำรกำรประชุม
และตดิตำมมติ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-25) 
          7.2 ระบบควบคุมสำรสนเทศ ISO 9001 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-26) 
          7.3 ระบบสำรสนเทศงำนประกันคณุภำพ  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-27) 
          7.4 ระบบแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-28) 
          7.5 ระบบแจ้งซ่อม:อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-29) 
          7.6 ระบบประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุง 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-30) 
          7.7 ระบบบันทึกกำรปฏิบตัิงำนประจ ำวัน 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-31)  
          7.8 ระบบจัดกำรแบบประเมินควำมพึงพอใจ   
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-32) 
          7.9 ระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์   

ARIT 5.1-4-22 
ค ำสั่งส ำนักแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
ARIT 5.1-4-23  
ค ำสั่งส ำนักแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรระบบ
บริหำรคุณภำพ ISO 
9001 ส ำนกัฯ (QMRC)  
 
 ARIT 5.1-4-24 
ค ำสั่งส ำนักแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจ
ติดตำมระบบบริหำร
คุณภำพ มำตรฐำนISO 
9001 
ARIT 5.1-4-25 
ระบบประชมุออนไลน์ 
ARIT 5.1-4-26  
ระบบควบคุม
สำรสนเทศ ISO 9001 
ARIT 5.1-4-27  
ระบบสำรสนเทศงำน
ประกันคุณภำพ 
ARIT 5.1-4-28       
ระบบแจ้งปัญหำกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ 
ARIT 5.1-4-29 
ระบบแจ้งซ่อม:
อินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์     
ARIT 5.1-4-30 
ระบบประเมินควำมพงึ
พอใจกำรให้บริกำรซ่อม
บ ำรุง    
ARIT 5.1-4-31 
ระบบบันทึกกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำวัน  
ARIT 5.1-4-32 
ระบบจัดกำรแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจ  
ARIT 5.1-4-33 
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(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-33) 
         7.10 ระบบบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) ส ำนัก  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       8. ส ำนักมีกำรก ำกับตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนัก ดังนี ้
          8.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ
ข้อที่ 4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 มติ
ที่ประชุมรับทรำบ และวำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.1 
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทุกงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบในแต่ละด้ำน ตรวจสอบผลกำรประเมินที่มีค่ำ
คะแนนที่ต่ ำและมีข้อเสนอแนะ น ำข้อมูลไปวำงแผนเพื่อหำแนว
ทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำต่อไป ข้อที่  5.4 รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่ งสนับส นุนกำรเรียนรู้  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1  มติที่
ประชุม เห็นชอบ มอบหน่วยงำนที่ตรวจสอบตรวจสอบกลุ่ม
ตัวอย่ำงและตรวจสอบหัวข้อที่ได้รับกำรประเมินต่ ำที่สุด และ
ข้อเสนอแนะ ให้เร่งสรุปหำสำเหตุและวำงแผน แก้ไขปัญหำต่อไป 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-35) 
         8.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2562 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ 
ข้อที่  5 .4  รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนตำมตัว ช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-
2565 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำนบริหำรและธุรกำรเพิ่มข้อมูล
ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-36) 
         8.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันท่ี 30 เมษำยน  2562 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ 
ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ฯ น ำข้อมูลกำรรำยงำนผลเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย และให้วำงแผนของบประมำณในปีถัดไปใน

ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนกิส์   
ARIT 5.1-4-34 
ระบบบริหำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ (KM) ส ำนัก 
ARIT 5.1-4-35 รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 2/2562
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-36  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 3/2562
วันที่ 27 มีนำคม 2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
กำรด ำเนินงำนย้ำยอุปกรณ์จำกอำคำร 9 ไปยังห้องบริกำรศูนย์
ข้อมูลส่วนกลำง และอุปกรณ์ที่งำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ สำมำรถ
ด ำเนินกำรเคลื่อนย้ำยได้ ให้ด ำเนินกำรย้ำยในวันที่ 9 พฤษภำคม 
2562 ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้รับ
บริกำรหอสมุดกลำง (ช่วงขยำยเวลำก่อนสอบ) ครั้งที่ 2 มติที่
ประชุม เห็นชอบ มอบงำนหอสมุดกลำงวำงแผนจัดโซนและเวลำที่
สำมำรถให้ผู้ใช้บริกำรน ำอำหำรรับประทำน โดยประสำนแม่บ้ำนใน
กำรจัดกำรขยะ และให้ท ำหนังสือขออนุญำตในกำรขยำยเวลำเปิด
ก่อนล่วงหน้ำเพื่อให้มีเวลำในกำรประชำสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริกำรฯ 
ข้อที่ 5.5 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
รำชกำร ส ำนักฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 ไตรมำสที่ 2 และมอบงำนบริหำรและธุรกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข 
ARIT 5.1-4-37) 
         8.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2562 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ  
ข้อที่ 4.6 รำยงำนผลโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้หลักสูตร 
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แ ล ะ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร  แ ล ะ ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้ ติ ด อั น ดั บ 
Webometrices ประธำน กล่ำวว่ำ ให้ทุกฝ่ำยงำนจัดกำรอบรมเพื่อ
พัฒนำให้ครอบคลุมหมุนเวียนทั้งในส่วน นักศึกษำ อำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำที่ ในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย มติที่
ประชุม รับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-38) 
         8.5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 16  มิถุนำยน  2562 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ 
ข้อที่ 4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ข้อที่ 4.2 กำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2562 
(ฉบับปรับปรุง 2561) มติที่ประชุม รับทรำบ โดยน ำข้อเสนอแนะไป
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป และวำระที่ 5 เสนอ
เพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของ
แผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร/รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไตรมำสที่ 1-3 
และข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรฯ  มติที่ประชุม 
เห็นชอบ มอบส ำนักข้อเสนอแนะ/สังเกตจำกคณะกรรมกำรไป
พิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT 
5.1-4-39) 
      9. ส ำนักมีกำรประเมินประสทิธิผลและประสิทธิภำพของงำน 
และพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนี้  

 
ARIT 5.1-4-37 รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน  
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-38  
 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 7/2562 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 
2562 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-39 รำยงำน
กำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก คร้ังที่ 1/2562 
วันที่ 16 มิถุนำยน  
2562  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
         9.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
6/2562 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนำยน 2562 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ 
ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 ไตรมำสที่ 3 ส ำนักมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณทุกงบ ร้อยละ 
91.12 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบทุกฝ่ำยงำนเร่งด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2562 เพื่อให้กำร
เบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-40) 
         9.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งท่ี 
8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-
4-41) 
 1) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 2 มีค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน 
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำน
บริหำรและธุรกำร และงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผนเพื่อปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งบประมำณให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที และส่วนที่ใช้งบประมำณให้วำงแผน
ด ำเนินกำรในปีถัดไป  
            2)  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ของส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 2 มีค่ำเฉลี่ย 
4.32 คะแนน มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก มติที่ประชุม 
เห็นชอบ มอบงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ และงำนหอสมุดกลำง 
วำงแผนเพื่อปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร ในส่วนที่
ไม่ได้ใช้งบประมำณให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที และส่วนที่ใช้
งบประมำณให้วำงแผนด ำเนินกำรในปีถัดไป 
            3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร สำยสนับสนุนส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ซึ่งตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกำร
บริหำรบุคลำกร คะแนนกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนในแต่ละรอบกำรประเมินมีค่ำเฉลี่ยไม่
ต่ ำกว่ำ 80 คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 91.60 คะแนน บรรลุเกิน
เป้ำหมำย ส่วนแผนพัฒนำบุคลำกร ร้อยละควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนพัฒนำบุคลำกร สำยสนับสนุน      
ร้อยละ 85 ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 100 บรรลุเกินค่ำเป้ำหมำย
เช่นกัน  
 4) รำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ค่ำเป้ำหมำย 3.70 
คะแนน ผลกำรประเมินตนเอง 4.74 คะแนน บรรลุเกินค่ำเป้ำหมำย   
 5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 
2561-2565 ค่ำร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ ร้อยละ 85 ซึ่งมี 16 ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ 
15 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 93.75 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 ตัวช้ีวัด 

ARIT 5.1-4-40 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ คร้ังที่ 6/2562 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 
2562 
 
 
ARIT 5.1-4-41 
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 8/2562 
เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม
2562 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คือ ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ค่ำ
เป้ำหมำย 3.70 (วันท่ี 4 กันยำยน 2562)   
            6) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
รำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ค่ำร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ร้อยละ 85 ซึ่งมี 15 ตัวช้ีวัด ผล
กำรด ำเนินงำน บรรลุ 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 1 ตัวช้ีวัด คือ ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ค่ำเป้ำหมำย 3.70 (วันท่ี 4 กันยำยน 2562)   
 
       9.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ 
ข้อที่ 4.4 รำยงำนผลกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิ
บำลของผู้บริหำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
จ ำนวน 10 หลัก ผลกำรประเมินในภำพรวม อยู่ในระดับ ดีมำก 
ค่ำเฉลี่ย 4.69 คะแนน (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-42) 
    - ผลกำรประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 
ด้ำนประสิทธิผล พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.58 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 (2) หลักประสิทธภิำพ 
      ควำมหมำย กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดี 
มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบรหิำร
จัดกำรที่เหมำะสม ให้องค์กรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน 
แรงงำน และระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองพันธ
กิจมหำวิทยำลัยและส ำนัก รวมทั้งผู้รับบริกำรทุกระดับ  
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั 
      หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ส ำนักมุ่งเน้นกำรสร้ำง
คุณภำพกำรให้บริกำร โดยส ำนักมกีระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีใช้
เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจดักำรดังนี ้
      1. มีกำรบูรณำกำรแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรในพันธกิจหลัก
ของส ำนักในด้ำนกำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ บริกำรมีคุณภำพ สืบ
สำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดย
ก ำหนดให้แต่ละกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนัก 
สำมำรถเช่ือมโยงและตอบสนองตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยและส ำนักได้ และตอบสนองตัวบ่งช้ีของงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับส ำนัก/สถำบัน   
       1.1 มีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-43) 
       1.2 กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนในภำพรวมในรอบ 
12 เดือน และรำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ได้ร้อยละ 99.86 
ของงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรของส ำนัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-42  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนัก คร้ังที่ 5/2562 
วันที่ 29 พฤษภำคม 
2562    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-43 
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 
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       1.3 มีประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนัก ในปีกำรศึกษำ 
2561 จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้
          1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนัก  
ครั้งท่ี 1 (วันท่ี 1 สิงหำคม 2561-31 มกรำคม 2562) ค่ำเฉลี่ย 4.09 
คะแนน อยู่ในระดับ มำก และครั้งที่ 2 (วันที่ 1 กุมภำพันธ์-31 
กรกฎำคม 2562) มีค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ในระดับ มำก จะ
เห็นได้ว่ำผลกำรประเมินดีขึ้นจำกครั้งที่ 1 เนื่องจำกส ำนักได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำในด้ำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสม 
สอดคล้องควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เช่น จัดท ำกิจกรรม 5 ส. 
ท ำควำมสะอำดช้ันหนังสือและหนังสือและสถำนที่ภำยในห้อง
บริกำร/รอบบริเวณอำคำร จัดหำเส้นทำงส ำรองอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ควำมเสถียรในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต จัดหำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเพื่อ
รองรับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-44 - ARIT 
5.1-4-45) 
          2) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของส ำนัก ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 สิงหำคม 2561 – 31 มกรำคม 2562)     
ค่ำเฉลี่ย 4.19 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกออกเป็น 2 
ประเด็นส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ได้ค่ำเฉลี่ย 4.22 คะแนน อยู่ในระดับ มำก 
และควำมพึงพอใจด้ำนห้องสมุด ได้ค่ำเฉลี่ย 4.15 คะแนน อยู่ใน
ระดับ มำก และครั้งที่ 2 (วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 31 กรกฎำคม 
2561) ค่ำเฉลี่ย 4.32 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกออกเป็น 2 
ประเด็นส ำคัญเ ช่นกัน คือ  ควำมพึงพอใจด้ ำนกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ได้ค่ำเฉลี่ย 4.34 คะแนน 
อยู่ในระดับ มำก และควำมพึงพอใจด้ำนห้องสมุด ได้ค่ำเฉลี่ย 4.29 
คะแนน อยู่ในระดับ มำก จะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมินดีขึ้นเนื่องจำก
ส ำนักได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนดีขึ้น ได้แก่ 
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ส ำนักได้
ด ำเนินกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรแจ้งซ่อมให้เร็วขึ้น และจัดหำเช่ำ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน         
40 เครื่องที่ห้องฝึกอบรม ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยและมีประสทิธิภำพ
ในกำรใช้งำนเพิ่มขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่บริกำรตลอดเวลำที่เปิดท ำกำรใน
ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต และเพิ่มเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอต่อกำรใช้
งำนของผู้รับบริกำร ปรับปรุงเส้นทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ภำยในมหำวิทยำลัย ส่วนด้ำนห้องสมุด มีกำรจัดทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้คัดเลือกตรงกับควำม
ต้องกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงเครื่องคืนหนังสือให้มีประสิทธิภำพต่อ
กำรใช้งำนและย้ำยช้ันหนังสือเข้ำห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศพร้อม
กั้นห้องกระจก ช้ัน 2 และติดเครื่องปรับอำกำศท ำให้บรรยำกำศใน
กำรค้นคว้ำดีขึ้น จัดมุมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้รับบริกำรได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์

 
 
ARIT 5.1-4-44   
รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 คร้ังที่ 1  
ARIT 5.1-4-45  
รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 คร้ังที่ 2 
 
 
 
ARIT 5.1-4-46 
รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
ส ำนัก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561       
คร้ังที่ 1  
ARIT 5.1-4-47 
ประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของส ำนัก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 คร้ังที่ 2 
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ช่วยกันดูแลรักษำให้คงสภำพเดิม ไม่ให้เกิดควำมเสื่อมโทรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อรุ่นน้องต่อไป เช่น กำรใช้โต๊ะเก้ำอี้ใช้อย่ำงคุ้มค่ำไม่ให้
เสียหำยก่อนเวลำอันควร กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำอีก (กระดำษ)  กำรใช้
สิ่งอื่นทดแทน (กำรใช้ถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก) เป็นต้น ช่วยกันรักษำ
ควำมสะอำดขัดแยกขยะทิ้งลงถังที่ทำงห้องสมุดจัดให้ได้อย่ำง
ถูกต้อง (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-46 - ARIT 5.1-4-47) 
     2. ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-48 - ARIT 5.1-4-50) ประจ ำปีกำร 
ศึกษำ 2558 มีผลกำรประเมิน 4.54 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
และประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 มีผลกำรประเมิน 4.35 คะแนน อยู่
ในระดับ ดี และปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรประเมิน 4.67 คะแนน 
อยู่ในระดับ ดมีำก  (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-48 - ARIT 5.1-
4-50) 
    3 .  ผลกำรด ำ เนิน งำนกำรพัฒนำ เว็ บ ไซต์ ให้ ติ ดอันดับ 
Webometrices Ranking of World Universities 2019 มี ก ำ ร
ประกำศผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยทั่วโลกปีละ 2 ครั้ ง ได้แก่ 
ช่วงเดือนมกรำคม และกรกฎำคมของทุกปี ทั้งนี้กำรจัดอันดับท ำ
ขึ้นมำเพื่อวัดผลงำนทำงวิชำกำรที่มีกำรเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
นอกเหนือจำกผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์ลงในวำรสำรต่ำงๆ โดยเป็นกำร
วัดควำมสำมำรถในกำรเป็น มหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-
university) ซึ่งมีกำรประกำศผลกำรจัดอันดับผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
www.webometrics.info/en  และส ำนักได้น ำผลมำด ำเนินกำรใส่
ข้ อ มู ล ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส ำ นั ก แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย 
http://webometrics.pcru.ac.th/  ซึ่งเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์ ติดอันดับที่ 18 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 
อันดับที่ 67 ของมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ และอันดับโลกที่ 7811 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-51) 
   4. ผลกำรจัดสัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 6-8 กุมภำพันธ์ 
2562 สำมำรถบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเรจ็
ไปด้วยดี ได้รับควำมชื่นชมจำกสมำชิกเครือข่ำยทั้ง 38 แห่ง จ ำนวน 
122 คน ว่ำ มีกำรบริหำรจัดกำรดว้ยควำมอบอุ่น เป็นกันเอง บริกำร
ต้อนรับได้ดีเยี่ยมในขณะที่มีบุคลำกร 37 คน แต่บริหำรจัดกำรด้ำน
บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง และมีหัวข้อกำรแลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรได้
อย่ำงดีเยี่ยม เช่น กำรพัฒนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Networking 
Development in Thailand 4. 0)  ก ำ ร อภิ ป ร ำย ร่ ว ม  เ รื่ อ ง 
"Disruptive Technology กับกำรให้บริกำรของ ARIT ในยุค
ประเทศไทย 4.0" และแบ่งกลุ่มบรรยำยพิเศษ เช่น ส ำนักวิทยำ
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพสูง (High 
Performance ARIT), อนำคตของ ARIT Grand Design และร่วม
อภิปรำยน ำเสนอผลกำรสัมมนำย่อย และสรุปแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำย ARIT (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-52) 

