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ค ำน ำ 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของส านัก สถาบัน ให้ดียิ่งขึ้นทุก ๆ ด้านตาม
พันธกิจของส านัก สถาบัน ในช่วงระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564  รายงานฉบับนี้เปนการรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก สถาบัน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับส านัก สถาบัน องคประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ ในรายงานฉบับนี้จึงประกอบด้วย
สาระส าคัญ 4 ส่วน   ดังนี้ 
       ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้น 

      ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
      ส่วนที่  3 สรุปผลคะแนนการด าเนินงานและผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

       ส่วนที่  4 ภาคผนวก 
                ขอขอบคุณ ผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งท าหน้าที่จัดเก็บและก ากับตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติให้การ
ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายด้วยดี 
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สำรบัญ 

 
  หน้ำ 
ค ำน ำ   
สำรบัญ   
บทสรุปผู้บริหำร   ก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น  1 
 ความเป็นมาของหน่วยงาน 1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ (Vision) 3 
 พันธกิจ (Mission) 3 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 
 โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 5 
 คณะกรรมการบริหาร 5 
 ข้อมูลบุคลากร 5 
 การด าเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี

การศึกษา 2562 (ปีที่ผ่านมา)  
6 

ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.4 ภาวะผู้น าและการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ 
       แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ มร.พช.ที่  1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
      ของผู้รับริการ 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.9  บุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรูแ้ละ 
       ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.10 ระบบสาสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ สวบ.ที่ 1.11 การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด 
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บทสรุปผู้บริหำร 

ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน คือ 1) สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และรองรับพันธกิจมหาวิทยาลัย 2) บริการที่ทันสมัยด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล 3) ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ 4) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักธรรมาภิบาล  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพตนเอง  ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ มรภ.พช.(สกอ.) และตัวบ่งชี้ตาม
พันธกิจหลักของส านัก  พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย คะแนนประเมิน 
ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน  

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.4 ภาวะผู้น าและการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ  5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตัวบ่งชี้ มร.พช.ที่ 1.7 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้ำนดิจิทัล 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ 

4.30 การด าเนินงานระดับด ี

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.9 บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.10 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ  

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.11 การประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม  11 ตัวบ่งช้ี (54.30/11) 4.94 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
 
 



ข 

 

 

จุดเด่น  
1.  มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาการท างานให้มีศักยภาพ และสามารถให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษา 

  2.  ผู้บริหารมีแนวคิดด้านผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง และน านวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าสู่มหาวิทยาลัยภายใต้
เครือข่ายราชภัฏระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

3.  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่หลากหลายและชัดเจน โดยเฉพาะหลักตอบสนอง หลัก
ประสิทธิภาพหลักการมีส่วนร่วม 

4. บุคลากรมีความสามารถด้านดิจิทัลสูงท าให้สามารถพัฒนานักศึกษาได้เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แนวทำงเสริม 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง 
  1. ควรพิจารณาศักยภาพความทันสมัยของห้องสมุดและสื่อสารสนเทศรวมถึงระบบการให้บริการ เพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม 

แนวทำงแก้ไข 
 - 

เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำหน่วยงำนในอนำคตให้สอดรับกับกำรพัฒนำ 

 1. การบริหารจัดการด าเนินงานด้านการบริการตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง 
2. การด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ของส านัก 1 ครั้ง และ 

รายงานผลต่อผู้บริหารส านักและกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป 
3.  จัดท าโครงการ/กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน ตามโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 4. สนับสนุนและมีความร่วมมือกับเครือข่ายประกันคุณภาพ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ/มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

5. บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หลากหลายช่องทางแก่บุคลากรภายในและ
ท้องถิ่น 

  6. ส่งเสริมให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการบริหารงานและบริการข้อมูล 

  7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 8. การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวเป้าหมายการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบือ้งต้น 

ควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมทีมาจาก 2 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ และ ส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 
ส ำนักวิทยบริกำร 

ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก สังกัดส านักงานอธิการบดี เปิด
ให้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับจากนั้นมา 
ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยล าดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นส านักวิทยบริการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้วยงบประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 10 ล้านบาท และได้น า
เทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม FoxPro ที่เขียน
ขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม-คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นการตอบสนองผู้ใช้ที่จะ
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2543 ส านักวิทยบริการ ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) 
ใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบาร์โค้ด
และพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส านักวิทยบริการ ได้น าโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วารสารและกฤตภาค 
 
 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส านักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแล
ระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและบุคลากร 
ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

http://www.pcru.ac.th/
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของส านัก
วิทยบริการและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดูแลระบบ
การติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต
ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและดูแลระบบการให้บริการ wireless 
internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้านวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรภายในใหม่ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 นั้น 
ให้แบ่งส่วนราชการในส านักฯ เป็นส านักงานผู้อ านวยการและภายใต้ส านักงานมีงานได้แก่ งานบริหารและธุรการ 
งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างอาคารใหม่ 
เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ด าเนินการขอใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของส านักไป
ยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม่ เดือนตุลาคม) และเปิดบริการให้แก่ผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร จากอาคารวิทย
บริการ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของส านัก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2008 ด้านการบริการ  
 ปี พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 : 2008 ด้านการบริการ เป็น ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2563 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จ ากัด (INTL Cert Co Ltd)   
 

 สถำนที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

ส านักงานผู้อ านวยการ/งานบริหารและธุรการ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 
งานหอสมุดกลาง   ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1-3 
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          งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 และ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
          โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสาร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติรำชกำร 
 

ปรัชญำ  :   “บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 “เป็นศูนย์กลางการบริการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  2. ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้
ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เป้าหมาย 

1.1 เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  และบริการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย  ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการบริการ 
 เป้าหมาย 

2.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3  การส่งเสริมการให้บริการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 เป้าหมาย 

3.1 มีการเผยแพร่และบริการวิชาการ เพื่อสืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมาย 

4.1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.2 มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และท้องถิ่น 
4.3 มีการพัฒนาบุคลากรของส านักอย่างต่อเนื่อง 
4.4 มีการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

http://www.aritc.pcru.ac.th/
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-หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากร
สารสนเทศ 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
-หน่วยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุ
 

 
โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้บ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

            
            
  

 

 
 
 
 
                                                                                                                   
                                                                       

                   
 
         
              
     
 
                                    
            
   
                                                         
     

          
                         
  

  
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

อธิการบด ี

-หน่วยธุรการ 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและงบประมาณ 
-หน่วยการเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชาสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภาพ 
-หน่วยอาคารสถานที ่
 

-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิาร  
 คอมพิวเตอร ์
-หน่วยบริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต            
 -หนว่ยบริการซ่อมบ ารุงรักษา 
 คอมพิวเตอร์  
-หน่วยบริการระบบเว็บไซต์และ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-หน่วยบริการระบบโทรศัพท์และ
กล้องวงจรปิด             
  

-หน่วยบ ารุงรักษาและบริการ         
 ระบบสารสนเทศ 
-หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
 ผ่านระบบเครือข่าย 
-หน่วยบริการฝกึอบรมการใช้งาน 
 ระบบสารสนเทศ 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
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คณะกรรมกำรบริหำร 
 

 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 อาจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
 อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 

อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ   รองผู้อ านวยการฝ่ายหอสมุดกลาง 
 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 
 นางณัฐยา  สุโนพันธ์    หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
 นางมัทนา  จันทร์ศรี   หัวหน้างานหอสมุดกลาง 
 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์   หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำ  
ป.ตร ี

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

สำยวิชำกำร 5         

ข้าราชการ 3   2 1 2 1   

พนักงานมหาวิทยาลัย 2   2  2    

อาจารย์ประจ าพิเศษ -         

สำยสนับสนุน 32         

ข้าราชการ 1   1      

ลูกจ้างประจ า 1  1       

พนักงานราชการ 1  1       

พนักงานมหาวิทยาลัย 17  15 2      

ลูกจ้างช่ัวคราว 12 6 6       

รวม 37 6 23 7 1 4 1   
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กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับส ำนัก  
ปีกำรศึกษำ 2562 (ปีท่ีผ่ำนมำ)   

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1  กำรผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 
แนวทำงเสริม 
1. ส านักควรท าแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาบางส่วนท่ีไดร้ับการอบรมเพื่อ
พัฒนาทางด้านดิจิทัลแตม่ีผลการประเมินไม่
ผ่าน โดยอาจจะร่วมกับคณะหรือหลักสตูร
สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ควรก าหนดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล
เพื่อพัฒนานักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย โดย
อาจจะจ าแนกตามคณะ 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

ส านั กควร ให้ความส าคัญในการ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนพัฒนา
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 
 
 
 

การผลิตบัณฑิต เป็นพันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อน
ความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งาน
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ีนี้ประเด็น
การพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

กรณีนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน ส านักได้ด าเนินการแจ้งไปยังคณะเพื่อให้นักศึกษา
มาสอบใหม่ได้อีกครั้ง โดยก่อนสอบให้มีการอบรมร่วมกับนักศึกษาที่จะด าเนินการ
สอบในรอบถัดไป  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัท าโครงการอบรมการใช้
เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทกัษะด้านดิจิทลัของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  จ านวน 2 กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะดา้นดิจิทัล
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์

- กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละสอบวดัระดับทักด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์

มีการก าหนดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนานักศึกษา ช้ันปีสุดท้ายเข้า
รับการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  และก าหนด
สมรรถนะและทักษะดิจิทัลของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 55 โดยมีการจัดอบรมให้นักศึกษา ดังนี้ 

1.จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล 
2.จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสอบประเมินความสามารถด้านดิจิทัล 
3.จัดการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความส าคัญในการก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยการอบรม
การใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ระดับชั้นปีท่ี 1 – 3 ประจ าปีการศึกษาท่ี 2563  

- กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล 
- กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้และสอบวัดระดับทักษะด้านดิจิทัล 
ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและทกัษะดิจิทัล คือ ร้อยละ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3  ปีการศึกษา 2563 เข้ารับการอบรม  ไมนอยกวา 
รอยละ 60  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบนั 
เกณฑ์ข้อที่ 4 มีการบรหิารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
แนวทำงเสริม  
1. ส านักควรเก็บรวบรวมข้อมลูการ
ด าเนินงานในหลักตา่ง ๆ ให้ครบถว้นและ
น าเสนอผลที่เกิดขึ้นอยา่งชัดเจน 
2. ส านักควรก าหนดตัวช้ีวัดของหลัก      
ธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลักให้ชัดเจน 
 
  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการด าเนินการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการอธิบายการด าเนินงานครบถ้วนทั้ง 10 หลัก 
    1. หลักประสิทธิผล 
    2. หลักประสิทธิภาพ 
    3. หลักการตอบสนอง 
    4. หลักภาระรับผิดชอบ 
    5. หลักความโปร่งใส 
    6. หลักการมีส่วนร่วม 
    7. หลักการกระจายอ านาจ 
    8. หลักนิติธรรม  
    9. หลักความเสมอภาค 
   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
แนวทางเสริม 
  1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานเกบ็รวบรวมข้อมลู
การด าเนินงานของผู้บริหารในหลกัต่าง ๆ ทั้ง 10 หลัก พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงานละตัวอย่างประกอบทุกหลักอย่างชัดเจน 
  2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดของหลักธรรมาภิ
บาลทั้ง 10 หลัก คือ คะแนนการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50 โดย
อธิบายไว้ในการรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 

6. มีการด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
แนวทำงเสริม 
- การน าเสนอข้อมลูและแสดงข้อมูลจ านวน
ช่ัวโมงความรู้ ทักษะประสบการณแ์ละผลที่
ได้โดยสรุป 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการด าเนินงานดา้นการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และด าเนนิการ
ครบทุกกระบวนการอยู่แล้ว โดยมีคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรฯ  และมีการน าเสนอข้อมูลโดยแสดงข้อมูลจ านวนชั่วโมง
ความรู้ ทักษะประสบการณ์และผลทีไ่ด้รับโดยสรุปในรูปแบบของตารางการ
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ ของบุคลากรสาย
สนับสนนุ  ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้เข้าอบรม, ประเภทของการอบรม, ชื่อ
หลักสูตร, สถานที่ที่อบรม, ความรู้ที่ได้รับ และจ านวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
แนวทำงเสริม 
     ส านักควรก าหนดระยะเวลาการประเมิน
ให้ชัดเจน เช่น เดือนละ 1 ครั้ง หรอื 2 เดือน
ครั้ง และกลุม่เป้าหมายส าหรับการประเมิน
ให้ชัดเจน โดยอาจจะแบ่งส่วนตามกลุ่มงาน
ที่ให้บริการ ให้มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายเท่า ๆ 
กัน และน าผลการประเมินแยกตามกลุ่มงาน
ตามประเด็นที่ก าหนด เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์
จากการประเมินนี้ ไปพัฒนาแตล่ะกล่มงาน
ต่อไป 

 
 
 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ การด าเนินงานในการก าหนดระยะเวลา
การประเมิน จ ำนวน 2 คร้ัง ในรอบปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ครั้งท่ี 1 (วันท่ี 1 
มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563) และครั้งท่ี 2 (วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 31 
มีนาคม 2564) และก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับการประเมินเป็นกลุ่มผูร้ับบริการ
ของส านักท่ีเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง จ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส านัก 
โดยการประมาณค่าสดัส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนรวมประชากรที่เข้าใช้บริการ 
พร้อมท้ังได้แบ่งกลุม่ประเภทบุคลากรผูร้ับบริการออกเป็น จ านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 
    - นักศึกษาภาคปกติ 
    - นักศึกษาภาค กศ.ปช. 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
    รวมถึงการสร้างแบบประเมินในลักษณะ
ออนไลน ์
 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
  1. การประเมินความพึงพอใจควรมีการ
ก าหนดสดัส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมลูจากประชากร 
เช่น ร้อยละ 20 – 25 เป็นต้น 
  2. การประเมินความพึงพอใจต้องจ าแนก 
อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร (กลุ่ม
ผู้ใช้บริการในแตล่ะระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจน) เพื่อน าผลมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

    - บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
    - บุคลากรสายสนับสนุน 
    - บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ 
    - บุคคลภายนอก 
    ส าหรับแบบประเมินส านักใช้ในรูปแบบออนไลน์และสร้างคิวอาร์โค้ด เพื่อความ
สะดวกให้กับผู้รับบริการสแกนประเมินภายในอาคารบรรณราชนครนิทร์  
การวิเคราะห์ผลการประเมินส านักได้จ าแนกตามประเภทตามกลุ่มผู้รับบริการ        
เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ชัดเจนต่อไป 
    
 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่  5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
 
แนวทำงเสริม 
1. ควรมีการรวบรวมรายละเอียดว่า
สารสนเทศดังกล่าว น าไปใช้ในการบริหาร
และตดัสินใจ เรื่องใดสนองต่อการพัฒนา
งานตามพันธกิจหรือไม่ อย่างไรและน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคณุภาพอย่างไร 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ การด าเนินงาน ดังนี้ 
- จัดท าแผนปฏิบตัิราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อน า
แผนปฏิบัตริาชการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาขีดความสามารถทาง ICT ในด้านการบริหารจดัการ การเรยีนการสอน การ
วิจัย การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ 
ทักษะที่เหมาะสมดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสาร และน าไปประยุกตใ์ช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพันธกิจของสถาบัน เพื่อ
สนับสนุนจดัการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงานประกันคณุภาพ ดังนี ้ 
1. ระบบประชุมออนไลน์ มไีว้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเอกสารการประชุม ช่วย
ให้ประหยดักระดาษได้เป็นอย่างด ี
2. ระบบสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ช่วยให้บุคลากรในส านักสามารถสรา้ง
แบบประเมินผ่านระบบไดด้้วยตนเอง สามารถสร้างสามารถสร้างลิงค์ สร้าง QR 
code ให้ผู้ประเมิน และสรุปผลการประเมินได้ทันที ช่วยลดระยะเวลาการท างานได้
เป็นอย่างด ี
3. ระบบจองห้องประชุมส านัก   ท าให้ผู้รับบริการสะดวก ตรวจสอบสถานะห้องว่าง
ได้ทันที ไมต่้องเดินทางมา ผู้ให้บรกิารสามารถบริการจดัการได้อย่างรวดเร็ว 
 - มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