 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-48 รำยงำน
ผลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับส ำนัก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2558 
ARIT 5.1-4-49 รำยงำน
ผลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับส ำนัก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2559 
ARIT 5.1-4-50 
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับ
ส ำนัก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
ARIT 5.1-4-51 
ภำพกำรจัดอันดับ  
Webometrices 
 
ARIT 5.1-4-52 
ภำพกำรจัดสัมมนำ
เครือข่ำยส ำนกัวทิย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
คร้ังที่ 8 บนเฟสบุ๊ต
ส ำนัก  
https://www.facebook.
com/prpcru/videos/vb.
100013085282701/ 612
018552577649/ ?type=
2&theater 
 
 
 
 
 

http://www.webometrics.info/en
http://webometrics.pcru.ac.th/home/
https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
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https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085
282701/612018552577649/?type=2&theater 
    - ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ประสิทธิภำพ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.70 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
(3) หลักกำรตอบสนอง  
      ควำมหมำย กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำ ที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง 
ตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั   
      หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) ส ำนักมุ่งเน้น
สนับสนุนกำรบริกำรให้ผูร้ับบริกำรเกิดควำมประทับใจส ำนัก โดย
จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำร ดังนี้   
     1. พัฒนำแหล่งเรียนรูห้อสมดุกลำง ระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต และระบบผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพื่อสร้ำง
แหล่งเรียนรู้ดิจิทลัของส ำนักให้มีประสิทธิภำพและตรงต่อควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ซึ่งมีโครงกำร
รองรับ จ ำนวน 10 โครงกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-53 - 
ARIT 5.1-4-62)   
       1.1 โครงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
       1.2 โครงกำรพัฒนำระบบส ำรองฐำนข้อมูลของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (DR Stie) 
       1.3 โครงกำรเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 100 กิโลวัตต์และค่ำ
ติดตั้ง 
       1.4 โครงกำรอุปกรณ์ควบคมุกำรสับเปลีย่นโอนถ่ำย
แหล่งจ่ำยไฟ 
       1.5 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรใน
สำยวิชำ ชีพด้ ำน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล  ด้ ำนกำรพัฒนำระบบ
แอปพลิเคช่ันและฐำนข้อมูลให้รองรับทุกแพลตฟอร์มเพื่อก้ำวสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
       1.6 โครงกำรเช่ำสัญญำอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
       1.7 โครงกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 
       1.8  โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนและปฏิบตัิงำนในองค์กร 
       1.9 โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำม 
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร 
       1.10 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
Digital Literacy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-53 
โครงกำรจัดหำ
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
ARIT 5.1-4-54  
โครงกำรพัฒนำระบบ
ส ำรองฐำนข้อมูลของ
ระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร (DR 
Stie) 
ARIT 5.1-4-55  
โครงกำรเคร่ืองก ำเนิด
ไฟฟ้ำขนำด 100 
กิโลวัตตแ์ละค่ำติดตั้ง 
ARIT 5.1-4-56 
โครงกำรอุปกรณ์
ควบคุมกำรสับเปล่ียน
โอนถ่ำยแหล่งจ่ำยไฟ 
ARIT 5.1-4-57 
โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะบุคลำกรในสำย
วิชำชพีด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบแอปพลิเคชั่นและ
ฐำนขอ้มูลให้รองรับทุก
แพลตฟอร์มเพือ่กำ้วสู่
กำรเป็นมหำวทิยำลัย
ดิจิทัล 
ARIT 5.1-4-58 
โครงกำรเช่ำสัญญำ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ARIT 5.1-4-59 
โครงกำรเช่ำเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน 
ARIT 5.1-4-60 
โครงกำรจัดหำ
ซอฟตแ์วร์ลิขสทิธิ์เพือ่

https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
https://www.facebook.com/prpcru/videos/vb.100013085282701/612018552577649/?type=2&theater
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     2. มีบริกำรด้ำนห้องสมดุ ห้องบริกำรค้นคว้ำกลุ่ม ห้องบริกำร
อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและ
ระบบส ำหรับบันทึกกำรเรยีนกำรสอน (เอกสำรหมำยเลข ARIT 
5.1-4-63 - ARIT 5.1-4-67)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3. โครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศตำมพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กลุม่เป้ำหมำยโรงเรยีน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก อ ำเภอชนแดน มี 2 
กิจกรรม ได้แก่ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-68)   
         3.1 กำรส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้วยสื่อดิจิทลัผำ่นระบบทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ  เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกำยน 2561 
         3.2 ติดตำมผลกำรเรียนรูด้ว้ยสื่อดิจิทัลผ่ำนระบบทดสอบ
ทำงกำรศึกษำ  เมื่อวันที่ 4-5  มีนำคม 2562  
     4. มีกำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำอำจำรย์และบุคลำกร 
ประจ ำปี 2562 โดยผ่ำนระบบประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน 
ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรใช้บริกำรต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-69)  
และส ำนักได้ด ำเนินงำนตำมที่ผู้ร้องขอหรือผู้รับบริกำรแล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เช่น กำรให้บริกำรห้องบันทึกสื่อกำร
เรียนกำรสอน/กำรบริกำรหอสมุดกลำง/กำรใช้งำนเว็บไซต์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพชรบูรณ์ /กำร ให้บริกำรซ่ อมบ ำรุ ง
คอมพิวเตอร์/กำรใช้ห้องฝึกอบรม ฯลฯ 

สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนและปฏิบัติงำนใน
องค์กร 
ARIT 5.1-4-61  
โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์
ป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริกำร 
ARIT 5.1-4-62  
โครงกำรบริกำรวชิำกำร
ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Literacy 
 
ARIT 5.1-4-63   
ภำพหอ้งสมุด 
ARIT 5.1-4-64  
ภำพหอ้งบริกำรค้นคว้ำกลุ่ม 
ARIT 5.1-4-65  
ภำพหอ้งบริกำร
อินเทอร์เน็ต 
ARIT 5.1-4-66  
ภำพหอ้งปฏิบัติกำร
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
ARIT 5.1-4-67  
ภำพหอ้งเรียนและ
ระบบส ำหรับบันทึกกำร
เรียนกำรสอน 
ARIT 5.1-4-68 
รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำรบริกำร
วิชำกำร โครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพฯ 
ARIT 5.1-4-69 
สรุปรำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้รับบริกำร ส ำนักวทิย
บริกำรฯ  
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         4.1 รำยงำนผลกำรให้บริกำรห้องบันทึกสื่อกำรเรียนกำร
สอน (VDO on Demand) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 มคีวำมพึง
พอใจต่อกำรใช้ห้องมำกที่สุด (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-70) 
         4.2 รำยงำนผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
หอสมุดกลำง (ช่วงขยำยเวลำก่อนสอบ) มีค่ำเฉลี่ย 4.20 คะแนน 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-71) 
         4.3 รำยงำนผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้งำน
เว็บไซตม์หำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2562  มีค่ำเฉลี่ย  
4.23 คะแนน (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-72) 
         4.4 รำยงำนผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจกำรใหบ้ริกำร
ซ่อมบ ำรุงด้ำนคอมพิวเตอร์ ปี 2562 มีค่ำเฉลี่ย 4.88 คะแนน 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-73) 
         4.5 รำยงำนผลกำรประเมนิควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2562 มี
ค่ำเฉลี่ย 4.81 คะแนน (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-74) 
 
      - ประเมินกำรบริหำรตำมหลกัธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
กำรตอบสนอง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.70 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) หลักภำระรับผิดชอบ  
     ควำมหมำย กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
ผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ใน
ระดับที่สนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้งกำรแสดงถึง
ควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย  
     กำรด ำเนินงำนของส ำนกั  
     หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) ส ำนักแสดงควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
โดยควำมรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย โดยส ำนักได้ปฏิบัติตำมหลักภำระควำมรับผิดชอบ
นี้มุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนผ่ำนพันธกิจ 4 ด้ำนของส ำนัก โดยเฉพำะ 
ในพันธกิจด้ำนให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์
พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยส ำนักมีกำรด ำเนินงำนผ่ำน
กิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 ที่ส ำคัญๆ  ดังนี้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-75)   

 
ARIT 5.1-4-70 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร 
คร้ังที่ 3/2562 วันที่ 27 
มีนำคม 2562 วำระที่ 5 
ข้อที่ 5.3 
ARIT 5.1-4-71 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร 
ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 30 
เมษำยน 2562 วำระท่ี 5 
ข้อท่ี 5.2 
ARIT 5.1-4-72 
ผลกำรสอบถำมควำมพึง
พอใจในกำรเข้ำใช้งำน
เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2562 
ARIT 5.1-4-73 
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำรซ่อม
บ ำรุงด้ำนคอมพิวเตอร์ ปี 
2562 
ARIT 5.1-4-74 
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจกำรใช้บริกำร
ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2562 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-75 
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 
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     พันธกิจส ำนัก  
     1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มคีุณภำพและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลยั     
        1.1 โครงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
        1.2 โครงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ห้องสมุดกลำง 
        1.3  โครงกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 
        1.4  โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเตอร์เนต็ควำมเร็วสูง 
        1.5 โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ 
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตภำยในมหำวิทยำลัย 
        1.6 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ FireWall 
        1.7 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับ 
กำรด ำเนินงำนต่อองค์กร 
        1.8  โครงกำรพัฒนำระบบส ำรองฐำนข้อมูลของระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (DR-Site) 
        1.9 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรใน
สำยวิชำชีพด้ำนเทคโนโลยดีิจิทัล ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
แอปพลิเคชั่นและฐำนข้อมูลให้รองรับทุกแพลตฟอร์ม เพื่อก้ำวสู่
กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
     2. กำรให้บริกำรที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมด้ำนไอซีที 
        2.1 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI  
AtoLip  
        2.2 โครงกำรบ ำรุงรักษำห้องสมุดอัจฉรยิะ (RFID)   
    3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
        3.1 โครงกำรเทคโนโลยีสรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียน
ชนบทตำมพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำร ี
    4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำม
คล่องตัว ยืดหยุ่น ตำมหลักธรรมำภิบำล 
        4.1 โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิเพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและปฏิบตัิงำนในองค์กร   
        4.2 โครงกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(โครงกำรย่อยตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 โครงกำรจัดกำรควำมรูส้ ำนักวิทยบริกำรฯ และ
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำฯ กับ
มหำวิทยำลยัรำชภฏั อื่นๆ และโครงกำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ เป็นต้น) 
       4.3 โครงกำรบริหำรส ำนักงำนส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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       4.4 โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
       4.5 โครงกำรพัฒนำระบบส ำรองฐำนข้อมูลของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (DR-Site) 
       4.6 โครงกำรจัดซื้อครภุัณฑก์ล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ำย แบบมมุมองคงที่ส ำหรบัติดตั้งภำยในอำคำร 
       4.7 โครงกำรจัดซื้อครภุัณฑบ์ันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย 
(Network Recorder) แบบ 16 ช่อง 
       4.8 โครงกำรเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 36000 บีทียู 
       4.9 โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
       4.10 โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร(PMIS)  
       4.11 โครงกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       4.12 โครงกำรจัดหำวัสดุเพือ่สนับสนุนดำ้นงำนวิจัยและ
พัฒนำซอฟต์แวร ์
       4.13 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Literacy)    
       4.14 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักฯ 
       4.15 โครงกำรเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 100 กิโลวัตต์ฯ 
       4.16 โครงกำรจัดหำวัสดุเพือ่สนับสนุนดำ้นงำนบริกำรคอมฯ   
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน 
ภำระรับผดิชอบ พบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ 4.69 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
(5) หลักควำมโปร่งใส  
      ควำมหมำย กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ช้ีแจงได้
เมื่อมีข้อสงสยั และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร อันไมต่้องห้ำม 
ตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยผู้รับบริกำรรู้ทุกข้ันตอนในกำรด ำเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนกำรตำ่ง ๆ และสำมำรถตรวจสอบได ้
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั       
      หลักควำมโปร่งใส (Transparency) ส ำนักมีกำรเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำมุ่งเน้นกำรสื่อสำรแบบสองทำง (ทำงเอกสำรและ
ทำงออนไลน์) และกำรตรวจสอบจำกภำยในและภำยนอก ช้ีแจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย มีกำรด ำเนินงำนจัดซื้อ -จัดจ้ำง ผ่ำนทำงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php) และมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงเปิดเผย โดยจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 2561 และประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรด ำเนินงำน ข้อมูล
ข่ำวสำรส ำนัก ผ่ำนช่องทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำง
เสรี (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-76 - ARIT 5.1-4-82)   
      1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/log.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-76 
ภำพระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 
ARIT 5.1-4-77 
เว็บไซตส ำนกั 
ARIT 5.1-4-78 
เฟสบุ๊คส ำนกั 
ARIT 5.1-4-79 
รำยงำนประจ ำป ี2561 
ARIT 5.1-4-80 
ค ำสั่งมหำวทิยำลัยฯ 
ที่ 1832/2561 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
2561   

http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php
https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/log.php
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      2. เว็บไซตส ำนักฯ https://arit.pcru.ac.th/home/ 
      3. เฟสบุ๊คส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
https://www.facebook.com/aritc.pcru/ 
      4. รำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
      5. มีคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2561   
      6. มีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ส ำนัก  
      7 .  กำรบริหำรจั ดกำรด้ วยควำมโปร่ ง ใสโดยกำรเป็น
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และมีกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลให้มหำวิทยำลัยเพื่อส่งตอ่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. รวมทั้งจัดท ำระบบ ITA ของส ำนักเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลต่อสำธำรณะบนเว็บไซต์ ตัวช้ีวัดที่ส ำนักรับผิดชอบ ได้แก่ 
O8/O13/O14/O15/O16/O17/O33/O42/O43/O48 เป็นต้น 
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน 
ควำมโปร่งใส พบว่ำ มีคำ่เฉลีย่ 4.74 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
(6) หลักกำรมีส่วนร่วม  
     ควำมหมำย กระบวนกำรทีผู่้รบับริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทุกระดับมโีอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรยีนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญัหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่เกีย่วข้อง ร่วมคิด
แนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปญัหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  
     กำรด ำเนินงำนของส ำนัก 
      หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ส ำนักเปดิโอกำสให้
บุคลำกรและผู้รับบริกำรเข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง ร่วม
คิดแนวทำง ร่วมกำรแกไ้ขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย โดย
ส ำนักมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ บุคลำกร ผู้รับบริกำรจำก
ภำยนอกด้วยกระบวนกำรดังนี้   
      1. กำรร่วมประชุมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนัก (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-83 - ARIT 5.1-4-87)   
          1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรส ำนัก ทุกเดือน 
          1.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก (ท่ีมีกรรมกำร
จำกภำยนอก) ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
          1.3 กำรประชุมบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
          1.4 กำรประชุมของแต่ละงำนเพื่อหำรือและร่วมเสนอ
ปัญหำ/ร่วมคดิแนวทำง/ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ อย่ำงน้อยปี 4 ครั้ง  
          1.4 กำรประชุมร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ ปีละ 1 ครั้ง 