ตัวบ่งช้ีที่  5.5 บุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะ
ในวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
แนวทำงเสริม 
ควรมีการพัฒนาตนเอง สร้างเครือข่ายและ
สนับสนุนการพัฒนาอบรมออนไลน์ 

 
 
 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ของส านักให้ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนนิงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 
ส านัก โดยการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การตอบโจทย์ Thai PDPA ส าหรับ
ภาคการศึกษาด้วย Microsoft Azure Cloud” และ การสมัมนาออนไลน์ เรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor Cloud ผสานการท างานด้าน Cloud 
Computing และ Virtualization” ผ่านทาง Microsoft Teams และส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอบรม ประชุมในรูปแบบออนไลน์ เช่น การ
ติดตามความก้าวหน้าการเขียนการวิเคราะห์การประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลยั อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาตา่งประเทศ และการประชุม
คณะกรรมการบรหิารส านัก เป็นตน้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งช้ี 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  11 
ตัวบ่งชี้  มีรายละเอียดของตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.3 การบริหารความเสี่ยง  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 5 ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.4 ภาวะผู้น าและการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 4 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 4 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ มร.พช.ที่ 1.7 กำรส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้ำนดิจิทัล 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 4 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.8 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.9 บุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 100 / 
5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.10 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
4 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.11 การประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
5 ข้อ 

จ านวน 11  ตัวบ่งชี ้
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ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตวับ่งชี้ 
 
ตัวบ่งชี้ สวบ. ที่ 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน  
ชนิดตัวบ่งชี ้   กระบวนการ  
รอบปีกำรประเมิน   ปีงบประมาณ  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
  การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ

และกลไกการบริหารของส านักเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส านัก 
โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยง
กับวิสัยทัศนของ
หน่วยงานและ 
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์สถาบัน 
รวมถึงสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
สถาบัน และพัฒนา
ไปสู่ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปตีามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลผุล
ตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมาย ของ
แผนกลยุทธ์ ท้ังนี้การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแนวทางในการพัฒนาส านัก เพื่อตอบสนองภารกิจ
ของการด าเนินงานของส านัก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   โดยการจัดท าโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขึ้น  ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563  (เอกสาร ARIT-1.1-1-01) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร ภายในส านัก มีส่วนร่วม
พิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ส านัก และ
เพื่อให้ได้แผนยุทธ์ศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาส านัก ซึ่งจะน าไปสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ  ซึ่งด าเนินการตาม
กระบวนการดังนี้  

1. วิเคราะห์ SWOT คือ สภาพแวดล้อมภายใน มีการวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อนของส านัก  สภาพแวดล้อมภายนอกมีการ
วิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม  มีกระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยใช้  
SWOT Analysis  ปัจจัยภายใน มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของส านัก ปัจจัยภายนอกมีการวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรค หรือ
ภัยคุกคาม จากบุคลากรภายในส านัก และบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้

ARIT-1.1-1-01  
สรุปผลการด าเนิน
โครงการจดัท า 
แผนปฏิบัตริาชการ  
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในวันท่ี 10-11 
สิงหาคม  2563  
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ต้องเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร
ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก 
และแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และเหมาะสม
กับบริบทของส านัก จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรของส านัก 
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  
และเป้าประสงค์หลัก 

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบไป
ด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และประเด็น
ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
ปรัชญำ “บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
ปณิธำน  “เป็นศูนย์กลางการบริการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัล” 
วิสัยทัศน์ “บริการนวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ  และเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

2. ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภบิาล  
แผนปฏิบัติรำชกำร 
- แผนปฏิบัตริาชการเรื่องที ่1 การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
การเรยีนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคณุภาพ
บัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
-  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การให้บริการที่ทันสมัยด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล 
-  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การส่งเสริมการให้บริการ สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้
องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
-  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ  ประจ าปี งบประมาณ 2564  โดย
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการฯ และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักเพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารรายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 16 กันยายน 
2563  วาระที่ 5 ข้อที่ 5.4 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วสรุป
ได้ว่า ให้ปรับแก้ไข ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านัก  
และให้แต่ละฝ่ายงานตรวจสอบโครงการที่รับผิดชอบของส านักให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบงานบริหารและธุรการ แก้ไขตาม
ข้ อ เ สนอแนะของคณะกรรมการฯ  และน า เ ข้ าที่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ต่อไป (เอกสาร ARIT-1.1-1-02) 
     จากนั้นส านักวิทยาบริการฯ ได้น า แผนปฏิบัติราชการ ส านัก
วิทยบริการฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 
2/2563 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติราชการ 
ส านักวิทยบริการฯ ที่ประชุมพิจารณา แผนปฏิบัติราชการ ส านัก
วิทยบริการฯ แล้ว มีข้อเสนอแนะ หน้า 19 ให้เพิ่มข้อกราฟแสดง
ศักยภาพของส านักฯ ให้ครบถ้วน  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการฯ โดยน าข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการต่อไป (เอกสาร ARIT-1.1-1-03)  
 ส านักวิทยบริการฯ ได้น าแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่  5/2564 ในวันพุธที่  5 
พฤษภาคม 2564  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  แผนปฏิบัติราชการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้ส านักน า
ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ต่อไป  (เอกสาร ARIT-1.1-1-04) 
      ตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักฯ มีตัวชี้วัด จ ำนวน 
15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเป้าหมาย 4.00 คะแนน 
2. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีไดร้บัการปรับปรุงหรือพัฒนา มีค่า
เป้าหมาย จ านวน 2 ระบบ 
3. มรีะบบการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ที่ไดร้ับการ
บ ารุงรักษำ มีค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ระบบ 
4. จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาหรือสร้างผลงานโดยบุคลากรของ
หน่วยงาน มีค่าเป้าหมาย 1 นวัตกรรม (เรื่อง) 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามพระราชด าริ มีค่าเป้าหมาย 
จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
6. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชด าริ มีค่าเป้าหมาย 4.00 คะแนน 
7. ร้อยละความส าเร็จของการทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ของระบบ
ทดสอบการเรียนรู้ระดับประถมศกึษา มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60  
8. ระดับคะแนนการบรหิารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ARIT- 1.1-1-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักครั้งท่ี 9/2563 
วันท่ี 16 กันยายน 
2563 
 
 
 
ARIT- 1.1-1-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 2/2563 
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2563 
 
 
 
 
ARIT-1.1-1-04 สรุป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัฯ ครั้งท่ี 
5/2564 วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2564 
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มีค่าเป้าหมาย 4.10 คะแนน 
9. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีค่า
เป้าหมาย 4.00 คะแนน 
10. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ มีค่าเป้าหมาย 
4.30 คะแนน 
11. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 
มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90  
12. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมประเพณีด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่ท้ังภายในและภายนอกของส านัก มีค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 85 
13. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับการพัฒนา เพิม่พูน
ความรู้และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศตาม
เป้าหมายที่ก าหนด มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
14. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศตามเป้าหมายก าหนด(ยกเว้นพนักงานอาคาร 
และพนักงานสถานที่) มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 
15. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มคี่าเป้าหมาย จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ แผนปฏิบัติราชการ คือ ร้อยละ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ
เป้าหมาย ร้อยละ 90 

แผนปฏิบัติราชการ ส านักฯ  ได้มีการก าหนดเป้าหมาย แนว
ทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย และแผนงาน/
โครงการส าคัญ  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี ได้แก ่แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะแผนที่เกี่ยวข้อง) เช่น แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสาร ARIT-1.1-1-05)  และน า 
แผนปฏิบัติราชการ ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านัก
ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.1-1-05 
แผนปฏิบัตริาชการ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 