ARIT 5.1-4-81 
ค ำสั่งส ำนัก ที่ 30/2562 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบัน 
อุดมศึกษำ และ
พนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวย 
กำร และหัวหน้ำส ำนัก 
งำนผู้อ ำนวยกำรฯ 
ARIT 5.1-4-82 
ค ำสั่งมหำวทิยำลัย        
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 
1149/2562  
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-83      
ภำพกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำรส ำนกั 
ARIT 5.1-4-84      
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 
ARIT 5.1-4-85       
ภำพกำรประชุม
บุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
ARIT 5.1-4-86 
ภำพกำรประชุม
เครือข่ำยส ำนกัวทิย
บริกำรฯ 
ARIT 5.1-4-87 
ภำพภำพผู้บริหำรและ
บุคลำกรเขำ้ร่วมประชุม
กับหน่วยงำนภำยใน/
ภำยนอกมหำวทิยำลัย 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ

https://arit.pcru.ac.th/home/
https://www.facebook.com/aritc.pcru/
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          1.5 เข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย          
ได้แก่ ประชุมก่อน-ปิดภำคเรียน ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลยั เป็นต้น 
      2. ร่วมวำงแผน และร่วมด ำเนินงำน ตำมพันธกิจของส ำนัก 
กับหน่วยงำนภำยนอก 
          2.1 อบรมขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร ยืม, คืน eBooks ผ่ำน
กล่องสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งมหำวิทยำลยั
รำชภัฏเพชรบรูณ์  ไดล้งนำมควำมร่วมมือ จดัซื้อ eBooks จำก
บริษัท EBSCO เพื่อแชร์ eBooks ใช้ในกลุ่มเครือข่ำย ในวันที่ 16  
พฤศจิกำยน  2561  ณ  ห้องฝึกอบรมช้ัน 3  อำคำรบรรณรำช
นครินทร์  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
มหำวิทยำลยั รำชภัฏอตุรดติถ์ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-88) 
          2.2  ร่วมประชุมชี้แจงกำรเตรียมควำมพร้อมและพิจำรณำ
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดสมำชิกบน
ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม (ILL on UC-TAL)  ในวันที่ 1 มีนำคม 
2562 ณ  ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ณ นคร ช้ัน 3  
อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรุงเทพมหำนคร 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-89) 
          2.3  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อมอบนโยบำยและชี้แจงแนว
ทำงกำรจัดท ำข้อมูลรำยบุคคลอุดมศึกษำ กระทรวงกำรอดุมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีกำรศึกษำ 2562 ในวนัท่ี 24  
มิถุนำยน 2562 ณ ห้อง Convention Center โรงแรม รำมำกำร์
เด้นส์  กรุงเทพมหำนคร  ตำมค ำสั่งที่ 1237/2562  สั่ง ณ วันที่ 14 
มิถุนำยน 2562 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-90) 
       3. กำรท ำ MOU ร่วมกับส่วนรำชกำรภำยนอก (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-91) 
          3.1 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือส ำนักฯ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบริหำรจัดกำร กำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกัน/พัฒนำฐำนข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์
และทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งองค์ควำมรู้ท้องถิ่น/ควำมร่วมมือเพื่อ
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในข่ำยงำนร่วมกัน/พัฒนำควำม
ร่วมมือในกำรเผยแพร่งำนวิชำกำรและงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ/ควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยส ำนักฯกับห้องสมุดอื่นๆทั้ง
ในและต่ำงประเทศ/ควำมร่วมมือในกำรเป็นเครือข่ำยด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
          3.2 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือส ำนักฯ มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรด ำเนินโครงกำร
เครือข่ำยด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง 
          3.3 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำร
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว เพื่อในกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมผ่ำนห้องสมุด 

ของส ำนักและ
มหำวิทยำลัย  
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-88   
ภำพกำรเข้ำอบรม วันที่ 
16 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
ARIT 5.1-4-89   
ภำพกำรเข้ำร่วมประชุม 
วันที่ 1 มีนำคม 2562 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-90   
ภำพกำรเข้ำร่วมประชุม 
วันที่ 24 มิถุนำยน 
2562 
ARIT 5.1-4-91      
บันทึกขอ้ตกลงควำม
ร่วมมือ (MOU) 
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          3.4 โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อสรรหำและใช้งำนทรัพยำกร
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทฐำนข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ (14 สถำบัน)  เพื่อส่งเสริมสนับ
สนับสนุน และพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้
คณำจำรย์ นักศึกษำ นักวิจัย ได้มีแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศ
ส ำหรับค้นคว้ำหำควำมรู้ และเรียนรู้โดยตรง รวมถึงเป็นกำรเสริม
ศักยภำพกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ห้องสมุด) ด้วย 
-ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน 
กำรมีส่วนร่วม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.58 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
(7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
       ควำมหมำย กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และ
ภำรกิจต่ำงๆ ให้แก่งำนต่ำงๆ ในส ำนักรับผิดชอบ โดยมีอิสระตำม
สมควรรวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจ
และกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกรโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำม                                                                                                                                                                                                                                                     
พึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำร
ปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพื่อผล
กำรด ำเนินงำนท่ีดีของส ำนัก 
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั 
      หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) ส ำนักมีกำร
กระจำยอ ำนำจกำรปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ให้ครอบคลุมทุกงำน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติในหน้ำท่ีต ำแหน่งหัวหน้ำงำน 
ทั้ง 4 งำน และมีกำรมอบหมำยงำนเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
งำนในงำนที่ตนเองรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงองค์กร 4 งำน ได้แก่    
1) งำนบริหำรและธุรกำร 2) งำนหอสมุดกลำง 3) งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 4) งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และสำมำรถตัดสินใจเบื้องต้น
และกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนได้อย่ำงสะดวก 
คล่องตัว และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร/อนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
ของส ำนักเพื่อให้ร่วมกันด ำเนินกิจกำรส ำนักเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-92 - ARIT 
5.1-4-95 )   
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน 
กำรกระจำยอ ำนำจ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.70 คะแนน อยู่ในระดับ   
ดีมำก 
 
(8)  หลักนิติธรรม  
       ควำมหมำย กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกำศ ในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ  
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั 
       หลักนิติธรรม (Rule of Law) ส ำนักมีกำรด ำเนินงำนตำม
หลักนิติธรรม โดยถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-92 
ค ำสั่งมหำวทิยำลัย ที่ 
440/2560 และที่ 
2465/2560 แต่งต้ังรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั 
ARIT 5.1-4-93 
ค ำสั่งมหำวทิยำลัย ที่ 
842/2557 และที่ 
2439/2560 แต่งต้ัง       
ผู้ปฏิบัติในหน้ำที่
ต ำแหน่งหัวหน้ำงำน 
ARIT 5.1-4-94 
ค ำสั่งส ำนัก ที่ 
102/2561 มอบหมำย
งำนและควำม
รับผิดชอบรอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัฯ   
ARIT 5.1-4-95 
ค ำสั่งส ำนัก ที่ 
102/2561           
แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 
 
ARIT 5.1-4-96 
ระเบียบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำ
ด้วยกำรใช้หอสมุดกลำง 
พ.ศ. 2559 
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ประกำศของมหำวิทยำลัย และตำมจรรยำบรรณบุคลำกร เช่น กำร
ใช้ห้องสมุด กำรประเมินบุคลำกร โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ด้วยควำมเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-96 - ARIT 5.1-4-99)   
      1. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำด้วยกำรใช้
หอสมุดกลำง พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันท่ี 19 มกรำคม 2559 
      2. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีกำรในกำรยืมและคืน ทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง 
พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันท่ี 29 กรกฎำคม 2559 
      3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ์ เรื่อง ก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ ค่ำประกัน ค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันท่ี 29 กรกฎำคม 2559 
      และกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
กำรน ำพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 มำก ำหนดเป็นนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมหำวิทยำลัยออก
ประกำศ ณ วันท่ี 14 มิถุนำยน 2560 และมีแนวปฏิบัติประกอบดว้ย 
     สรุปกำรบริหำรงำนส ำนักของผู้บริหำรตำมหลักนิติธรรม นั้น 
ส ำนักปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และประกำศ อย่ำงเคร่งครัด จึง
ไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มีกำรสอบวินัย  
 -ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำนนิติ
ธรรม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.74 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
(9) หลักควำมเสมอภำค  
     ควำมหมำย กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกันโดย ไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำย/หญิง ถิ่นก ำเนิด เช้ือชำติ 
ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สถำนะของบุคคล กำรศึกษำ และอื่น ๆ 
     กำรด ำเนินงำนของส ำนัก 
     หลักควำมเสมอภำค (Equity) ส ำนักเน้นกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกันต่อนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร และผู้รับบริกำรโดย
อำศัยข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันในกำรเข้ำถึง
บริกำรและสวัสดิกำรต่ำงๆ ส่วนควำมเสมอภำคในองค์กร อำทิกำร
แสดงขวัญก ำลังใจต่อบุคลำกรและคนในครอบครัว เช่น กำรแสดง
ควำมยินดีกับบุคลำกรที่คลอดบุตรของนำงสุภำวดี แจ้งจันทร์ เมื่อ
วันที่  1 มีนำคม 2562 /เยี่ยมรับขวัญบุตรนำยจ ำรัส ด้วงดี  เมื่อ
วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562 / กำรแสดงควำมยินดีในวันคล้ำยวันเกิด
ของบุคลำกร เช่น 1) นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี หัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำรฯ เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2562  2) นำงสำวดวงใจ ค ำ
ทิพย์  เมื่อวันท่ี 27 สิงหำคม 2562 และ 3) นำงธนพร  กองยัง  เมื่อ
วันที่ 21  มิถุนำยน 2562 ฯลฯ / กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
(ศึกษำดูงำน)/ กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้บุคลำกรได้มีควำมรู้ เช่น 

ARIT 5.1-4-97 
ประกำศมหำวทิยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร      
ในกำรยืมและคืน 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง พ.ศ.
2559 
ARIT 5.1-4-98 
ประกำศมหำวทิยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
ก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ 
ค่ำประกัน ค่ำควำม
เสียหำยต่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ พ.ศ. 2559  
ARIT 5.1-4-99 
ประกำศมหำวทิยำลัย 
เรื่อง นโยบำยกำรรักษำ
ควำมม่ันคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4- 100 
ภำพแสดงควำมยินดี
และมอบของขวัญบุตร
ของบุคลกำร 
ARIT 5.1-4-101 
ภำพกำรเย่ียมเยียน
บุคลำกรเวลำเจ็บป่วย 
ARIT 5.1-4-102 
ภำพแสดงควำมยินดีใน
วันคล้ำยวันเกิดของ
บุคลำกร 
ARIT 5.1-4-103 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1) โครงกำรอบภำษำเกำหลี 2) โครงกำรส่งเสริมสุขอนำมัยฯ และ 
3) โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เป็นต้น /เพิ่มพูนทักษะกำร
ปฏิบัติงำน/ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำงำนบุคลำกรทุกระดบั
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ไม่เลือกปฏิบัติให้เสรีภำพทุกคน 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-100 - ARIT 5.1-4-104)   
 - ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ดำ้น 
ควำมเสมอภำค พบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ 4.70 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ   
      ควำมหมำย กำรหำข้อตกลงทั่วไป ภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำ
ข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเป็นต้องหมำยควำม
ว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
      กำรด ำเนินงำนของส ำนกั  
      หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) ส ำนักค ำนึงถึง
สิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษำ บุคลำกรและผู้รับบริกำรเป็น
หลัก มีกำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มบุคลำกร คณำจำรย์ 
นักศึกษำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีกำรรับฟังข้อคิดเห็น มี
ส่วนเสนอแนะหรือร่วมด ำเนินกำร อันเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้
กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ และในรูปของคณะกรรมกำรต้องเห็นชอบร่วมกันไม่
มีข้อคัดค้ำน หำกมีต้องมีที่ยุติ โดยไม่มีกำรค้ำงคำใจ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-105 - ARIT 5.1-4-108)   
       1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเป็นประจ ำทุกเดือน /
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก และคณะกรรมกำรประจ ำงำนส ำนักใน
ปี 2561 จ ำนวน 2 ครั้ง เพื่อแจ้งนโยบำยกำรบริหำร ปรึกษำหำรือ 
วำงแผน รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมติในที่ประชุม 
เพื่อให้กำรบริหำรงำนส ำนักอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
       2. มีกำรคัดเลือกพนักงำนดีเด่น ประจ ำปี 2561 ช่วงปลำย
เดือนธันวำคมของทุกปี โดยบุคลำกรทุกคนของส ำนักมีสิทธิ์คัดเลอืก
พนักงำนดีเด่น บุคลำกรส ำนักยอมรับและมีฉันทำมติร่วมกันของผล
กำรคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก คือ นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย และนำงสกำวเดือน  อ่อนโอน ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว  
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
มุ่งเน้นฉันทำมติ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.77 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก 
 
 
 
 

ภำพกำรศึกษำดูงำน 
ARIT 5.1-4-104 
ภำพกำรฝกึอบรมของ
บุคลำกร 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 5.1-4-105 
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร 
 ARIT 5.1-4-106 
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก  
ARIT 5.1-4-107 
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
งำน 
ARIT 5.1-4-108 
ภำพใบเกียรติบัตร 



58 
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  5 มีด าเนินการ

จัดการความรู้ตาม
ระบบ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนที่บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่มุ่งเน้นพัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  โดยได้
ด ำเนินกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ตำมประเดน็
ควำมรู้  ที่ครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสืบค้นสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพบัณฑิตให้มีคุณภำพ โดยด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนท่ี 1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำน
กรรมกำร รองผู้อ ำนวยกำร เป็นกรรมกำร และหัวหน้ำส ำนักงำน 
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  มีหน้ำที่  ให้นโยบำย แนวทำง 
ค ำแนะน ำ แก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นก่อนและระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนัก ด ำเนินไป
ได้ด้วยดี ส่วนที่ 2 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรเป็นประธำนกรรมกำร รองผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำนฝ่ำย
ต่ำงๆ เป็นกรรมกำร หัวหน้ำส ำนักงำน เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร มีหน้ำที่ วิเครำะห์ วำงแผน ก ำหนดประเด็นองค์ควำมรู้ 
ด ำเนินกำรพัฒนำส ำนัก สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ด ำเนินกิจกรรมใน
กำรจัดกำรควำมรู้ รวบรวมสนับสนุน เผยแพร่ ควำมรู้ จัดเก็บองค์
ควำมรู้ขององค์กรผ่ำนเว็บไซต์ รวมทั้งติดตำม ประเมินผลรำยงำน
ผลและแก้ไขปัญหำอุปสรรค เป็นต้น (เอกสำรข ARIT-5.1-5-01) 

 

2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ในคณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ส ำนัก เพื่อก ำหนดประเด็นและเป้ำหมำยของกำรจัดกำร
ควำมรู้ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 
2561 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 ก ำหนดประเด็นและเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรควำมรู้ ส ำนักฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ กำรก ำหนดประเด็น
กำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน คือ “กำรวิเครำะห์และ
ประเมินค่ำงำนของบุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” และได้ก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยขององค์ควำมรู้(KM) คือ บุคลำกรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ จ ำนวน 10 คน  ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์ค่ำ
งำน ไปในทิศทำงเดียวกัน  และเพื่อให้บุคลำกรของส ำนักได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่
ปฏิบัติต่อไป (เอกสำร ARIT-5.1-5-02) 

มีกำรน ำสรุปประเด็นองค์ควำมรู้ และกลุ่มเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรควำมรู้ที่ได้เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลำคม 2561 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 เรื่อง 
กำรก ำหนดประเด็น และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ งบประมำณ 2562 เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมร่วมร่วมกัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-5-01  
ค ำสั่งที่ 90/2561
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-5-02 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ครั้งท่ี 1/2561  
วันท่ี 18 ตุลำคม 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
พิจำรณำแล้วสรุปว่ำ หัวข้อประเด็นของกำรจัดกำรควำมรู้ คือ กำร
วิเครำะห์และประเมินค่ำงำนของบุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัย สำย
สนับสนุน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัย ระดับปฏิบัติกำร
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จ ำนวน 10 คน โดยเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ 
และเช่ียวชำญมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ หรือมหำวิทยำลัยจัดอบรม
ให้งำนบริหำรด ำเนินกำรเสนอรำยชื่อบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมต่อไป  
มติท่ีประชุม เห็นชอบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-03) 
 

3. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จดัท ำร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
รำยละเอียดดังนี้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-04)  

 
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
ช่ือหน่วยงำน     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
องค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น (K)  :  กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน  
                                  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
ตัวช้ีวัด (KPI)    :  ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้และ
ทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด   :  ร้อยละ 85 
ล ำ 
ดับ 
ท่ี 

กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะ 
เวลำ 

ตัวช้ี 
วัด 

เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

1 กำรก ำหนดควำมรู้หลกั /
ก ำหนดประเดน็ควำมรู้ 
-แต่งต้ังคณะกรรมกำร KM 
TEAM ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
-ประชุมคณะกรรมกำร KM 
ระดมสมองเพื่อก ำหนดองค์
ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น คือ กำร
วิเครำะห์และประเมินค่ำงำน
ของบุคลำกรพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยปฏิบัติกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  กลุ่มเป้ำหมำย
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
ปฏิบัติกำร จ ำนวน 10 คน ยัง
ไม่ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกำร
ประเมินค่ำงำน 
-น ำเสนอเข้ำท่ีประชุม กบ.
ส ำนักฯ เพื่อพิจำรณำประเด็น
องค์ควำมรู้ 

ต.ค.
61 

-ค ำสั่ง
แต่งต้ัง    
คณะก
รรมกำ
ร KM  

 -ประเด็น
องค์ควำมรู้
ท่ีเกิดจำก
กำรประชุม 

-ค ำสั่ง
คณะกรรม
กำร KM  
1 ชุด 
-1 
ประเด็น
องค์
ควำมรู้ 

คณะ 
กรรม 
กำร 
KM 
 

คณะ 
กรรม 
กำร 
KM 
ของ
ส ำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ 

2 กำรเสำะหำควำมรู้ที่ตอ้งกำร/
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
-ส่งบุคลำกรพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยสนับสนุนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “กำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำย
ปฏิบัติกำร ให้สำมำรถวิเครำะห์
และประเมินค่ำงำนในกำร
ก ำหนดต ำแหน่ง ระดับช ำนำญ
กำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 รุ่น
ท่ี 1 วันท่ี 22 – 24 พฤศจิกำยน 
2561 จ ำนวน 7 คน และ รุ่นท่ี 
2 วันท่ี 22 – 24 มกรำคม 
2562 จ ำนวน 3 คน โดยมี

พ.ย.
61 

 
 
 
 
 
 
 
22-
24
พ.ย. 
61 

 
 
 
 

-จ ำนวน
ครั้งของ
กำรจัด
อบรม/
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้ 
 
 
 

-จ ำนวนครั้ง
ของกำรจัด
อบรม/
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
 
 

1 ประเด็น
องค์

ควำมรู้ท่ี
ได้ 

 

บุคลำก
รของ
ส ำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ 
 

ARIT-5.1-5-03 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 10/2561 
วันท่ี 24 ตุลำคม 2561 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-5-04 
แผนกำรจดักำรควำมรู้  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
วิทยำกรที่มคีวำมเช่ียวชำญมำ
ให้ควำมรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ให้บุคลำกรพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์และ
ประเมินค่ำงำน ไปในทิศทำง
เดียวกัน พร้อมท้ังได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพท่ีตนเอง
ปฏิบัติต่อไป 

- มีกำรติดตำมหลังกำรอบรม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำร
จัดประชุมเพื่อให้บุคลำกรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีควำมเข้ำใจ
ในกำรวิเครำะห์ค่ำงำนมำก
ยิ่งข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.พ.- 
พค. 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ ำนวน
ครั้ง
ของ
แลกเป
ลี่ยน
เรียนรู้ 
 

3 กำรปรับปรุงดดัแปลง/สร้ำง
ควำมรู้ให้เหมำะตอ่กำรใช้งำน 
-  ส ำนักฯ ได้ก ำหนดหมวดหมู่
ขององค์ควำมรู้ โดยกำรแยก
กำรจัดท ำเอกสำรวิเครำะห์ค่ำ
งำนเป็นต ำแหน่งงำน เพื่อควำม
สะดวกในกำรเรียนรู้ และกำร
ติดตำม 
-ประชุมบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปรับปรุงเน้ือหำองค์ควำมรู้ 
ก่อนน ำไปใช้งำน หรือก่อนท่ีจะ
ส่งเอกสำรวิเครำะห์ค่ำงำน
ต่อไป-น ำควำมรู้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส ำนักฯ 

ม.ค.
-มิย.
62 

จ ำนวน
ครั้งของ
กำร
ปรับปรุง
เน้ือหำ
ขององค์
ควำมรู ้
 

ไม่น้อย
กว่ำ  

1 ครั้ง 

พนักงำ
น
มหำวิท
ยำลัย
สำย
สนับส
นุนของ
ส ำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ 
จ ำนวน 
17 คน 

คณะก
รรมกำ
ร KM 
ของ
ส ำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ 
 

4 กำรประยกุต์ใช้ควำมรู้ใน
กิจกำรงำนของตน /รวบรวม
องคค์วำมรู้และจัดเกบ็อย่ำง
เปน็ระบบ 
-เมื่อได้รับควำมรู้จำกกำร
ติดตำมแล้ว พนักงำน
มหำวิทยำลัยของส ำนักแต่ละคน
น ำควำมรู้ท่ีได้ไปปรับเพิ่มเติมใน
เอกสำรวิเครำะห์ค่ำงำนของ
ตนเอง 
-สรุปควำมคิดเห็นประเด็น
ควำมรู้และจัดเก็บข้อมูลท่ีได้ใน
รูปแบบเอกสำรวิเครำะห์ค่ำงำน
ของแต่ละต ำแหน่ง 

มิย.
62 

จ ำนวน
เอก 
สำร 

1 ฉบับ พนักงำน
มหำวิทย
ำลัยสำย
สนับสนุน
ของส ำนัก
วิทย
บริกำรฯ 
 

KM 
TEAM 

5 กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำร
ท ำงำนและประยกุต์มำ
ประยกุต์ใช้ควำมรู้มำ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสกดัขุม
ควำมรู้ออกมำบันทึกไว้ 
-ประชุมบุลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ท่ีได้  
-มีกำรน ำประสบกำรณ์จำกกำร
ใช้องค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  โดยผ่ำนทำงเว็บบล็อก 
(Web blog KM) กำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนัก   

มิ.ย.
62 

เอกสำร
วิเครำะห์
ค่ำงำน 
ของ
พนักงำน
มหำวิทย
ำลัยสำย
สนับสนุน
ของ
ส ำนัก
วิทย
บริกำรฯ 
 

1 ฉบับ พนักงำน
มหำวิทย
ำลัยสำย
สนับสนุน
ของส ำนัก
วิทย
บริกำรฯ 
 

KM 
TEAM 

6 กำรจดบันทกึขุมควำมรู้ และ
แกน่ควำมรู้ ไว้ส ำหรับใช้งำน
และปรบัปรงุเป็นชดุควำมรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึก เชื่อมโยงมำก
ขึ้นและเหมำะต่อกำรใช้งำนให้
มำกขึ้น  

มิ.ย.
61 

-มีกำร
สนทนำ
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้
กัน ใน
บล็อกKM 

ไม่น้อย 
กว่ำ 1 
ช่องทำง 
 
 
 
 

พนักงำ
น
มหำวิท
ยำลัย
สำย
สนับส
นุนของ

KM 
TEAM 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
-ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ด้วยรูปแบบกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร จำกกำร
ประชุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่ำนทำงเว็บบล็อกKM (Web 
blog KM)ของส ำนัก  ได้
รวบรวม เรียบเรียงเป็น เอกสำร
วิเครำะห์ค่ำงำนของพนักงำน
มหำวิทยำลัย ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมท้ังจัดท ำแผ่น
พับกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
เผยแพร่ หลักกำรของกำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำน เพื่อใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรท ำผลงำน
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรต่อไป 

-มีกำร
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้
กัน
ระหว่ำง
หน่วยงำ
น 
-แผ่น
พับกำร
จัดกำร
ควำมรู ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ฉบับ 
 
 
 

ส ำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ 
 

 

และได้น ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรครั้งที่ 11/2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 วำรที่ 5.4 
เรื่อง แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ให้ที่ประชุมพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งก ำหนดแผนในกำรด ำเนินงำนไว้ 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1) กำรก ำหนดควำมรู้หลัก/ก ำหนดประเด็นควำมรู้ 
2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร/กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร

ควำมรู ้
3) กำรปรับปรุงดัดแปลง/สร้ำงควำมรู้ให้เหมำะต่อกำรใช้งำน 
4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน/รวบรวมองค์

ควำมรู้และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 
5) กำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนและประยุกตม์ำใช้ควำมรู้

มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขมุควำมรู้ออกมำบันทึกไว้ 
6) กำรจัดบันทึกขุมควำมรู้ ไวส้ ำหรับใช้งำนและปรับปรุงเป็นชุด

ควำมรู้ที่ครบถ้วน 
ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้ ให้งำนบริหำร
และธุรกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำน และก ำหนดระยะเวลำ 
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ โดยระบุจ ำนวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นจ ำนวน 17 คน มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสำร ARIT-5.1-5-05) 

4. ส ำนักฯ ด ำเนินกำรตำมแผนโดยกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร  “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สำยปฏิบัติกำร 
ให้สำมำรถวิเครำะห์ และประเมินค่ำงำนในกำรก ำหนดระดับ
ต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 รุ่นที่ 1” เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกำยน 2561 
ณ ห้องประชุมสีทอง ช้ัน 1 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี มี พนักงำน
เข้ำร่วมทั้ง 7 คน และจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
“กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร สำยปฏิบัติกำร ให้สำมำรถวิเครำะห์ 
และประเมินค่ำงำนในกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร 
และระดับช ำนำญพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 รุ่นที่ 2” เมื่อ
วันที่ 23-25 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง ช้ัน 1 อำคำร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-5-05 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 
11/2561 วันท่ี 21 
พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-5-06 
รูปภำพกำรเข้ำร่วม
อบรม  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีพนักงำนเข้ำร่วมทั้ง 3 คน และข้ำรำชกำร 
จ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน (เอกสำร ARIT-5.1-5-06)   

5. ส ำนักมีกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรวิเครำะห์
และประเมินค่ำงำนของบุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรจัดโครงกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง กำรวิเครำะห์
ประเมินค่ำงำนของบุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ในวันท่ี 17 พฤษภำคม 
2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อเป็นกำรติดตำม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และให้บุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุนของส ำนัก มีควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำ
งำนมำกยิ่งขึ้น โดยให้พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนรุ่นพี่ท่ีได้
จัดท ำเอกสำรกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำงำนในแต่ละต ำแหน่งมำ
น ำเสนอ พร้อมทั้งแนะน ำในส่วนที่จ ำเป็นต้องใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ 
ในกำรท ำวิเครำะห์ค่ำงำนให้กับรุ่นน้องด้วย โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 17 คน ผู้ด ำเนินโครงกำร 
จ ำนวน 2 คน รวมทั้งหมด 19 คน (เอกสำร ARIT-5.1-5-07)  

นอกจำกน้ีส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดส่ง
บุคลำกรพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน จ ำนวน 2 คน เข้ำร่วม 
โครงกำรฝึกอบรม “กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร ให้
สำมำรถวิเครำะห์ และประเมินค่ำงำน ในกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง 
ระดับช ำนำญกำร”(เข้ำค่ำยท ำผลงำนวิชำกำร) ในวันที่ 13-14 
สิงหำคม 2562 ณ ไร่ศรีวรรณ ต ำบลนำยม อ ำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรมี
ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์งำนภำรกิจของหน่วยงำน มีควำมเข้ำใจ
ในกำรประเมินค่ำงำนตำมองค์ประกอบ หลัก 4 องค์ประกอบ 
(ส ำหรับกรณีปฏิบัติ งำนเฉพำะด้ ำนหรือ เฉพำะทำง)  และ
องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ (ส ำหรับกรณีปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำงำนที่มีลักษณะใช้วิชำชีพและไม่ได้ใช้วิชำชีพ) และมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนส ำหรับต ำแหน่ง
ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร และ
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจำกรองศำสตรำจำรย์สุรชัย 
ขวัญเมือง ผู้ทรงวุฒิด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นวิทยำกรบรรยำย
และฝึกปฏิบัติเรื่องเขียนกำรประเมินวิเครำะห์ค่ำงำนองค์ประกอบที่ 
1-4 ในครั้งนี้ด้วย และมีบุคลำกรผ่ำนกำรประเมินค่ำงำน เพื่อ
ก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น 1 ต ำแหน่ง คือต ำแหน่งนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์   

6. มีกำรน ำประสบกำรณ์จำกกำรใช้องค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  โดยผ่ำนทำง 1)เว็บบล็อก (Web blog KM) กำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนัก  เกี่ยวกับกำรจัดท ำวิเครำะห์และประเมินค่ำงำน
ของแต่ละบุคคล หลังจำกกำรจัดอบรม และ 2) กล่องข้อควำมใน
เฟสบุ๊คกลุ่มกำรประเมินค่ำงำน มีสมำชิกทั้งหมด 23 คน ซี่งเป็น

 
 
 
ARIT-5.1-5-07 
ภำพกำรอบรม 
ติดตำมกำรจดักำร
ควำมรู้เรื่อง กำร
วิเครำะหป์ระเมินค่ำ
งำนของบุคลำกร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนบัสนุน ในวันท่ี 
17 พฤษภำคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-5-08 
ภำพ Web blog KM 
ของส ำนักฯ 
 
 
ARIT-5.1-5-09 
ภำพกล่องข้อควำมใน
เฟสบุ๊ค กลุม่กำร
ประเมินค่ำงำน  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ผู้บริหำรและพนักงำนมหำวิทยำลัยของส ำนัก (เอกสำร ARIT-5.1-5-
08, ARIT-5.1-5-09) 

7. ส ำนักได้รวบรวมองค์ควำมรู้ของกำรจัดท ำวิเครำะห์และ
ประเมินค่ำงำนของบุคลำกรมำจัดท ำแผ่นพับ  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนกำรจัดท ำจัดท ำวิเครำะห์และประเมินค่ำงำน (เอกสำร 
ARIT-5.1-5-10) 

ARIT-5.1-5-10 
แผ่นพับกำรจดัท ำ
วิเครำะห์และประเมิน
ค่ำงำน 
 

  6 มีด าเนินงานตาม
แผนการบริหาร
และแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรบรหิำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำม
กระบวนกำร ดังน้ี 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2561-
2565 ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยที่ 67/2561 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 
2561 ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรส ำนัก เพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-01) 
    2. ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน ส ำนักฯ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) และปัจจัยสภำพแวดล้อม
ภำยนอก (โอกำส/อุปสรรค) เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแผนบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อ
วันที่ 22-23 สิงหำคม 2561 พร้อมกับกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ส ำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-02) 
    3. คณะกรรมกำรปรับปรุงแผนฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ำ 
(ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2561) ซึ่งประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ เป้ำประสงค์ และประเด็น
ยุทธศำสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
รวมถึงกำรเพิ่มศักยภำพของสำยสนับสนุนตำมภำระงำน ที่
สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 3 กันยำยน 2561 วำระที่ 5 
ข้อที่ 5.1 แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักฯ มติที่
ประชุม เห็นชอบ มอบงำนบริหำรและธุรกำรด ำเนินกำรแก้ไขตำม
เสนอและน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักเพื่อพิจำรณำ
เห็นชอบต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-03) 

4. น ำเสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2561)  เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ พิจำรณำ
ให้ข้อเสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนัก ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561 
วำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ARIT-5.1-6-01 
-ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ปรับปรุงแผนกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
 
 
 
 
ARIT-5.1-6-02 
-ภำพกำรจัดท ำ
แผนกำรบริหำรและ
แผนพัฒนำบุคลำกร
สำยและวิเครำะห์ 
SWOT 
 