  2 มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ทุกระดับภายใน
หน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทยบริการฯ สู่หน่วยงานภายใน  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม IT 
108 ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรภายในส านักรับทราบและเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาส านัก พ.ศ.2563-2565 

ARIT-1.1-2-01 
สรุปผลการด าเนิน
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิ
ราชการ และแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทย
บริการฯ สู่หน่วยงาน
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ไปในทิศทางเดียวกัน และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านัก ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย การประเมินผลการจัดโครงการ คือ จากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ โดยใช้วิธีประเมินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 92.50 (เอกสาร  ARIT-1.1-2-01) แยก
เป็นด้าน ๆ ดังนี้ ด้านวิทยากร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม ด้านการด าเนินงานและบริการ ด้านอุปกรณ์และสถานที่ 
และด้านความรู้และการน าไปใช้   และน าผลสรุปการด าเนิน
โครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักเพื่อที่ให้ที่ประชุม
รับทราบและพิจารณา ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ ์
2564 ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ข้อที่ 4.3 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ สู่หน่วยงานภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 มติที่ประชุม รับทราบ (เอกสาร ARIT-
1.1-2-02) 

จากนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท า
แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีของทุกสายงานของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิทย
บริการฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนงาน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักวิทยบริการฯ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ตามเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 
1/2564 วันพุธท่ี 27 มกราคม 2564  วาระที่ 5  เสนอเพื่อพิจารณา 
ข้อที่ 5. เรื่อง แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่1 ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนที่ 2 ตารางความสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับ
ส านักซึ่งมีรายละเอียดของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 3 แผนงานและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียดทั้ง 3 ส่วนแล้ว  มี
ข้อเสนอแนะว่า ให้เพิ่มการเขียนแผนผัง Flowchart ขั้นตอนการ
ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และกระบวนการผลักดันใน

ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.1-2-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ครั้งท่ี 2/2564
วันท่ี 18 ก.พ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.1-2-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ครั้งท่ี 1/2564
วันท่ี 27 ม.ค. 2564 
 
ARIT-1.1 -2-04 
แผนปฏิบัตริาชการราย
ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
การติดตามแผนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามแผน ต่อไป (เอกสาร 
ARIT-1.1-2-03 - ARIT-1.1-2-04) 

  3 มีตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ส านักวิทยบริการฯ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ 
เพื่อใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานแต่ละโครงการ  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการรายปี และตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการรายปี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  คือ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติราชการ เป้าหมาย ร้อยละ 90 ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  จ ำนวน 15 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 .  ร ะดั บคว ามพึ งพอ ใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (คะแนนเตม็ 
5) 

4.00 
คะแนน 

งาน 
บริหารฯ 

2. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับ
การพัฒนา 

2 ระบบ งานวิจัยฯ 

3 .  มี ระบบการ ให้บริการด้ วย
นวัตกรรมดิ จิทั ล  ที่ ไ ด้ รั บการ
บ ารุงรักษา 

2 ระบบ -งานหอสมุด 
กลาง 

-งานบริการ
คอมฯ 
-งานวิจยัฯ 4. จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาหรือ

สร้ างผลงานโดยบุคลากรของ
หน่วยงาน 

1 นวัตกรรม 
(เรื่อง) 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ตาม
พระราชด าริ 

2 โครการ/
กิจกรรม 

-งานวิจัยฯ 

6 . ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตาม
พระราชด าริ (คะแนนเต็ม 5) 

4.00 
คะแนน 

งานวิจัยฯ 

7.ร้อยละความส าเร็จของการ
ทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ของระบบ
ท ด ส อ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

ร้อยละ 60 งานวิจัยฯ 

8.ระดับคะแนนการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

4.10 
คะแนน 

งาน
บริหารฯ 

9 . ระดั บคะแนนการประ เมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

4.00 
คะแนน 

 

10. ระดับความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5) 

4.30 
คะแนน 

งานวิจัยฯ 

 
ARIT-1.1-1-05 
แผนปฏิบัตริาชการ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-
2565 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
11.ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ร้อยละ 90 งาน
บริหาร 

12.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน
และภายนอกส านัก 

ร้อยละ 85 งาน
บริหาร 

13 . ร้ อยละของบุ คลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 งาน
บริหาร 

14 . ร้ อยละของบุ คลากรสาย
ส นั บ ส นุ น ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อบ ร ม
ภาษาต่างประเทศตามเป้าหมายที่
ก าหนด (ยกเว้นพนักงานอาคาร
และพนักงานสถานที่) 

ร้อยละ 85 งาน
บริหาร 

15. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

งาน
หอสมุด 
กลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยงาน
แผนและงบประมาณ ได้รวบรวมโครงการของบประมาณของแต่ละ
สายงานในส านัก มาจัดท าแผนปฏิบัติการรายปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564  มีการก าหนดตัวช้ีวัด ค่า เป้าหมาย เพื่อใ ช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานแต่ละโครงการ      

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงามตาม
แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
มอบหมายให้แต่ละสายงานภายในส านัก ให้ด าเนินการตาม
โครงการ งบประมาณ และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการแต่ละ
โครงการ  ผลการด าเนินงาน ดังตารางต่อไปนี ้

 

ตำรำงผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ 18 สิงหำคม 2564) 

 
โครงกำร งปม. ระยะ 

เวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู ้

148,560 ต.ค. 63 – 
ม.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 
2.โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเรียนรู้และ
พัฒนาหอสมุดกลาง 

108,000  ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว   
88 % 

3.โครงการบ ารุงรักษาห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLip 

100,000 ต.ค.  – 
ธ.ค.63 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

 
ARIT-1.1-4-01 
แผนปฏิบัตริาชการ 
รายปี ส านักวิทย
บริการ ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
4.โครงการบ ารุงรักษาห้องสมุด
อัจฉริยะ (RFID 

250,000 ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 
5.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน ส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชุด
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งฝึก
ปฏิบัติด้านดิจิทัลเพื่อสนบัสนุน
ให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน) 

5,082,400 ต.ค.  – 
ธ.ค.63 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

6.โครงการบ ารุงรักษาระบบ 
FireWell 

450,000 ม.ค. – 
มี.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 
7.โครงการเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

300,000 ต.ค. – 
ธ.ค.63 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 
8.โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย 

100,000 ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

9.โครงการจัดหาวัสดุเพื่อ
สนับสนุนด้านงานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

18,000 ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

10.โครงการพัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

103,800 ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

20 % 

11.โครงการค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,173,708 ต.ค. 63 – 
ก.ย.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

89 % 

12.โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

92,000 ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

72 % 

13.โครงการบริหารส านักงาน 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

365,500 ต.ค. 63 – 
ส.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

95 % 

14.โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนใน
ชนบท ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

25,000 ต.ค. 63 – 
มี.ค..64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

15.โครงการต่อสัญญา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

375,000 มิย. – ก.ค.
64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

16.โครงการบริการวิชาการ
ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

18,000 เม.ย. – 
ก.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

81 % 
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17.โครงการปรับปรุงพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การด าเนินงานต่อองค์กร 

250,000 ม.ค. –  
ส.ค..64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

18.โครงการจัดหาวัสดุเพื่อ
สนับสนุนด้านงานวิจยัและ
พัฒนาซอฟต์แวร ์

9,000 ต.ค. 63 – 
ธ.ค.63 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

19.โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

20,000 ม.ค. – มิ.ย.
64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

20.โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (PMIS) 

495,000 ต.ค. 63 – 
ธ.ค.63 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

21.โครงการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะดา้นดิจิทัล 
 

600,000 ต.ค. 63 – 
มี.ค.64 

ด าเนนิการ
แล้ว 

100 % 

 
 จากตารางการด าเนินงานโครงการประจ าปี พ.ศ. 2564 
พบว่า โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผลการด าเนินงาน ไปได้เพียง ร้อยละ 20 ซึ่งเป็น
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรของส านัก ไปพัฒนาทักษะ ความรู้ 
พร้อมทั้งไปศึกษาดูงาน  แต่ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเช้ือ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ จึงท าให้แผนการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนั้นส านัก
จึงได้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการน างบประมาณไป
ปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น หลังคา ฝ้าเพดานช ารุด เพื่อให้อาคาร
สถานท่ีพร้อมใช้งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 มีการตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