ARIT-5.1-6-03 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร
ปรับปรุงแผนกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักฯ ครั้ง
ที่ 1/2561 วันที่  3 
กันยำยน  2561 
 
 
 
 
ARIT-5.1-6-04 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 
2561 
ARIT-5.1-6-05 



64 
 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) มอบงำนบริหำรและ
ธุรกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร  เพื่อให้ได้แผนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)ฉบับสมบูรณ์
ต่อไป  (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-04 - ARIT-5.1-6-05) 

5. ส ำนักฯ ด ำเนินกำรถ่ำยทอดแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 - 2565 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  สู่หน่วยงำนภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.
2561 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562  เพื่อถ่ำยทอด และสร้ำงควำม
เข้ำใจ ให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักเพื่อให้ด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-06) 

6. ส ำนักฯมีกำรจัดสวัสดิกำร เสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี โดยกำรจัด
โครงกำรส่งเสริม สุขภำพ พลำนำมัย บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ 18-21 ธันวำคม 2561 เพชรบูรณ์  
โดยกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ เปตอง และเทเบิลเทนนิส ณ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
และสร้ำงขวัญและก ำลังใจต่อบุคลำกรและคนในครอบครัว เช่น 
กำรแสดงควำมยินดีกับบุคลำกรที่คลอดบุตรของนำงสุภำวดี แจ้ง
จันทร์  พนักงำนปฏิบัติกำรกำรเ งินและบัญชี เมื่อวันที่  25 
กุมภำพันธ์ 2562 และรับขวัญบุตรของนำยจ ำรัส ด้วงดีบรรณำรักษ์ 
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 กำรแสดงควำมยินดีในวันคล้ำยวัน
เกิดของบุคลำกรทุกคนและน ำเสนอผ่ำนเฟสบุ๊คส ำนัก กลุ่มข่ำว 
สวบ. นอกจำกนี้ส ำนักได้มีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น ประจ ำปี 
2561 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำน, กลุ่มพนักงำน ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย และ
พนักงำนรำชกำร และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ ลูกจ้ำงประจ ำ และ
ลูกจ้ำงช่ัวครำว เป็นต้น ซึ่งให้บุคลำกรทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเพื่อ
คัดเลือกและมอบรำงวัล วันที่ 4 มกรำคม 2562 ในงำนกิจกรรมปี
ใหม่ของส ำนัก พบว่ำ กลุ่มผู้บริหำร ผู้ที่ ได้รับกำรคัดเลือกคือ
อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ กลุ่มพนักงำน ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
คือ นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
คือ นำงสกำวเดือน  อ่อนโอน   
       ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
เพื่อให้กิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลต่อควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และ
คุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกรในหน่วยงำน และได้จัดท ำส ำรวจกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อส ำนัก  ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นบุคลำกรส ำนักฯ จ ำนวน 36 คน พบว่ำระดับควำมพึง
พอใจของบุคลำกรที่มีต่อส ำนักวิทยบริกำรฯ ในภำพรวมอยู่ในระดับ 
มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.51) เมื่อพิจำรณำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผำสุก 
ควำมพึงพอใจและคุณภำพชีวิตที่ดีของบุคลำกรในหน่วยงำนเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ ปัจจัยด้ำนที่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ด้ำน
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและวัฒนธรรมองค์กร (ค่ำเฉลี่ย 4.63) 
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร/กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน

-แผนกำรบรหิำรและ
พัฒนำบุคลำกรส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
พ.ศ. 2561 - 2565 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
ARIT-5.1-6-06 
- ภำพกิจกรรมกำร
ถ่ำยทอดแผนบรหิำร
และพัฒนำบุคลำกร ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-6-07 
- ภำพถ่ำยกำร
เสรมิสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจฯ 
 
ARIT-5.1-6-08 
-ภำพถ่ำยผู้บริหำรและ
บุคลำกรดีเด่นฯ 
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สำยงำน (ค่ำเฉลี่ย 4.60) และปัจจัยด้ำนท่ีมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ด้ำนสวัสดิกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.35) 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-07- ARIT-5.1-6-09) 

7. ส ำนักมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน/กำรติดตำมตัวช้ีวัดของแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก และ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักเพื่อรับทรำบ ดังนี้ 
      7.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2562 วำระที่ 4 ข้อ 4.1  รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 
2561 – มกรำคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มอบงำนบริหำรและธุรกำร ด ำเนินกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ก ำลังอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ตำมก ำหนดระยะเวลำต่อไป  
      7.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน 2562 วำระที่ 4 ข้อ 4.2 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน ส ำนักฯ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2561)  มติ
ที่ประชุม รับทรำบ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2561) โดยให้น ำ
ข้อเสนอแนะ/สังเกตจำกคณะกรรมกำรไปเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำและกำรวำงแผนด ำเนินงำนต่อไป 
      7.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562 วำระที่ 4 ข้อ 4.5 รำยงำน
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อส ำนัก ซึ่งประธำน 
กล่ำวว่ำ ให้งำนบริหำรและธุรกำร หำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรเพิ่ม
ควำมพึงพอใจด้ำนสวัสดิกำร แก่บุคลำกรส ำนักฯ มติที่ประชุม 
รับทรำบ  
      7.4 สรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 
8/2562 เมื่อวันท่ี 28 สิงหำคม 2562 วำระที่ 5 ข้อ 5.5 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มติที่
ประชุม เห็นชอบ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ส ำนักวิทย 
บริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ผลกำรด ำนเนิงำนตัวช้ีวัดของ
แผนกำรบริหำร คือคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติของบุคลำกร
ทุกคนในแต่ละรอบกำรประเมินซึ่งมีจ ำนวน 31 คนของส ำนัก ครั้งที่ 
2/2561 มีค่ำเฉลี่ย 91.60 คะแนน บรรลุเกินค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  

ARIT-5.1-6-09 
-ภำพกิจกรรมโครงกำร
ส่งเสริม สุขภำพ 
พลำนำมัย บุคลำกร
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเท 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-6-10 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 
2562 
ARIT-5.1-6-11 
-ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรบรหิำรฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 
ARIT-5.1-6-12 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 16 มิถุนำยน 
2562 
ARIT-5.1-6-13 
-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 5/2562 
เมื่อวันท่ี 29 
พฤษภำคม 2562 
ARIT-5.1-6-14 
-รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรที่มีต่อ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ARIT-5.1-6-15 
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ส่วนแผนพัฒนำบุคลำกรมีค่ำร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ของแผน เท่ำกับร้อยละ 100  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-10 - ARIT-5.1-6-15) 

 
 

8. ส ำนักมีกำรน ำจรรยำบรรณวิชำชีพ ได้แก่ จรรยำบรรณ
บรรณำรักษ์ จรรยำบรรณในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
มหำวิทยำลัย และจรรยำบรรณในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
ให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยส ำนักได้น ำจรรยำบรรณ
วิชำชีพ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ.
2562 พระรำชบัญญัติว่ ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกำรด ำเนินงำนตำมแนววนโยบำยและแนวปฏิบัติ
ในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงำนของรัฐ ขึ้นเผยแพร่
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
( https://arit.pcru.ac.th/home/) ได้รับทรำบและเป็นแนวทำง
ปฏิบัติ และมีกำรดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณ
ของคณำจำรย์และบุคลำกร พ.ศ. 2556 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-16 - ARIT-5.1-6-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 8/2562 
เมื่อวันท่ี 28 สิงหำคม 
2562 
 
ARIT-5.1-6-16 
 -จรรยำบรรณ
บรรณำรักษ์ 
ARIT-5.1-6-17 
-จรรยำบรรณในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในมหำวิทยำลัย  
     
ARIT-5.1-6-18 
-จรรยำบรรณในกำรใช้
งำนอินเตอร์เน็ต 
ARIT-5.1-6-19 
-พระรำชบัญญัติกำร
รักษำควำมมั่นคงฯ 
พ.ศ.2562 
ARIT-5.1-6-20 
-พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรกระท ำควำมผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
ARIT-5.1-6-21 
-กำรด ำเนินงำนตำม
แนวนโยบำยและแนว
ปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัย
ของหน่วยงำนของรัฐ 

  7 มีการด าเนินงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
ก าหนด 
ประกอบด้วย    
การควบคุม
คุณภาพ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
และจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ก ำหนดกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบ คุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จึงก ำหนดนโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในระดับส ำนัก สถำบัน ด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ปีกำรศึ กษำ  2561 จ ำนวน 1 
องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arit.pcru.ac.th/home/
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การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 5.1 กำรบริหำรของส ำนักเพื่อกำรก ำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำ 

เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของส ำนักฯ  และระบบกลไกกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักวิทย
บริกำรฯ โดยระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-01) มีกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
ต่ำง ๆ ดังนี ้
1. กำรควบคุมคุณภำพ 

1.1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับก ำกับ  ดูแล ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบหรือตัวบ่งช้ีคุณภำพที่ก ำหนด 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-02) 

1.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อก ำหนดตัวช้ีวัด
คุณภำพตำมพันธกิจของส ำนักฯ ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน
ของตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยบูรณำกำรเข้ำ
กับกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนปกติ ตำมรำยงำนกำรประชุม
ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 13 พฤศจิกำยน 
2561 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-03) ต่อจำกนั้นได้น ำเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกำยน 2561 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.1 เรื่องระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ให้ที่ประชุมรับทรำบ 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ในองค์ประกอบที่ 5 จ ำนวน 1 องค์ประกอบ มีจ ำนวน  5 ตัวบ่งช้ี 
ดังนี ้

ตัวบ่งช้ี 5.1 กำรบริหำรของส ำนักเพื่อกำรก ำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้
ตัวบง่ช้ีที่ 5.5 ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรและกำร

ตัดสินใจ  

 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-7-01  
คู่มือประกันคณุภำพ
กำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
 
 
 
ARIT-5.1-7-02  
ค ำสั่งที่ 102/2561 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
ARIT-5.1-7-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันฯ   
ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 
13 พฤศจิกำยน 2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีได้รับกำรพัฒนำ 

เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพท้ังในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-04) 

1.3 มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดท ำปฏิทินกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของส ำนัก เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-7-05)   

1.4 มีกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อ
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของส ำนัก เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถสร้ำงควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนให้ผู้รับผิดชอบได้เป็นอย่ำงดี โดยในคู่มือ
ประกอบไปด้วยรำยละเอียดขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีต่ำง ๆ ที่
ส ำนักรับผิดชอบ เช่น นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ระบบประกันประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระบบและกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรฯ รวมทั้ง นิยำมศัพท์ของกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นต้น 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-06 ) 

1.5 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 น ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้ งที่  11/2561 เมื่อวันที่  21 
พฤศจิกำยน 2561 วำระที่  5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่  5.6 
แผนพัฒนำคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำ สรุปได้ดังนี้ 
ให้งำนบริหำรและธุรกำรเพิ่มข้อมูลส่วนข้อเสนอแนะจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อให้เห็นข้อสังเกต
แนวทำงกำรปรับปรุง/พัฒนำ ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะรำย
องค์ประกอบคุณภำพ และตัวบ่งช้ี โดยระบุกิจกรรม/แนวทำงกำร
พัฒนำ ช่วงเวลำงบประมำณ ในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน เพื่อ
สำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป มติที่
ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนำคุณภำพ คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 มติที่
ประชุม เห็นชอบ (เอกสำร ARIT-5.1-7-07 - ARIT-5.1-7-08)   
 

2. กำรตรวจสอบคุณภำพ 
   2.1 มีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561  ส ำหรับก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เปน็ไปตำม
กรอบหรือตัวบ่งช้ีคุณภำพที่ก ำหนด ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวบรวม
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยมีคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

ARIT-5.1-7-04  
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนักครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 
2561 
 ARIT-5.1-7-05 
ปฏิทินกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคณุภำพ 
 
 
 
ARIT-5.1-7-06  
คู่มือประกันคณุภำพฯ
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-7-07 
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 
ARIT-5.1-7-08 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
ส ำนัก ครั้งท่ี 11/2561 
วันท่ี 21 พฤศจิกำยน 
2561 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1) ฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน (ตัวบ่งช้ี5.1เกณฑ์ข้อ 1 และ 2) 
2) ฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ

ควบคุมภำยใน (ตัวบ่งช้ี 5.1 เกณฑ์ขอ้ 3) 
3) ฝ่ำยก ำกับและติดตำมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำ      

ภิบำล (ตัวบ่งช้ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 4) 
4) ฝ่ำยก ำกับติดตำมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตัวบ่งช้ี

5.1 เกณฑ์ข้อ 5) 
5) ฝ่ำยจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนบริหำรและพัฒนำ

บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน (ตัวบ่งช้ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 6 
และตัวบ่งช้ี 5.6) 

6) ฝ่ำยพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ตัวบ่งช้ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

7) ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรส ำนัก (ตัวบ่งช้ีที่ 5.2) 
8) ฝ่ำยพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
9) ฝ่ำยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร

ตัดสินใจ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.5) 
โดยให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย และรำยละเอียดอื่น ๆ ของกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561  (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-09)   
 

   2.2 จัดท ำแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน โดยมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรฯ จ ำนวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 
เดือน และรอบ 9 เดือน (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-10)   
 

2.3 น ำผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ รอบ 6 เดือน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 27 
มีนำคม 2562  วำระที่ 5 เสนอเพื่อเพิจำรณำ  ข้อที่ 5.6 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 รอบ 6 เดือน ให้ที่ประชุมรับทรำบ สรุปได้ว่ำ ให้
ผู้รับผิดชอบทุกตัวบ่งช้ี ด ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและ
จัดเก็บหลักฐำน โดยศึกษำจำกคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับส ำนัก สถำบัน ปีกำรศึกษำ 2561  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-11)   
 

3. กำรประเมินคุณภำพ  
    3.1 จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-assessment 
report: SAR)  เพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
ส่วน คือ 1) ส่วนน ำ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน      
2) ส่วนผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบและผลกำรประเมิน

 
 
 
 
ARIT-5.1-7-09  
ค ำสั่งที่ 102/2561 
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนิน 
งำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-5.1-7-10   
เอกสำรแบบติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำม
ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำฯ 
 
 
 
ARIT-5.1-7-11 
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 
27 มีนำคม 2562 
 
 
 
 
ARIT-5.1-7-12 
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตนเองตำมตัวบ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 และ 3) ส่วนของกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
องค์ประกอบและทิศทำงกำรพัฒนำ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-
7-12) 
   3.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ใน
ระดับส ำนัก จัดให้มีกำรตรวจประเมินตำมกรอบท่ีก ำหนด  
   3.3 จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำร 
เสนอรำยงำนให้ผู้บริหำร  เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 
    3.4 น ำผลกำรตรวจประเมิน เข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักฯ  เพื่อน ำไป ใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปี
ต่อไป   

จำกกำรด ำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำว ส่งผลให้ส ำนักมีผลกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ตำมองค์ประกอบ 
และตัวบ่งช้ี  จ ำนวน 1 องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนกำร
ประเมินตนเอง เฉลี่ย  ...............อยู่ในระดับ............  และส ำนักจะ
น ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ไปปรับปรุงพัฒนำตำมพันธกิจของ
ส ำนักต่อไป  

 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 
มรภ.พช.ที่

5.1 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 
มรภ.พช.ที่.

5.1 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

    
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
 

จุดเด่น 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน 
การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง
ประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นส าคัญ คือ  

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
6) ความพึงพอใจด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 

 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน

ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
สารสนเทศหน่วยงาน และด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี ้

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
6) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 
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ผลกำรด ำเนินงำน :  
   

ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 6 ด้ำน ด้วย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์    
ดร.สมใจ กงเติม ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 
2561 ได้ให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำควรเพ่ิมด้ำน ส ำนักจึงได้ด ำเนินกำรเพ่ิมอีก 1 ด้ำน จำกเดิมมี 5 ด้ำน เพ่ิม
เป็น 6 ด้ำน ดังนี้ 1) ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 3) ด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 4) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  5) ด้ำนสำรสนเทศเทศหน่วยงำน และ 6) ด้ำนระบบสำธำรณูปโภค
และรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ส ำนักได้มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-01) โดยมีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 1  
ส ำรวจครั้งที่ 1 (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 – 31 มกรำคม 2562) โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 

เป็นบุคคลภำยในของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยนักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 126 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จ ำนวน 
92 คน บัณฑิตวิทยำลัย (นักศึกษำปริญญำโท) จ ำนวน 6 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 79 คน อำจำรย์ และ
บุคลำกรสำยวิชำกำร/อำจำรย์ จ ำนวน 61 คน รวมทั้งหมดจ ำนวน 364 คน  ท ำกำรวิเครำะห์และรำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 พบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯในภำพรวมทั้ง 6 ด้ำน คือ  ค่ำเฉลี่ย 4.09 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกเป็นด้ำน ๆ ดังนี้ 
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.11 คะแนน อยู่ในระดับ มำก  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
ค่ำเฉลี่ย 4.09 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 4.10 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำน
คุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.09 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนสำรสนเทศเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย 4.06 
คะแนน อยู่ในระดับ มำก  และด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย 4.09 
คะแนน อยู่ในระดับ มำก และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2562 ในวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1  มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 มอบทุกงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบใน
แต่ละด้ำนตรวจสอบผลกำรประเมินที่มีค่ำคะแนนที่ต่ ำ และมีข้อเสนอแนะ น ำข้อมูลไปวำงแผนเพ่ือหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงและพัฒนำต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-02 - ARIT 5.2-1-03) 

 ข้อเสนอแนะ   
 ผู้รับบริกำรให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำร ทั้ง 6 ด้ำน มีดังนี้ 

  1. ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
             1.1 ดี 
             1.2 ดีมำก 
  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
      2.1 ดีมำก 
 3.  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
              3.1 มีห้องคำรำโอเกะเพ่ิม 
            3.2 ดีมำก 
          4.  ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 

  4.1 ให้ท ำควำมสะอำดชั้นหนังสือและหนังสือ เนื่องจำกมีฝุ่นมำก 
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         5.  ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน 
               5.1 พอใช้ 
               5.2 ดีมำก 
         6.  ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 
               6.1 พอใช้ 
              6.2 ดีมำก 

 
ผลกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 2  
ส ำรวจครั้งที่ 2 (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 31 กรกฎำคม 2562) ) โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 

เป็นบุคคลภำยในของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย นักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 282 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช.  จ ำนวน 
45 คน  บัณฑิตวิทยำลัย (นักศึกษำปริญญำโท) จ ำนวน 6 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 46 คน อำจำรย์ และ
บุคลำกรสำยวิชำกำร/อำจำรย์ จ ำนวน 60 คน รวมทั้งหมดจ ำนวน 439 คน  ส ำนักท ำกำรวิเครำะห์และรำยงำนผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 2 พบว่ำ ควำมคิดเห็นของ
ผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ในภำพรวมทั้ง 6 ด้ำน คือ  ค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกเป็นด้ำน 
ๆ ดังนี้ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ในระดับ มำก  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.40 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 4.32 คะแนน อยู่ในระดับ 
มำก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.41 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนสำรสนเทศเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย 
4.27 คะแนน อยู่ในระดับ มำก และด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย 4.40 
คะแนน อยู่ในระดับ มำก และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 
2562  ในวำระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 2  มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 2 มอบงำนบริหำรและ
ธุรกำรตรวจสอบข้อเสนอแนะที่ส ำนักต้องปรับปรุงและพัฒนำ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.2-1-05-05) 
  ข้อเสนอแนะ   
  ผู้รับบริกำรให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำร ทั้ง 6 ด้ำน มีดังนี้ 
  1. ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
  1.1 จัดล ำดับได้ดี 
  1.2 ดี 
  2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
  2.1 บริกำรดีมำก ให้ควำมช่วยเหลือดี 
 2.2 เจ้ำหน้ำที่ใช้วำจำไพเรำะ ให้บริกำรดี 
 3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
              3.1 ให้เปิดบริกำรถึงกลำงคืน จะได้มีสถำนที่อ่ำนหนังสือ 
              3.2 มีบันไดเลื่อนในหอสมุดกลำง 
              3.3 หอสมุดกลำงควรให้น ำอำหำรเข้ำรับประทำนได้ แต่ต้องรักษำควำมสะอำด 
          4. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 
 4.1 ดี 
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      5.  ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน 
               5.1 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ไม่สม่ ำเสมอ 
               5.2 เพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร 
       6.  ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 
               6.1 น้ ำไม่ค่อยสะอำด 
               6.2 ห้องน้ ำไม่สะอำด และทำงเดินไปห้องน้ ำไม่สว่ำง 

 

จะเห็นได้ว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2561 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำก คิดค่ำเฉลี่ย  4.37 คะแนน 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรย้อนหลัง 3 ปี ท ำให้มีระดับคะแนนควำม 
พึงพอใจอยู่ในระดับ มำก ไม่ลดลง แต่คะแนนเพ่ิมขึ้นจำกกำรประเมินครั้งที่ 1 เนื่องจำกส ำนักได้น ำข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริกำรมำปรับปรุงและพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสม สอดคล้องควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เช่น  
จัดท ำกิจกรรม 5 ส. ท ำควำมสะอำดชั้นหนังสือและหนังสือและสถำนที่ภำยในห้องบริกำร/รอบบริเวณอำคำร 
จัดหำเส้นทำงส ำรองอินเทอร์เน็ตเพ่ือควำมเสถียรในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต จัดหำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเพ่ือรองรับ
กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นต้น  
  ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้น ำข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร จ ำนวน 4 ปี คือ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 มำเปรียบเทียบกัน ดังตำรำง 
 

เปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักฯ 
 

 

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมินมีควำมพึงพอใจ ระดับคะแนนควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก ไม่
ลดลง เนื่องจำกส ำนักได้ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปีกำรศึกษำ 2561 มีระดับควำมพึงพอใจ

โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.37  
 
 

หลักฐำน 
ARIT 5.2-1-01   แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ARIT 5.2-1-02 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ ครั้งที่ 1 
ARIT 5.2-1-03  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 

ปีกำรศึกษำ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักฯ แยกตำมด้ำน 

กระบวนกำร
และขัน้ตอน
กำรให้บริกำร 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้

ให้บริกำร 

สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

คุณภำพ
กำร

ให้บริกำร 

สำรสนเทศ
หน่วยงำน 

ระบบ  
สำธำรณูป 

โภค 

รวม 

2558 4.23 4.28 4.19 4.29 4.27 - 4.25 
2559 4.20 4.28 4.26 4.28 4.16 - 4.25 
2560 4.37 4.40 4.39 4.35 4.31 - 4.37 
2561 4.37 4.40 4.32 4.41 4.27 4.40 4.37 
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ARIT 5.2-1-04   รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ครั้งที่ 2 

ARIT 5.2-1-05  สรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 

มรภ.พช.ที่
5.2 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  
3.51 

คะแนน 
4.37  

คะแนน 
4.37 

คะแนน 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 

มรภ.พช.
ที5่.2 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  
3.51 

 
4.37  

คะแนน 
4.37 

คะแนน 
 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
 

จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
รอบปีกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนการสอน  ส านักควรจัดบริการความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  โดยให้ครอบคลุมในประเด็นความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ 
ต้องมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในประเด็นส าคัญ 
คือ  

1. ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. ความพึงพอใจด้านห้องสมุด 

 
   ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถงึ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้านการบริการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ ความพึงพอใจด้านห้องสมุด  
 ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย  
   ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5) 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
  ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินควำม
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนักฯ ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และด้ำน
ห้องสมุด ท ำกำรประเมินทั้งเอกสำรและประเมินบนออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 
5.4-1-01) มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจ จ ำนวน 2 ครั้ง  มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 1  
ส ำรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2561 – 31 มกรำคม 2562 จำกกำรแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้ำใช้

บริกำรส ำนักฯ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จ ำนวน 418 คน 
(จำกนักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 263 คน  นักศึกษำภำค กศ.ปช. จ ำนวน 56 คน  นักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 
6 คน และอำจำรย์ จ ำนวน 93 คน) พบว่ำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 
4.19 คะแนน เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ  



77 
 

 

            ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ 
มำก ค่ำเฉลี่ย 4.22 คะแนน เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
(ค่ำเฉลี่ย 4.08) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.35) และด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.23)  

 ด้ำนห้องสมุด ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.15 คะแนน เมื่อพิจำรณำสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 3.90) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.24) และด้ำนบริกำรและให้ค ำปรึกษำ (ค่ำเฉลี่ย 4.30) แต่ละด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ
มำก 

ข้อเสนอแนะ (ครั้งท่ี 1) 
1. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

1.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

1.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. ให้บริกำรดีมำก 
2. เจ้ำหน้ำมีค ำแนะน ำที่ดี 

1.3 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. ดีมำกเครื่องปรับอำกำศเย็นสบำย 
2. ห้องบริกำรคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์เพียงพอ 

2. ด้ำนห้องสมุด 
2.1 ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

1. ควรมีหนังสือใหม่ๆ มำกกว่ำนี้ เพ่ือใช้ค้นคว้ำในกำรเรียน 
2.2 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1. อุปกรณ์ครบ ไม่ช ำรุด  
2. ควรปรับปรุงห้องน้ ำ 
3. เพ่ิมห้องคำรำโอเกะ และมีจุดนั่งกินขนมได้ 
4. อยำกให้ท ำควำมสะอำดชั้นหนังสือบ้ำง ชั้นหนังสือมีฝุ่นเยอะ 

2.3 ด้ำนบริกำรและให้ค ำปรึกษำ 
     1. ให้ค ำปรึกษำดีมำก 

         
        งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนหอสมุดกลำงได้น ำเสนอที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ในวำระที่ 5 เสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อที่ 
5.4 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 ครั้งที่ 1  มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 มอบหน่วยงำนที่ส ำรวจตรวจสอบจ ำนวน
กลุ่มตัวอย่ำง และทุกหน่วยงานจัดท าช่องทางในการติดต่อ ประสานงาน เพื่อให้ค าปรึกษาได้ตลอดเวลาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และตรวจสอบหัวข้อที่ได้รับกำรประเมินต่ ำที่สุด และข้อเสนอแนะ ให้เร่งสรุปหำสำเหตุ 
วำงแผนและแก้ไขปัญหำต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.4-1-02 - ARIT 5.4-1-03) 
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 ผลกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 2  
ส ำรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 – 31 กรกฎำคม 2562 จำกกำรแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้ำ

ใช้บริกำรส ำนักฯ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จ ำนวน 530 คน 
(จำกนักศึกษำภำคปกติ จ ำนวน 257 คน  นักศึกษำภำค กศ.ปช. จ ำนวน 98 คน นักศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 
6 คน และอำจำรย์ จ ำนวน 169 คน)  พบว่ำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 
4.32 คะแนน เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ  

ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.29) 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.38) และด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.34) แต่ละด้ำนมี
ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก 

 ด้ำนห้องสมุด ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.29 เมื่อพิจำรณำสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.21) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.29) และด้ำนบริกำรและให้ค ำปรึกษำ (ค่ำเฉลี่ย 4.36) แต่ละด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มำก 

ข้อเสนอแนะ (ครั้งท่ี 2) 
1. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

1.1 ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
1. ควรมีเครื่องถ่ำยเอกสำร 

2. เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอใช้ท ำให้รอนำน 
3. มีวิธีกำรแนะน ำขั้นตอนกำรจองคอมพิวเตอร์ 

1.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. ให้บริกำรดีมำก 
2. มีควำมเป็นกันเองแนะให้แนะน ำดี 

1.3 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1. เครื่องปรับอำกำศเย็นมำก 
2. มีอุปกรณ์ครบ ที่นั่งสบำย 

2. ด้ำนห้องสมุด 
2.1 ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 

1. อยำกให้มีบริกำรประเภท e-Magazine 
2.2 ด้ำนสถำนที่/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

1. ระหว่ำงชั้นหนังสือมีแสงสว่ำงน้อย 
2.3 ด้ำนบริกำรและให้ค ำปรึกษำ 

1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรและให้ค ำปรึกษำดีมำก 
 
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนหอสมุดกลำงได้ น ำเสนอที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 ในวำระท่ี 5 เสนอเพ่ือพิจำรณำ ข้อที่ 5.4 
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ครั้งที่ 2  มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและ
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เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 2 มอบงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และงำนหอสมุดกลำง วำงแผนเพ่ือปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำร ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งบประมำณให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที และส่วนที่ใช้งบประมำณให้วำงแผนด ำเนินกำรในปีถัดไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.4-
1-04 - ARIT 5.4-1-05) 

 

  จะเห็นได้ว่ำในปีกำรศึกษำ 2561 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ในภำพรวม อยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.32 
คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ย้อนหลัง 3 ปี ท ำให้มี
ระดับคะแนนควำมพึงพอใจเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี เนื่องจำกส ำนักได้ด ำเนินกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร เช่น จัดหำหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร จัดท ำ
กิจกรรม 5 ส. ท ำควำมสะอำดสถำนที่ภำยในห้องบริกำรและรอบบริเวณอำคำร ปรับปรุงพ้ืนที่นั่งอ่ำนค้นคว้ำ 
จัดหำเส้นทำงส ำรองอินเทอร์เน็ตเพ่ือควำมเสถียรในกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ต จัดหำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเพ่ือรองรับ
กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงต่อเนื่อง และจัดหำอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำร
ให้บริกำรห้องฝึกอบรมและห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต ปลั๊กไฟ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น และน ำข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจครั้งที่ 1 มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนต่ำง ๆ ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
  ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้น ำข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนัก จ ำนวน 4 ปี คือ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 – 2561 มำเปรียบเทียบกัน ดังตำรำง 
 

เปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำนักฯ 
 

 
 

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมินมีควำมพึงพอใจ เพ่ิมมำกขึ้นเนื่องจำกส ำนักได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.32  เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 

ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ มำก 
ค่ำเฉลี่ย 4.34 

ด้ำนห้องสมุด  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.29 
 
 

ปีกำรศึกษำ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักฯ แยกตำมด้ำน 

กำรบริกำรคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

ห้องสมุด รวม 

2558 3.91 3.79 3.85 
2559 4.28 4.00 4.14 
2560 4.34 4.27 4.31 
2561 4.34 4.29 4.32 
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หลักฐำน 
ARIT 5.4-1-01  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ 
ARIT 5.4-1-02  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 
ARIT 5.4-1-03  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 
ARIT 5.4-1-04  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2  
ARIT 5.4-1-05  สรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งท่ี 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2562 
 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2561) 

มรภ.พช.ที่
5.4 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  
3.51 

คะแนน 
4.32 

 
4.32 

คะแนน  
 
 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 
 

มรภ.พช.ที่
5.4 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  
3.51 

คะแนน 
4.32 

4.32 
คะแนน  

 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
 

จุดเด่น 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
รอบปีกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ส านักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ  ของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ  และประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย ต้อง

ครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
  ในรอบปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ด ำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริม
อำจำรย์ให้มีวุฒิปริญญำเอกและต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  1 มีแผนระบบ

สำรสนเทศ 
(Information 
System Plan) 
 
 
 

ตำมที่  ส ำ นั ก วิ ทยบริ ก ำ ร และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมำณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมำณ 2562 ) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร มำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำขีด
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ควำมสำมำรถทำง ICT ในด้ำนกำรบริหำร

จัดกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้  ทักษะที่
เหมำะสมด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 
และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำช
อำชีพได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด ำเนินงำน
ดังต่อไปนี้    

1.1 ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมำณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมำณ 2562 ) ค ำสั่งที่ 1886/2561 
รำยละเอียดประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร โดยมีอธิกำรบดีเป็นประธำน
กรรมกำร รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
คณบดี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สถำบันเป็น
กรรมกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร
ฯ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร มีหน้ำที่
ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของมหำวิทยำลัย ก ำกับดูแลและ
ติดตำม อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ 
และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำ
แ ผ น แ ม่ บท เพื่ อ ให้ ส อด คล้ อ งกั บแผน
ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  แ ล ะ แ ผ น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และ 2) คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
โดยมีผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง
เป็นประธำนกรรมกำร ผู้บริหำร อำจำรย์ 
จำกคณะ ส ำนัก สถำบัน ภำยในมหำวิทยำลัย
เป็นกรรมกำร และมีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร มีหน้ำที่วิเครำะห์และจัดท ำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  ให้
สอดคล้องแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  (เอกสำรหมำยเลข ARIT 
– 5.5 – 1 – 01) 