ส านักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป้าหมาย ร้อยละ 50 ครั้งที่ 2 ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 85 ซึ่งมีทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด  โดยมีผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้ประเมินและติดตาม รายละเอียดตัวช้ีวัด และน าผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทย
บริการฯ ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการ รายปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านัก จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้      

ครั้งที่ 1 โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  ในวาระที่ 5.3 รายงานผล
การติดตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ ส านักฯ  ไตรมาสที่ 2 
และในวาระที่ 5.4 รายงานผลการติดตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้(เอกสาร ARIT -1.1-05-01) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.1-5-01 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก ครั้งท่ี 4/2564 
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2564   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
แผนปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัด ผลกำร

ด ำเนินงำน 
แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องท่ี 1 การส่งเสริม
และสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้
และเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
และรองรับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

1.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 
5) 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. จ านวนระบบ
สารสนเทศท่ีได้รับการ
พัฒนา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อการบริการ 

1. มีระบบการให้บริการ
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลท่ี
ได้รับการบ ารุงรักษา 

บรรลุ 

2. จ านวนนวัตกรรมท่ี
พัฒนาหรือสร้างผลงาน
โ ด ย บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงาน 

บรรลุ 

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องที่ 3 การส่งเสริม
การให้บริการ สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมตามพระราชด าริ 

บรรลุ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมตามพระราชด าริ
(คะแนนเต็ม 5) 

บรรลุ 

3. ร้อยละความส าเร็จของ
การทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์
ของระบบทดสอบการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แผนปฏิบัติราชการ
เรื่องท่ี 4 การบริหาร
จัดการองค์กรด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล  และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 

1. ระดับคะแนนการ
บริหารงานของผู้บริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
3. ระดับความพึงพอใจใน
การใช้ระบบสารสนเทศ 
(คะแนนเต็ม 5) 

บรรล ุ

4. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
(คะแนนเต็ม5) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5. ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมประเพณีศิลป 
วัฒนธรรมท้ังภายในและ
ภายนอกส านัก 

บรรลุ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
6. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

บรรลุ 

7. บุคลากรสายสนับสนุน
ผ่านการฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด (ยกเว้นพนักงาน
อาคารและพนักงาน
สถานท่ี) (27 คน) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

8. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วสรุปว่า จากการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
15 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน บรรลุ 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็น  ร้อยละ 
60.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  ตัวช้ีวัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
5 ตัวช้ีวัด  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้โครงการ/กิจกรรม 
บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ให้ระบุเหตุผลในส่วนนั้น ๆ 
โดยให้งานบริหารและธุรการติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตาม
แผน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการติดตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งท่ี 1 (ไตรมาสที่ 2)  

สรุป การติดตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการส านัก ครั้งที่ 1 
เป้าหมาย ร้อยละ 50 ผลการด าเนินงานการติดตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการ  ทั้ง 15 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 
9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 บรรลุตามเป้าหมาย 

 
ครั้งที่ 2 โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 

7/2564  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในวาระที่ 5.4 รายงานผล
การติดตามตัว ช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการรายปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มติ 
เห็นชอบ (เอกสาร ARIT-1.1-5-02) 
 จากการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุผลส าเร็จตาม
ตวัช้ีวัด จ านวน 11 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด ยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 ตัวช้ีวัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวช้ีวัด  คิด
เป็นร้อยละ 73.33 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 

แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องท่ี 1 
การส่งเสริมและ
สนับสนุน
ทรัพยากรการ
เรียนรู้และ
เทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 
และรองรับพันธ
กิจของ
มหาวิทยาลัย 

1.ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(คะแนนเต็ม 
5) 
 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี ้
   ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการ
จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 6 ด้าน ซ่ึงส านักได้มีการ
ด าเนินการส ารวจ จ านวน 2 ครั้ง 
ใน 1 ปี การศึกษา พบว่ า  ปี
การศึกษา 2563  
ครั้ งที่  1  (1  มิถุนายน –  31 
ธันวาคม2563) ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก 
คิดค่าเฉลี่ย  4.19 คะแนน 
ครั้ งที่  2  ( 1  มกราคม –  31 
พฤษภาคม 2564) ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก  
คิดค่าเฉลี่ย  4.41 คะแนน  
ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในปีงบประมาณ 
2564 เท่ากับ 4.30 คะแนน 

2. จ านวน
ระบบ
สารสนเทศท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี ้
   ส านกัวิทยบริการฯ จะ
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ จ านวน 2 
ระบบ ดังนี ้
1) ระบบส่งเกรด และ ระบบ
ทะเบียน  ให้รองรับกับการ
ด าเนินโครงการยุวชนอาสา  
2) ระบบหอพักนักศึกษา  

แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องท่ี 2 
การส่งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรม 
เพื่อการบริการ 

1. มีระบบ
การ
ให้บริการ
ด้วย
นวัตกรรม
ดิจิทัลท่ี
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี้ 
ส านักวิทยบริการฯ มี การน า
เทคโนโลยี เข้ ามาช่วยในการ
บริหารการจัดการกับทรัพยากร
ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ส า นั ก เ พื่ อ
เอื้ออ านวยต่อการให้บริการผู้ใช้
และพัฒนาการบริการให้ เกิด
ประสิทธิภาพ  จึงได้มีการน า
นวัตกรรมดิจิทัล มาใช้ในการ
บ ริ ก า ร  พ ร้ อ ม กั บ มี ก า ร
บ ารุงรักษา จ านวน 4 ระบบ 
ดังนี้    
    1. ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib 

 
 
 
ARIT-1.1-5-02 
มติการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก ครั้งท่ี 7/2564 
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 
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    2. ระบบหอ้งสมุดอัจฉริยะ
(RFID) 
    3. ระบบเครือข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
    4. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

2. จ านวน
นวัตกรรมท่ี
พัฒนาหรือ
สร้างผลงาน
โดยบุคลากร
ของ
หน่วยงาน 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี้ 
   ส านักวิทยบริการฯได้พัฒนา
นวัตกรรม จ านวน 2  เร่ือง คือ 
  1 . ร ะบบจั ด เ ก็ บ ข้ อมู ลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ 
  2.ระบบการลาอิเล็กทรอนกิส์ 

แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการเรื่องท่ี 3 
การส่งเสริมการ
ให้บริการ สืบสาน
โ ค ร ง ก า ร อั น
เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ และ
ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี โดยใช้
อง ค์ความรู้ ตาม
ศาสตร์พระราชา 
เพื่ อ ก า รพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
พระราชด าริ 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี้ 
    ส านักวิทยบรกิารฯ ได้
ด าเนินการจัดโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท 
ตามพระราชด าริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
จ านวน 2 กิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบ
ทางการศึกษา โดยการจัดอบรม 
ระหว่างวันที ่24 – 25 
กุมภาพันธ์ 2564 
2. กิจกรรมติดตามผลการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อ
ดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทาง
การศึกษา ในวันที่ 19  มีนาคม 
2564 

2. ระดับ
ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรมตาม
พระราชด าริ
(คะแนนเต็ม 
5) 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี้ 
    ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เทศ เพื่ อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท 
ตามพระราชด าริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  จ า น ว น  2 
กิจกรรม ดังนี้ 
    1. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
สื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทาง
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การศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 
กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้เข้าร่วมท า
แบบประเมิน จ านวน 60คน 
แบ่งเป็น นักเรียน  55 คน และ
ครูผู้สอน 5 คน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 
คะแนน  
   2 .  กิจกรรมติดตามผลการ
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบ
ทา งก า ร ศึกษา  ในวั นที่  1 9  
มีนาคม 2564 มีผู้ เข้าร่วมท า
แบบประเมินจ านวน 60 คน 
แบ่งเป็น นักเรียน 54 คน และ
ครูผู้สอน 6 คน มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73 
คะแนน  
ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย 
4.69 คะแนน 

3. ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ทดสอบท่ี
ผ่านเกณฑ์
ของระบบ
ทดสอบการ
เรียนรู้ระดับ
ประถมศึกษา 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี ้
 ส านักวิทยบริการฯ จัด
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน
ชนบท ตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จ านวน 2 
กิจกรรม ดังนี ้
    การอบรมการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลระบบ
ทดสอบทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 
5 และ 6 โดยท าการฝึกอบรม
และทดสอบก่อนการเรียนรู้ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 
และวิชาภาษาไทย จ านวน 1 
ครั้ง ในระหว่างวันที่ 24 – 25 
กุมภาพันธ์ 2564  ซ่ึงผลการ
ทดสอบของนักเรียน พบวา่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 
ตามที่ก าหนดไว้ในระบบทดสอบ
ทางการศึกษา  ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับ
นักเรียนในทั้ง 4 รายวิชาเพิ่มขึ้น 
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จึงได้ก าหนดให้นักเรียนเข้าไปท า
ข้อสอบในระบบทดสอบทาง 
การศึกษา เพื่อเป็นการฝึกฝน 
และเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึง
โรงเรียนจะเป็นผู้ก าหนด
ตารางเวลาการเรียนของนักเรียน 
และได้ท าการทดสอบไปทั้งหมด 
3 คร้ัง ซ่ึงผลคะแนนในการท า
การทดสอบแต่ละครั้ง ดีขึ้น
ตามล าดับ และเมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าไป 
ติดตามผลการเรียนรู้ด้วยสื่อ
ดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทาง
การศึกษา ณ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบา้นโป่งตะแบก 
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้ให้นักเรียนท าการทดสอบจริง
อีก 1 คร้ัง รวมทั้งหมด 5 คร้ัง 
และเมื่อเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 5 
พบว่ามีผลเฉลีย่นด้านการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นตามล าดับ ดังนี้  
   - ชั้นประถมศกึษาปีที ่4 มีผล
เฉลี่ยด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 12.50 
วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 29.17 
วิชาภาษาอังกฤษ รอ้ยละ 12.50 
และวิชาภาษาไทยร้อยละ 79.16 
   - ชั้นประถมศกึษาปีที ่5 มีผล
เฉลี่ยด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ มพีัฒนาการ
คงที่ วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
71.41 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
25.00 และวิชาภาษาไทย ร้อย
ละ 85.71  
   - ชั้นประถมศกึษาปีที ่6 มีผล
เฉลี่ยด้านการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 84.09 
วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 27.28 
วิชาภาษาอังกฤษ รอ้ยละ 52.28 
และวิชาภาษาไทยร้อยละ 13.64 
      นอกจากมีผลเฉลี่ยดา้นการ
เรียนรู้ทั้ง 4 รายวิชาเพิ่มขึ้นแล้ว 
ยังพบว่าจากการสังเกต
พฤติกรรมการใช้ระบบนกัเรียน
เกิดความช านาญในการใช้ระบบ
ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น 

แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการเรื่องท่ี 4 
การบริหารจัดการ

1. ระดับ
คะแนนการ
บริหารงาน

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี้ 
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อ ง ค์ ก ร ด้ ว ย
นวัตกรรมดิจิ ทัล  
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

ของผู้บริหาร
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

 ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทค โน โลยี แ ละสา รสน เท ศ  
ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร ทั้ง  10 หลัก 
โดยให้บุคลากรสายสนับสนุน
ของส านัก จ านวน 32 คน เป็น
ผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า มี
คะแนนการประเมิน อยู่ในระดับ 
ดีมาก ค่ำเฉลี่ย 4.58 คะแนน 

2. ระดับ
คะแนนการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

 กำรด ำเนินงำน ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
ส านักวิทยบริการฯ จะ
ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านัก ภายในเดือน สิงหาคม 
2564 

3. ระดับ
ความพึง
พอใจในการ
ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
(คะแนนเต็ม 
5) 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี้ 
       ส านักวิทยฯ ได้ด าเนินการ
จัดท าแบบประเมินระดับความ
พึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ 
มีการด าเนินการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้                 
       ภาคการศึกษา 1/2563 
(กรกฎาคม 2563 – พฤศจิกายน 
2563)ได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินระดับความพึงพอใจการ
ใช้ระบบสารสนเทศจ านวน 5 
ระบบ  ดังนี้  
1) ระบบประเมินการสอน  
2)  ระบบสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา  
3) ระบบข้อมูลส าหรับอาจารย์
ผู้สอน  
4) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์   
5 )  ระบบส าหรับ เจ้ า หน้ า ที่   
พบว่า ผลการประเมินความพึง
พอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.31  

ภาคการศึกษา 2/2563 
(ธันวาคม 2563 – มีนาคม 
2564)  ได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินระดับความพึงพอใจการ
ใช้ระบบสารสนเทศ จ านวน 4 
ระบบ ดังนี้   

1) ระบบสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา  

2) ระบบข้อมูลส าหรับ
อาจารย์ผู้สอน  
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3) ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์    
4) ระบบส าหรับเจา้หน้าที ่

พบว่า ผลการประเมินความพึง
พอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.34 
ดังนั้น ระดับความพึงพอใจใน
การใช้ระบบสารสนเทศ มี
ค่ำเฉลี่ย 4.33 คะแนน 

4. ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
(คะแนนเต็ม
5) 

กำรด ำเนินงำน อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 
เนื่องจากยังด าเนินการยังไม่ครบ 
4 ไตรมาส 
แผนปฏิบัติราชการของส านกัมี 
ค่าเป้าหมาย ทั้งหมด 15 ตวัชี้วัด 
บรรลุ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น  
ร้อยละ 73.33 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  ตวัชี้วัด 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวชีว้ัด 

5. ร้อยละ
ของบุคลากร
ท่ีเข้าร่วม
ประเพณีศิลป 
วัฒนธรรมท้ัง
ภายในและ
ภายนอก
ส านัก 

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี ้
ส านักฯ ได้ด าเนินการจัด
โครงการ และเข้าร่วมโครงการ
ประเพณีศิลป วัฒนธรรมภายใน
และภายนอกส านัก จ านวน ๓  
โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการท าบุญเล้ียงพระ 
ประจ าป ี2564 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 
 2) โครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 2564 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564   
3) เข้าร่วมโครงการปีใหม่ไทย 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าป ี2564 ของ
มหาวิทยาลัย ในวันที ่9 เมษายน 
2564   

6. ร้อยละ
ของบุคลากร
สายสนับสนุน
ได้รับการ
พัฒนา 
เพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะใน
วิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ

กำรด ำเนินงำน บรรล ุ
รายละเอียดดังนี ้
    บุคลากรประจ าสายสนับสนุน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ 
ประสบการณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563  คิดเป็นร้อยละ  
100  หรือเท่ากับ 5.00 คะแนน 
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ตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
7. บุคลากร
สายสนับสนุน
ผ่านการ
ฝึกอบรม
ภาษา 
ต่างประเทศ
ตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 
(ยกเว้น
พนักงาน
อาคารและ
พนักงาน
สถานท่ี) (27 
คน) 

กำรด ำเนินกำร อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 
ส านักวิทยบริการฯ จะ
ด าเนินการจัดอบรม
ภาษาตา่งประเทศให้กับบุคลากร
ของส านัก ปีงบประมาณ 2564 
ภายในเดือน สิงหาคม 2564 
 

8. จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมด้ านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2564  
 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
( 5  ส . )  วั น ที่   1 - 3 , 8 - 1 0 
กรกฎาคม  2564 
  3) กจิกรรมจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์โดยงาน
หอสมุดกลาง เพื่อให้ความรู้แก่ผู้
เข้ารับบริการภายใน
หอสมุดกลาง ในด้านการอนุรักษ์
และประหยัดพลังงาน ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ ์

สรุป การติดตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการส านัก ครั้งที่ 2 
เป้าหมาย ร้อยละ 85 ผลการด าเนินงานการติดตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการ  ทั้ง 15 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 
11 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 73.33   

มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการติดตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ครั้งที่ 2 มีการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด จ านวน 
11 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
ตัวช้ีวัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 73.33 
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  6 มีการประเมินผลการ