1.2 ประสำนให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรเลือกปัจจัย
ภำยในและภำยนอกมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 1 – 01 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำ
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ 
2560 - 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมำณ 
2562 )  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
SWOT ผ่ำนระบบออนไลน์ (เลือกควำมเห็น
ที่ชอบจำกมำกไปน้อย)   
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 1 – 02) 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
จัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีงบประมำณ 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2562)  เรื่อง ทบทวนแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  
ปีงบประมำณ 2560–2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2562) เสนอเพื่อพิจำรณำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  
ปีงบประมำณ 2560–2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2562) ต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่  19 
ตุลำคม 2561  มติที่ประชุมเห็นชอบ มอบให้
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปรับปรุงตำมที่ประธำนและคณะกรรมกำร
เสนอแนะ 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 1 – 03) 

1.4 ได้มีกำรน ำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ 2560 – 2564 
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมำณ 2562) เสนอ
เพื่ อพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 
มกรำคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 1 – 04) 

1.5 น ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำร  มหำวิทยำลั ยรำชภั ฏ
เพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ 2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมำณ 2562) มำไว้ในกำร
ด ำเนินงำน 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 1 – 05) 

ARIT – 5.5 – 1 – 02 
ร่วมวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอก (SWOT) 
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ 
2560 -2564 
http://miscenter.pcru.ac.t
h/swot/ 
ARIT – 5.5 – 1 – 03 
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ เพชรบรูณ์ ปีงบประมำณ 
2560–2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2562) ครั้งท่ี 
1/2561 ในวันศุกร์ที่  19 
ตุลำคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 1 – 04 
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำร
มหำวิทยำลยั ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 9 มกรำคม 2562 
 
 
ARIT – 5.5 – 1 – 05 
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เพชรบูรณ์  
ปีงบประมำณ 2560-2564 
(ฉบับปรับปรุง 2562 

http://miscenter.pcru.ac.th/swot/
http://miscenter.pcru.ac.th/swot/
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  2 มีระบบสำรสนเทศ

เพ่ือกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจตำม
พันธกิจของสถำบัน 
โดยอย่ำงน้อย   
ต้องครอบคลุมกำร
สนับสนุนจัดกำร
เรียนกำรสอน กำร
บริหำรจัดกำร และ
กำรเงิน และ
สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพ 
 

ส ำ นั ก วิ ท ยบ ริ ก ำ ร แ ละ เทค โน โ ลยี
สำรสนเทศ มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของ
สถำบัน เพื่อสนับสนุนจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
โดยระบบสำรสนเทศแบ่งตำมด้ำนได้ ดังนี้  
ด้ำนบริหำรจัดกำร และ ด้ำนกำรเงิน 
ประกอบด้วย 

2.1 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร (PMIS) เป็นระบบที่ประกอบด้วย
ระบบงำนย่อยทั้งหมด 9 ระบบงำนย่อย 
ได้แก่ ระบบงำนทะเบียน, ระบบกำรบริหำร
งบประมำณ , ระบบพัสดุและกำรบริหำร
สินทรัพย์ , ระบบงำนกำรเงิน , ระบบกำร
บัญชี, ระบบต้นทุนต่อหน่วย , ระบบบัญชี
เงินเดือน, ระบบบริหำรงำนบุคลำกร และ
ระบบงำนธุรกำร ที่สำมำรถรองรับกำร
ท ำงำนตำมระเบียบต่ำง ๆ ตำมภำรกิจของ
มหำวิ ทย ำลั ย  อ ำทิ  เ ช่ น  ก ำ ร จั ดสรร
งบประมำณ กำรจัดเก็บประวัติบุคลำกร กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำย กำรลงทะเบียน
นักศึกษำ กำรจัดกำรแผนกำรศึกษำ เป็นต้น 
(อกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 2 – 01) 

2.2 ระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร 
เป็นระบบที่ สำมำรถตรวจสอบประวัติ
บุคลำกร และประวัติกำรลำศึกษำต่อของ
บุคลำกรได้ทั้ งหมด รำยงำนสถิติด้ ำน
งบประมำณ ด้ำนหลักสูตร ด้ำนบุคลำกร 
รำยงำน จ ำนวนนักศึกษำ เป็นต้น (เอกสำร
หมำยเลข ARIT – 5.5 – 2 – 02) 

2.3 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ระบบที่ให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรทุกหน่วยงำน
สำมำรถท ำกำรบันทึกเอกสำรกำร รับ – เข้ำ 
ของหนั งสื อ  กำรออกเลขค ำสั่ ง ใ ห้ กั บ
หน่วยงำนต่ำง ๆ และสำมำรถให้ผู้บริหำรลง
นำมเกษียนหนังสือผ่ำนระบบได้ทันที อีกทั้ง
ยังช่วยในกำรค้นหำเอกสำร กำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนเอกสำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 
– 5.5 – 2 – 03) 

2.4 ระบบแบบสอบถำมภำวกำรณ์มีงำน
ท ำของบัณฑิต เป็นระบบที่ท ำหน้ำที่ในกำร
จัดเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบกำรศึกษำโดย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 01 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจดักำร (PMIS) 
http://pmis.pcru.ac.th/
mis  
 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 02 
ระบบสำรสนเทศส ำหรับ
ผู้บริหำร 
http://pmis.pcru.ac.th/m
is/eis/ 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 03 
ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
http://pmis.pcru.ac.th/p
b_e-saraban/ 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 04 
ระบบแบบสอบถำม 
ภำวะกำรมีงำนท ำของ 

http://pmis.pcru.ac.th/mis
http://pmis.pcru.ac.th/mis
http://pmis.pcru.ac.th/mis/eis/
http://pmis.pcru.ac.th/mis/eis/
http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban/
http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban/
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สำมำรถท ำกำรกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ
ดังกล่ำวได้  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 2 – 04) 

2.5 ระบบบริกำรข้อมูลสำรสนเทศกลำง
มหำวิทยำลัย  เป็นระบบที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล
ด้ำนบุคลำกร ด้ำนภำวะกำรมีงำนท ำ ด้ำน
นักศึกษำให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) น ำไปใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 
– 2 – 05) 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วย 

2.6 ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษำ 
เป็นระบบที่ได้ท ำกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
นั กศึ กษำในกำรเพิ่ ม  –  ถอน รำยวิชำ 
สอบถำมข้อมูลรำยวิชำที่สอน ตำรำงสอบ 
ห้องเรียน แสดงผลกำรเรียน ตรวจสอบกำร
ช ำระเงิน ในส่วนของอำจำรย์สำมำรถท ำกำร
บันทึกคะแนน ประมวลและส่งผลกำรเรียน
ไปยังฝ่ำยทะเบียนและวัดผลอัตโนมัติ  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 2 – 06) 

2.7  ระบบบันทึกกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์  สำมำรถน ำเข้ำเอกสำรกำรประชุม
ต่ำง ๆ เพื่อประหยัดทรัพยำกร และแสดง
ควำมคิดเห็นหรือมติในวำระต่ำง ๆ ได้ เป็นต้น 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 2 – 07) 
 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  

2.8 ระบบก ำกับและติดตำมงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เป็นระบบที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรติดตำมตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพในระดับ
มหำวิทยำลัย ระดับสำขำ โดยสำมำรถเรยีกดู
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี รำยละเอียดต่ำง ๆ 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 2 – 08) 

บัณฑิต 
http://academic.pcru.ac.
th/index/job/ 
ARIT – 5.5 – 2 – 05 
ระบบบริกำรข้อมลู
สำรสนเทศกลำง
มหำวิทยำลยั 
http://miscenter.pcru.ac
.th/index.php 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 06 
ระบบทะเบยีนและวัดผล
นักศึกษำ 
http://pmis.pcru.ac.th/m
is/webservice/ 
 
 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 07 
ระบบบันทึกกำรเรียนกำร
สอนออนไลน ์
http://eclassroom.pcru.
ac.th/ 
 
 
ARIT – 5.5 – 2 – 08  
ระบบก ำกับและตดิตำมงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
http://trackqa.pcru.ac.th
:81/signin 
 

  3 มีกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศ 
 

ส ำ นั ก วิ ท ยบ ริ ก ำ ร แ ละ เทค โน โ ลยี
สำรสนเทศ ด ำเนินกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศผ่ำนระบบ
ประเมินออนไลน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
(ดังเอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 3 – 01) 
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้  

ช่วงที่  1   เดือนกรกฎำคม 2561 – 
พฤศจิกำยน 2561 ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปี

ARIT – 5.5 – 3 – 01 
ระบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 

http://academic.pcru.ac.th/index/job/
http://academic.pcru.ac.th/index/job/
http://miscenter.pcru.ac.th/index.php
http://miscenter.pcru.ac.th/index.php
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/
http://eclassroom.pcru.ac.th/
http://eclassroom.pcru.ac.th/
http://trackqa.pcru.ac.th:81/signin
http://trackqa.pcru.ac.th:81/signin
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กำรศึกษำ 2561 จำกกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจท้ังหมด 4,038 คน ซึ่ง
ผลกำรประเมินในภำพรวมของทุกระบบอยู่
ในระดับ มำก มีค่ำเฉลี่ย 4.31  คิดเป็นร้อยละ 
86.20 ดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 1 แสดงรำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศท้ังหมด 

 
จำกตำรำงที่  1 ได้แสดงผลกำร

ประเมินควำมพึงพอใจโดยท ำกำรแยกเป็น
ระบบ ดังนี้  

1) ระบบประเมินกำรสอน มีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 1,105 คน มีค่ำเฉลี่ยคือ 
4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 อยู่ในระดับมำก 

2) ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ มี
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 2,642 คน มี
ค่ำเฉลี่ยคือ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 อยู่
ในระดับมำก 

3) ระบบข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน 
มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 237 คน มี
ค่ำเฉลี่ยคือ 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 อยู่
ในระดับมำก 

4) ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มี
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด 30 คน มีค่ำเฉลีย่
คือ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 อยู่ในระดับ
มำก 

5) ระบบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ มีผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด 20 คน มีค่ำเฉลี่ยคือ 
4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 อยู่ในระดับมำก 

6) ระบบประชุมออนไลน์ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด  4 คน มีค่ำเฉลี่ยคือ 4.79 
คิดเป็นร้อยละ 95.80 อยู่ในระดับมำกที่สุด  
และมีข้อ เสนอแนะจำก ผู้ใช้ งำน โดย
ต้องกำรให้ระบบทะเบียนและวัดผลรองรับ
กำรแสดงผลบนระบบปฏิบัติกำร IOS  
 (เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 3 – 02) 

ARIT – 5.5 – 3 – 02 
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2561 
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ช่วงที่  2  เดือนธันวำคม 2561 – 

เมษำยน 2562 ประจ ำภำคเรียนที่  2 ปี
กำรศึกษำ 2561 จำกกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจท้ังหมด 3,612 คน ซึ่ง
ผลกำรประเมินในภำพรวมของทุกระบบอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.30  คิดเป็นร้อยละ 
86.00 ดังตำรำงที่ 2 
ตำรำงที่ 2 แสดงรำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจระบบสำรสนเทศท้ังหมด 

 
 จำกตำรำงที่ 2 ได้แสดงผลกำรประเมิน

ควำมพึงพอใจโดยท ำกำรแยกเป็นระบบ ดังนี้  
1) ระบบประเมินกำรสอน มีผู้ตอบแบบ

ประเมินทั้งหมด 1,034 คน มีค่ำเฉลี่ยคือ 
4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 อยู่ในระดับมำก     

2) ระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ มี
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 2,304 คน มี
ค่ำเฉลี่ยคือ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 อยู่
ในระดับมำก  

3) ระบบข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน มี
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 223 คน มี
ค่ำเฉลี่ยคือ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 อยู่
ในระดับมำก  

4) ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มี
ผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด 22 คน มีค่ำเฉลีย่
คือ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 อยู่ในระดับ
มำก  

5) ระบบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 24 คน มีค่ำเฉลี่ยคือ 4.18 
คิดเป็นร้อยละ 83.60 อยู่ในระดับมำก  

6) ระบบประชุมออนไลน์ มีผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 5 คน มีค่ำเฉลี่ยคือ 4.76 
คิดเป็นร้อยละ 95.20 อยู่ในระดับมำกที่สุด  
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 3 – 03)    

 
 
 
 
ARIT – 5.5 – 3 – 03 
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
ภำคเรยีนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2561 
 



88 
 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
  4. มีกำรน ำผลกำร

ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศมำ
ปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ 
 
 

มีกำรน ำข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จำกกำร
ประ เมินควำมพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ระบบ
สำรสนเทศประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  

- ด ำเนินกำรปรบัปรุงพัฒนำระบบ
สำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำให้อยู่ในรูปแบบ 
Responsive เพื่อให้ระบบทะเบียนและ
วัดผลส ำหรับนักศึกษำ สำมำรถรองรับกำร
แสดงผลผ่ำนอุปกรณม์ือถือบนระบบปฏิบัต ิ
กำร IOS  และ ระบบปฏิบตัิกำร Android 
ได้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 4 – 01) 

ARIT – 5.5 – 4 – 01 
ระบบสำรสนเทศส ำหรับ
นักศึกษำ 
http://pmis.pcru.ac.th/m
is/webservice/ 

  5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำน
ระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนภำยนอก
ที่เก่ียวข้องตำมที่
ก ำหนด 
 

ด ำเนินกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย
ของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่
ก ำหนด  
5.1 แสดงกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบฐำนข้อมูล
รำยบุคคลด้ำนบุคลำกร  

 ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ก ำหนดส่งก่อนวันที่  10 ตุลำคม 2561 
ผู้ รับผิดชอบได้ท ำกำรจัดส่ง ในวันที่  1 
ตุลำคม 2561 มีผลกำรด ำเนินงำน 100% 

ภำคเรียนท่ี 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
ก ำหนดส่งก่อนวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2562 
ผู้รับผิดชอบได้ท ำกำรจัดส่ง ในวันที่  27 
มีนำคม 2562 มีผลกำรด ำเนินงำน 100% 
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.5 – 5 – 01) 

ARIT – 5.5 – 5 – 01 
เอกสำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 
 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 
มรภ.พช.ที่

5.5 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2561) 
มรภ.พช.ที่

5.5 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 
จุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 
 
 
 

http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้ง  ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น การ

ประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
บุคลากรประจ าสายสนับสนุน  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้ส านักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน) 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
         ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีเป้ำประสงค์และกลยุทธ์ในกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกร
ของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง  เพ่ือให้ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะในวิชำชีพ และสมรรถนะให้มีศักยภำพที่
สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่งบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน ที่ปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำน ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีทั้งหมด จ ำนวน 27 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร  พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว เป็นต้น ในปีกำรศึกษำ 2561 ตำมตัวบ่งชี้ที่ 5.6 เกณฑ์กำรประเมิน บุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้ง  ในประเทศหรือต่างประเทศ ได้รับกำร
พัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะในวิชำชีพ ประสบกำรณ์ เช่น กำรประชุมวิชำกำร อบรม ศึกษำดูงำน ทั้งในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อง 15 ชั่วโมง/ปี/คน  ทั้งนี้ บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำน  
ยกเว้นแม่บ้ำน คนงำน โดยมีรำยละเอียดกำรค ำนวณ ดังนี้   
           
  1. ค ำนวณค่ำร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะใน
วิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  
 

ร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะ 
                               ในวิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ                           x 100 

บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนทั้งหมด 
 
             
  พบว่ำ บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ 
เพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพในประเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (1 สิงหำคม 2561 – 31 กรกฎำคม 
2562) จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100  (ARIT 5.6-1-01 - ARIT 5.6-1-04) 
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          โดยค ำนวนเป็นคะแนนของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะใน
วิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ ดังนี้ 
 