ด าเนินงานตาม     
ตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อย 1 
ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการรายปี   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ 1 ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2564  ซึ่งมีเป้าหมาย ร้อยละ 50  มีตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ 
ทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 60  บรรลุตามเป้าหมาย ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว
สรุปว่า จากการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีตัวช้ีวัดทั้งหมด 
15 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน บรรลุ 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็น  ร้อยละ 60 
ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  ตัวช้ีวัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 
ตัวช้ีวัด  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรัสโค
วิด-19 ท าให้โครงการ/กิจกรรม บางกิจกรรมยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้ระบุเหตุผลในส่วนนั้นๆ โดยให้งานบริหารและ
ธุรการติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุตามแผน 
(เอกสาร ARIT -1.1-6-01) 

ส านักวิทยบริการฯ ได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 
ตุลาคม – 31 มกราคม 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุผล
ส าเร็จตามตัวช้ีวัด จ านวน 4 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด  
คิดเป็นร้อยละ 26.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 ตัวช้ีวัด ยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 ตัวช้ีวัด มีเสนอแนะดังนี้    

1. ให้ตรวจสอบ เอกสารหน้า 3, 4, 36 และ 37 เนื่องจาก
ข้อมูลการรายงานไม่สอดคล้องกันตรงกัน  

2. หน้า 6  ตัวช้ีวัดที่ 2. จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนาหรือสร้าง 
ผลงานโดยบุคลากรของหน่วยงาน  เมื่อน าไปใช้แล้วให้มีการ 
ประเมินคุณภาพการใช้งานเป็นอย่างไรด้วย   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมอบส านักวิทยบริการฯ น า
ข้อเสนอแนะ/สังเกตจากคณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุง
แผนการด าเนินงาน ด้านการวัดความส าเร็จด้านคุณภาพให้มีผล
ต่อเนื่องต่อไป (เอกสาร ARIT -1.1-6-02) 

ครั้งท่ี 2  ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิ
ราชการรายปี ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564  ซึ่งมคี่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ซึ่งมีทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด   

 
 
 
 
 
 
ARIT-1.1-6-01 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก ครั้งท่ี 4/2564 
เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.1-6-02 
มติทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
ARIT-1.1-6-03 
มติการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
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ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการรายปี ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด 
จ านวน 11 ตัวช้ีวัด จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 15 ตัวช้ีวัด ยังไม่ ได้
ด าเนินการ 1 ตัวช้ีวัด  และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวช้ีวัด  คิด
เป็นร้อยละ 73.33  ผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว สรุปว่า ให้สายงานที่
รับผิดชอบตัวช้ีวัด ท่ียังไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เป็นไปตามแผนให้เรง่
ด าเนินการเร่งด่วน  มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้สายงานที่รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด ที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือไมเ่ป็นไปตามแผนให้เรง่ด าเนินการ
เร่งด่วน  (เอกสาร ARIT -1.1-6-03) 

ส านัก ครั้งท่ี 7/2564 
เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 

  7 มีการน าผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

มีการน าผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักฯ รายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2564 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว 
สรุปว่า ให้สายงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด ที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือไม่
เป็นไปตามแผนให้เร่งด าเนินการเร่งด่วน มติที่ประชุมเห็นชอบ  
และให้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ส านักฯ 
ปรับปรุงในแผนปฏิบัติราชการรายปี ส านักวิทยบริการฯ ในปีถัดไป 
โดยการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกัน และก าหนดหรือปรับ
แผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ต่อไป 
(เอกสาร ARIT-1.1-7-01 ) 

ARIT-1.1-7-01  
มติการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านัก ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2564 
 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.1 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ
ที่ 1.1 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

6 ข้อ    
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.1 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
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ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.2 กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

รอบปีกำรประเมิน ปีงบประมาณ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์

ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง  ๆ  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของ ส านัก สถาบัน
ให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน  ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้อ่ืน ๆ ที่ ส านักงานอธิการบดีได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ ความม่ันคง
ของหน่วยงานได้ 

 

เกณฑ์กำรประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีงบประมาณ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตาม

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง

การเงินที่สอดคล้องกับ
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
สถาบัน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเ งิน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นกลไก การบริหารจัดการด้าน
การเงินให้เหมาะสม และเป็นข้อมูลในการจัดหาและบริหาร
งบประมาณ พร้อมท้ังการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณใหเ้กดิ
ความคุ้มค่า โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังน้ี 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินเพื่อท า
หน้าท่ีด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของส านัก โดยมีผู้อ านวยการส านัก เป็น
ประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน เป็นกรรมการ  และ ผู้รับผิดชอบ
งานแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(เอกสาร ARIT-1.2-1-01) 
   - มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
เพื่อวิเคราะห์หาทรัพยากร วิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายของ
การด าเนินงานจากแหล่งเงินทุน ทั้งจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ท่ีส านักได้รับ  
(เอกสาร  ARIT-1.2-1-02) 
  - ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานภาพ
ทางด้านการเงินของส านัก วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

 
ARIT-1.2-1-01 
ค าสั่งที่ 
103/2563 เรื่อง
แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-1-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินครั้งท่ี 
1/2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
และอุปสรรค ผ่านทางเว็บไซต์ โดยการแจ้งในกลุ่มFacebook 
บุคลากรของส านัก เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักทุก
คน ร่วมกันเลือกข้อค าถามและแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินข้อค าถามการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกทางด้านการเงินของส านัก ให้มีความสะดวก และ
รวดเร็ว โดยให้เลือกเพียง 3 ข้อ จากข้อค าถามที่เป็นปัจจัย
ภายในและภายนอกที่แจ้งในกลุ่มFacebook บุคลากรของ
ส านักทั้งหมด เพื่อน าข้อมูลผลการวิเคราะห์นั้นมาด าเนินการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
  - จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่  
1/2564 ในวันพุธที่ 27 มกราาคม 2564 วาระที่ 5 ข้อที่ 5.5 
เ รื่ อ ง  แผนกลยุ ทธ์ ทา งการ เ งิ น  ส านั ก วิ ทยบริ ก า รฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด
ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้   
 ส่วนที่ 1 บทน า ซึ่งเป็นข้อมูลความเป็นมาของหน่วยงาน 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ด้านการเงินด้วยวิธี SWOT เป็นการวิเคราะหส์ถานภาพ
ปัจจุบันด้านการเงิน ของส านัก เช่น จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค/ภยัคุกคาม ทางการเงินของส านัก โดยให้
บุคลากรส านักร่วมกันวิเคราะห์ พบว่า สถานภาพทางการเงิน
ของส านักอยู่ใน มาตรการปรับตัว/พลิกฟื้น หาทางแก้ไข
จุดอ่อนโดยใช้โอกาสจากภายนอก  ดังกราฟแสดงศักยภาพ
ทางด้านการเงินของส านัก 
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   ส่วนท่ี 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน 
รายละเอียดดังนี ้
วิสัยทัศน์ “บริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได”้  
พันธกิจ  
  1. การรักษาวินัย และความมั่นคงทางการเงิน 
  2. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลย ี
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้าน
การเงินของส านักให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. เพื่อการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
ด าเนินการตามระบบและกลไกบรหิารงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของส านักใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด 
  3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณและ
การเงิน และน าไปปรบัปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เป้ำหมำยกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
  1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงิน 
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณของ
มหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนุนภารกจิและยุทธศาสตร์ของส านัก 
  2. บริหารการเงินโดยยดึหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร 
  3. เชื่อมโยงเครือข่ายกับแหล่งเรยีนรู้อื่น เพื่อประโยชน์ใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในด้านการจัดหา แลกเปลี่ยน การยืม
สารสนเทศระหว่างห้องสมดุและ  อื่น ๆ ซึ่งจะท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน 
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการด้านการเงิน 
     เป้าหมาย  
    - มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และบรรลุตามพันธกิจของส านัก 
     แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณและ
การเงินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านัก  
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามพนัธกิจ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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    เป้าประสงค์  
    - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและงบประมาณที่มีคณุภาพ และตรวจสอบข้อมลู
ด้านงบประมาณการเงิน 
    แนวทางการพัฒนา 
    - พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถรองรับ
ความต้องการต่อการใช้งาน 
 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนกลยทุธ์ทำงกำรเงิน  ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของส านัก ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและ
งบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ 
2. มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไตรมาส  
3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ร้อยละ 90 
4. มีระบบฐานข้อมลูทางการเงินท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน จ านวน 1 ครั้งต่อปี 
 