  2. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 

                                 คำ่ร้อยละของบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ีไดร้ับกำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้และทักษะ     
                                                 ในวิชำชีพท้ังในประเทศหรอืต่ำงประเทศ                                        x 5 

                         100 
 
 
 

  พบว่ำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูน
ควำมรู้ ทักษะในวิชำชีพ ประสบกำรณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  (1 สิงหำคม 2561 – 31 กรกฎำคม 2562) 
จ ำนวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หรือ เท่ำกับ 5.00 คะแนน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐำน 
ARIT 5.6-1-01 - รำยงำนสถิติกำรกำรอบรม/ศึกษำดูงำน/ประชุมสัมมนำ 
ARIT 5.6-1-02 - ค ำสั่งไปรำชกำร 
ARIT 5.6-1-03 - ภำพถ่ำยกำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ อบรม ศึกษำดูงำน 
ARIT 5.6-1-04 - รำยงำนกำรอบรม/ศึกษำดูงำน/ประชุมสัมมนำ 

 
 

  27   
  27 
 

X  100 
 X  100 

 27 
 

=  100 
 

คะแนนที่ได้  = 

คะแนนที่ได้ = X  5 
100 

=  5 
 

100 
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สถิติกำรฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำน ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
 

ล ำดับที ่ รำยชื่อ-บุคลำกร เร่ือง/โครงกำร วัน-เวลำ-สถำนที ่
จ ำนวน
ชั่วโมง 

1 (1) อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ     
(2) นำงสำวปวีณำ ทองเป๊ะ 
(3) นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 

ILL eBooks Sharing เพื่อเรียนรู้
กำรใช้งำนบริกำรยืม-คืน eBooks 
ผ่ำน EDS EBSCO Discovery 
Service ระหว่ำงห้องสมดุใน
เครือข่ำยมหำวิทยำลยัรำชภฏั 

วันท่ี 16 พ.ย.2561  
ณ ห้องฝึกอบรมช้ัน 3 อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยั     
รำชภัฏอุตรดิตถ์ ค ำสั่งที่ 99/2561 สั่ง ณ 
วันท่ี 31 ตุลำคม 2561 

4 

2 (1) นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี    
(2) นำงสำวมัทนำ รำมศิร ิ
(3) นำยทองสุก ค ำตะพล 
(4) นำยวิเศษ เกตุด ี
(5) นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 
(6) นำยจ ำรัส ด้วงด ี
(7) นำงวรรณภัสร์ ปรำบพำลำ 
(8) นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
จัดท ำคู่มือปฏิบตัิงำนหลัก (Work 
Manual) ของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยปฏิบตัิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 รุ่นที ่1  

วันท่ี 19-20 พฤศจิกำยน 2561  
ณ ห้องประชุมสีทอง (ช้ัน 1) อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เพชรบูรณ์  
ค ำสั่ง 2004/2561  
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 

12 

3 (1) นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี 
(2) นำยอภิรักษ์  อุ่นดี 
(3) นำงสำวศิวพร  อ่อนชุ่ม 
(4) นำยไพบูลย์  กันยำ 
(5) นำยหรรษธร  ขวัญหอม 
(6) นำยอุดมศักดิ์  ภู่พิมล 
(7) นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
(8) นำยชัยมงคล  แก้วสี 
(9) นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ 
(10) นำงรัตนำ  ชมมัย 
(11) นำงสังเวียน  จินดำ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร สำย
ปฏิบัติกำร ใหส้ำมำรถวิเครำะห์และ
ประเมินค่ำงำนในกำรก ำหนดระดบั
ต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร และ
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ประจ ำปี 
พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 

วันท่ี 22-24 พฤศจิกำยน 2561  
ณ ห้องประชุมสีทอง (ช้ัน 1) อำคำร
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
เพชรบูรณ์  
ค ำสั่ง 2002/2561  
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561 

18 

4 (1) นำยชัยมงคล  แก้วสี 
(2) นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ 
(3) นำงสังเวียน  จินดำ 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำย
ปฏิบัติกำร ใหส้ำมำรถวิเครำะห์ 
และ ประเมินค่ำงำนในกำรก ำหนด
ระดับต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร 
และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 รุ่นที่ 2” 

วันท่ี 23-25 มกรำคม 2562  
ณ ห้องประชุมสีทอง มหำวิทยำลยั     
รำชภัฏเพชรบรูณ์ ค ำสั่ง 117/2562 สั่ง 
ณ วันท่ี 18 มกรำคม 2562 

18 

5 บุคลำกรในส ำนักท้ังหมด โครงกำรอบรมกำรสนทนำภำษำ
เกำหลีขั้นพื้นฐำน 

วันท่ี 16 มกรำคม 2562  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 อำคำรบรรณรำช
นครินทร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ

6 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อ-บุคลำกร เร่ือง/โครงกำร วัน-เวลำ-สถำนที ่
จ ำนวน
ชั่วโมง 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยั       
รำชภัฏเพชรบรูณ ์

6 (1) นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี   
(2) นำยอภิรักษ์  อุ่นดี 
(3) นำงรัตนำ  ชมมัย    
(4) นำงสำวศิวพร  อ่อนชุ่ม     
(5) นำยไพบูลย์  กันยำ     
(6) นำยหรรษธร  ขวัญหอม 
(7) นำยอุดมศักดิ์  ภู่พิมล    
(8) นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์      
(9) นำงสังเวียน  จินดำ   
(10) นำยชัยมงคล  แก้วสี  
(11) นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ     

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
จัดท ำคู่มือปฏิบตัิงำนหลัก (Work  
Manual) ของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
สำยปฏิบตัิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2562 รุ่นที่ 2” 

วันท่ี 13-14 กุมภำพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมสีทอง อำคำรส ำนักงำน
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ ์
ค ำสั่งที่ 261/2562  สั่ง ณ วันที่ 8 
กุมภำพันธ์ 2562 

12 

7 (1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร 

พิธีมอบเกียรติบตัรและเข้ำร่วมกำร
สัมมนำ "องค์กรลดโลกร้อน ด้วย
กำรใช้เสื้อผ้ำคลูโหมดและเสื้อเบอร์ 
5"  

วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม(ช้ัน 2 
อำคำรทรงกลม) โรงแรมเซ็นทรำ บำย 
เซ็นทำรำ ศูนยร์ำชกำรและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
ค ำสั่งที่ 198/2562  
สั่ง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 

 

8 (1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร 

สัมมนำทำงวิชำกำรประจ ำป ี
เรื่อง Data Science:Data 
Analytics ในกำรบริหำรห้องสมุดใน
ศตวรรษที่ 21 

วันท่ี 14 กุมภำพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม(ช้ัน 2 
อำคำรทรงกลม) โรงแรมเซ็นทรำ บำย 
เซ็นทำรำ  
ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  
ค ำสั่งที่ 198/2562  
สั่ง ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 

6 

9 (1) อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ     
(2) นำงสำวมัทนำ  รำมศิร ิ
(3) นำยขวัญชัย บุญทองเถิง 

อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อกำรสืบค้น 
จ ำนวน 4 ฐำน 

วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2562  
ณ ห้องบริกำรอินเตอร์เนต็ ช้ัน 2 อำคำร
แสงเยน  ส ำนักหอสมุด  มหำวิทยำลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ค ำสั่งที่ 
18/2562  
สั่ง ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 

6 

10 (1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร 
(2) นำงสำวปวีณำ ทองเป๊ะ 

กำรประชุมช้ีแจงกำรเตรียมควำม
พร้อมและพิจำรณำแนวทำงปฏิบตัิ
ส ำหรับกำรให้บริกำรยืมระหว่ำง
ห้องสมุดสมำชิกบนฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกรม (ILL on UC-TAC) 

วันท่ี 1 มีนำคม 2562  
ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ 
นคร ช้ัน 3 อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร 
 ค ำสั่งที่ 465/2562  
สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 

6 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อ-บุคลำกร เร่ือง/โครงกำร วัน-เวลำ-สถำนที ่
จ ำนวน
ชั่วโมง 

11 (1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร 
(2) นำงสำวปวีณำ ทองเป๊ะ 
(3) อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ 

อบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อกำรสืบค้น 
จ ำนวน 4 ฐำน 

วันท่ี 4-5 มีนำคม 2562  
ณ ห้องฝึกอบรม ช้ัน 2 อำคำรเทพรัตน์
วิทยำโชติ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์(บำงเขน) กรุงเทพมหำนคร  
ค ำสั่งที่ 102/2562  
สั่ง ณ วันที่ 16 มกรำคม 2562 

12 

12 (1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร 

กำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ เรื่อง บทบำทใหม่
ของห้องสมุดในยุคกำรศึกษำแบบ
เปิด (New Library's roles in the 
open education era) 

วันท่ี 20-22 มีนำคม 2562 ณ โรงแรม
แอมบำสซำเดอร์  ถนนสุขมุวิท 11 
กรุงเทพมหำนคร  
ค ำสั่งที่ 610/2562  
สั่ง ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562 

 

13 (1) นำยวิเศษ  เกตุด ี
(2) นำยอุดมศักดิ์  ภู่พิมล 

งำนสัมมนำอบรม HPE Aruba 
Network  

วันท่ี 22 มีนำคม 2562  
ณ Wintree City Resort Chiang Mai 
ห้อง Convention ค ำสั่งที่ 27/2562  
สั่ง ณ วันที่ 18 มีนำคม 2562 

6 

14 (1) นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำร
ให้บริกำรยมืคืนระหว่ำงห้องสมุดบน
ฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรมและกำร
ลงรำยกำรตำมมำตรฐำนเพื่อกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันบนฐำนข้อมูล
สหบรรณำนุกร (UC-TAL) 

วันท่ี 29-30 เมษำยน 2562 ณ 
ห้องฝึกอบรมช้ัน 5 (ห้อง 1) อำคำรศูนย์
สำรสนเทศ(ห้องสมดุ)  
มหำวิทยำลยัขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ค ำสั่งที่ 36/2562  
สั่ง ณ วันที่ 23 เมษำยน 2562 

12 

15 (1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร  
(2) อำจำรย์อนุพงษ์  สุข
ประเสริฐ  
(3) นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี  
(4) นำงรัตนำ  ชมมัย  
(5) นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์  
(6) นำยธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์  
(7) นำยอุดมศักดิ์  ภู่พิมล  
(8) นำงสำวดวงใจ  ค ำทิพย์  
(9) นำงสำวปนัดดำ  วงศ์โสม  
(10) นำงวรรณภัสร์  ปรำบ
พำลำ  
(11) นำยหรรษธร  ขวัญหอม  
(12) นำงสำวภำวิณี  ศรีจรยิะ  
(13) นำยชัยมงคล  แก้วสี  
(14) นำยไพบูลย์  กันยำ 
(15) นำงสำวปวีณำ  ทองเป๊ะ  
(16) นำยขวัญชัย  บุญทองเถิง  
(17) นำงโชติกำ  โสดำ 
(18) นำงจงรักษ์  ชำติธนวัฒน์ 

โครงกำรศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
บุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ประจ ำปี 2562 

วันท่ี 22 –24  พฤษภำคม  2562  ณ 
ส ำนักหอสมุด และส ำนักคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยับูรพำ และจัดอบรมบทบำท
ของ ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0  ณ 
บ้ำนรับรองหำดน้ ำใส อ ำเภอสัตหบี 
จังหวัดชลบุรี  ค ำสั่งที่ 25/2562  
สั่ง ณ วันท่ี 26 เมษำยน 2562 

18 
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ล ำดับที ่ รำยชื่อ-บุคลำกร เร่ือง/โครงกำร วัน-เวลำ-สถำนที ่
จ ำนวน
ชั่วโมง 

(19) นำงสังเวียน  จินดำ 
(20) นำงเสำวนีย์  ศรีค ำวงศ์ 
(21) นำงธนพร  กองยัง 
(22) นำยประสงค์  อุ่นค ำยี ่
(23) นำงสกำวเดือน  อ่อนโอน 
(24) นำยไพโรจน์  ใจใหญ ่

16 (1) นำยออมสิน  พรมแก้ว โครงกำรส่งเสริมให้รัฐและ
เอกชนปฏบัติตำมกฏหมำยจ้ำงงำน
คนพิกำรในสถำนประกอบกำร 

วันท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ.2562 ณ 
โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

12 

17 (1)อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร 
(2)นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี 
(3)อำจำรย์อนุพงษ์  สุข
ประเสริฐ 
(4)อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ  
(5)นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์ 
(6)นำงวรรณภสัร์  ปรำบพำลำ 

ประชุมเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัภำคเหนือ 8 
แห่ง ครั้งท่ี 9 

วันท่ี 30-31 พฤษภำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 อำคำรบรรณรำชนครินทร์  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุตรดิตถ ์
ค ำสั่งที่ 1087/2562  
สั่ง ณ วันท่ี 27 พฤษภำคม 2562 

12 

18 (1) นำยออมสิน  พรมแก้ว โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำโครงข่ำย
สำยเคเบิลใยแก้วน ำแสง 

วันท่ี 21-22 เมษำยน 2562  
ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หอ้ง
ประชุม IT108 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยั         
รำชภัฏเพชรบรูณ ์

12 

19 (1) อำจำร ดร.เดือนฉำย  ไชย
บุตร     
(2) นำงวรรณภัสร์ ปรำบพำลำ 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อมอบ
นโยบำยและชี้แจงแนวทำงกำร
จัดท ำข้อมูลรำยบุคคลอุดมศึกษำ 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี
กำรศึกษำ 2562 

วันท่ี 23-24 มิถุนำยน 2562  
ณ ห้อง Convention Center โรงแรม
รำมำรกำร์เด้นส์  กรงเทพมหำนคร ค ำสั่ง
ที่ 1237/2562 

6 

20 (1) นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี อบรมหลักสูตร "ผู้บริหำรยุคเปลีย่น
ผ่ำนสังคมดิจทัล" 

วันท่ี 9-10กรกฏำคม 2562 ณ โรงแรม
วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณโุลก ค ำสั่ง
ที่ 67/2562 

12 

21 (1) นำยจ ำรัส  ด้วงดี   
(2) นำยขวัญชัย บุญทองเถิง  

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำร
ด ำเนินงำนระบบจัดเก็บเอกสำรฉบับ
เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตำม
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดใน
ประเทศไทย” 

วันท่ี 26 กรกฏำคม 2562  
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  
กรุงเทพมหำนคร 
ค ำสั่งที่ 74/2562 

6 

22 บุคลำกรในส ำนักท้ังหมด กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และ 
ทบทวนแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561-
2565 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

วันท่ี 30-31 กรกฏำคม 2562  
 

12 
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ส่วนที่ 3  

ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

กำรประเมินระดับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นกำรสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ใน 4 พันธกิจ  รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนัก  โดยแสดง
เป็นค่ำเฉลี่ยในแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือให้ผู้บริหำรส ำนักได้น ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
 

องค์ประกอ
บในการ
ประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนนประเมินโดย 
คณะกรรมกำร 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ง
จำกที่ระบุใน 

SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

5. กำร
บริหำร
จัดกำร 

5.1 กำรบริหำร 
ของสถำบันเพื่อกำร 
ก ำกับติดตำมผลลัพธ์ 
ตำมพันธกิจ กลุ่ม 
สถำบันและเอกลักษณ์ 
ของสถำบัน 

5 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5 5 1-7 

 

5.2 ระดับควำมพึง 
พอใจของผู้รับบริกำร 

3.51
คะแนน 

4.37 คะแนน บรรลุ 4.37 4.37  
 

5.4 ระดับควำมพึง 
พอใจต่อสิ่งสนับสนุน 
กำรเรียนรู้ 

3.51 
คะแนน 

4.32 คะแนน บรรลุ 4.32 4.32  
 

5.5 ระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำรและ 
กำรตัดสินใจ 

4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 5 1-5 
 

5.6 บุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีได้รับกำร
พัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ 
และทักษะในวิชำชีพท้ัง
ในหรือต่ำงประเทศ 

3.51 
คะแนน 

5 คะแนน บรรลุ 5 5  

 

 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (4 ตัวบ่งชี้) 
 

4.74 
 

 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 
ส านัก ได้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 



96 
 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 
 