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งเป็นการแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกงานภายในส านัก เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 
2564  (เอกสาร ARIT-1.2-1-03) 
 
    การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้มีการวิเคราะห์ให้
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านัก  นั่นคือ 
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านัก  
จะเห็นได้จากแผนภาพความเช่ือมโยงระหว่างแผนปฏิบัติ
ราชการ หน้าท่ี 14 ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านัก  
(เอกสาร  ARIT-1.2-1-04) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-1-03 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 1/2564 
 
 
 
 
ARIT-1.2-1-04 
แผนภาพความ
เชื่อมโยง 
แผนปฏิบัติ
ราชการส านัก 
และแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของ
ส านัก 
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  2 มี แ น ว ท า ง จั ด ห า
ทรั พยากรทางด้ าน
การเ งิน หลัก เกณฑ์
การจัดสรร และการ
วา งแผนการ ใ ช้ เ งิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทาง
การจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยผ่านกองนโยบายและ
แผน ด าเนินการจัดหาทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วยแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน จากแหล่งต่าง ๆ เช่น งบประมาณ
แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) และงบประมาณจาก
แหล่งอื่น ซึ่งมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
จากผังแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-2-01         
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ส านัก
วิทยบริการฯ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ (เงินนอกงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การขอตั้ งงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ จะมอบหมายให้หน่วยงานกองนโยบายและแผน
เป็นผู้ด าเนินการ ในส่วนของส านักวิทยบริการฯ จะเสนอ
โครงการขอตั้งงบประมาณเพียงงบลงทุน งบด าเนินการ และ
งบสนับสนุนการบริการวิชาการ ถ้าเป็นงบประมาณเงินรายได้
(เงินนอกงบประมาณ) หน่วยงานกองนโยบายและแผนจะแจ้ง
ให้ส านักจัดท าประมาณการรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักที่มีค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือนบุคลากรสาย
สนับสนุน ค่าใ ช้จ่ายด า เนินงานประจ า ค่าใ ช้จ่ายตาม
ยุทธศาสตร์ และงบลงทุน จัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อน าไป
จัดสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
งบประมาณที่ได้จะปรับเพิ่ม-ลดตามสัดส่วนของจ านวนนักศึกษา
ในแต่ละปี 
 มีแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามสายงานภายในส านัก และมีการ
ก ากับการใช้งบประมาณให้ตรงตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ และแนวทางวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยได้
วิเคราะห์งบประมาณตาม แต่ละสายงาน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้จัดสรรงบประมาณ และวิเคราะห์วางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ตามสายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของส านัก 
ดังนี ้
     - งานบริหารและธุรการ การด าเนินงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการของส านัก เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ภูมิทัศน์ รวมถึงค่าจ้าง
ช่ัวคราวของบุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวของส านัก เท่ากับ 
17.21% ของงบประมาณทั้งหมด   
    - งานหอสมุดกลาง การด าเนินงานสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบยืม-คืนของห้องสมุด 
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 6.02 % 
ของงบประมาณทั้งหมด   
    - งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การ
ด าเนินงานสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการ
บ ารุงรักษาดูแลความปลอดภยัของระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็
ภายในมหาวิทยาลัย  เท่ากับ  59.01 % ของงบประมาณ
ทั้งหมด   
    - งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย  
การด าเนินงานการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (PMIS) การจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การพัฒนาและ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ รวมถึงการด าเนินโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตาม
พระราชด าริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เท่ากับ 17.77%  ของงบประมาณ
ทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
(เอกสาร  ARIT-1.2-2-01) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณ จาก
มหาวิทยาลยั เป็นจ านวนท้ังสิ้น 10,083,242,628 บาท  
แบ่งเป็น 
 

ล าดับที ่ ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ 
1 แผ่นดนิ* 5,830,960 
2 บ ารุงการศกึษา (บกศ.) 4,149,208 
3 กศ.ปช. 103,800 

รวม  10,083,968 
หมายเหตุ *งบประมาณแผ่นดินในปีงประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 5,830,960 บาท (ค่าวัสดุ 148,560 บาท และค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 5,682,400 บาท)  
 
   -มีการน าเงินงบประมาณที่ได้รบัจากมหาวิทยาลัยไปจัดสรร
อย่างเป็นระบบ โดยประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 
8/2563 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2563  วาระที่ 5  ข้อท่ี 5.7 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ท่ีประชุมพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้แต่ละสายงาน ดังนี้ 
 

ล ำดับท่ี ประเภทงบประมำณ จ ำนวนเงิน 

1 แผ่นดนิ (ค่าวัสดุ) 148,560 
2 บ ารุงการศกึษา (บกศ.) 4,149,208 
3 กศ.ปช. 103,800 

รวม  4,401,568 
 

งำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ    
พ.ศ. 2564 

ร้อยละของ  
งปม.ที่ได ้

งานบริหารและธุรการ 1,735,008 39.42 

งานหอสมุดกลาง 606,560 13.78 
งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 868,000 19.72 

งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

1,192,000 27.08 

รวม 4,401,568 100 

หมำยเหตุ งบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละสายงานไม่รวมค่าครุภัณฑ์จาก
งบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และ
ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในภายหลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-2-02         
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 8/2563วันท่ี 
21 สิงหาคม 
2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เพื่อไปจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

(โครงการของบประมาณ) ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ถ้าเป็นงบประมาณรายได้ (นอกงบประมาณ) จะต้อง
ระบุถึงความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส านักและ
มหาวิทยาลัย  และน าส่งกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอขอส่ง
โครงการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
(เอกสาร ARIT-1.2-2-02) 
 

งำนที่รับผิดชอบ งบประมำณ    
พ.ศ. 2564 

ร้อยละของ  
งปม.ที่ได ้

งานบริหารและธุรการ 1,735,008 17.21 

งานหอสมุดกลาง 606,560 6.02 
งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 5,950,400 59.01 

งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

1,792,000 17.77 

รวม 10,083,968 100 

หมายเหตุ  ตารางนี้รวมค่าครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน
เรียบร้อยแล้ว เท่ากับ 5,682,400 บาท 
 

  3 มีงบประมาณประจ าปี
ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่
ละพันธกิจและการ
พัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการ
บริหารงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตัิ
ราชการที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านัก และมีการก ากับการ
ใช้งบประมาณให้ตรงตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ และแนวทางวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยได้
วิเคราะห์งบประมาณตาม แต่ละสายงาน เช่น ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้จัดสรรงบประมาณ และวิเคราะห์วางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ตามพันธกิจและแผนปฏิบัติราชการของส านัก  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก
มหาวิทยาลัย เป็นจ านวนทั้งสิ้น 10,083,242,628 บาท  
แบ่งเป็น 
 

ล าดับที ่ ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ 
1 แผ่นดนิ* 5,830,960 
2 บ ารุงการศกึษา (บกศ.) 4,149,208 
3 กศ.ปช. 103,800 

รวม  10,083,968 
หมายเหตุ *งบประมาณแผ่นดินในปีงประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 5,830,960 บาท (ค่าวัสดุ 148,560 บาท และค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 5,682,400 บาท) 
 

 มีการน างบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปจัดสรร
ให้กับสายงานภายในส านัก เพื่อน าไปด าเนินการสนับสนุนการ
พัฒนาส านักและพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการและ  
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของส านัก ดังนี ้

 
ARIT-1.2-3-01         
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ส านัก
วิทยบริการฯ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
     - งานบริหารและธุรการ การด าเนินงานสนับสนุนการ
บริหารจดัการของส านัก เช่น วัสด ุครุภัณฑ์ การดูแลอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ภูมิทัศน์ รวมถึงค่าจ้าง
ช่ัวคราวของบุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวของส านัก เท่ากับ 
17.21% ของงบประมาณทั้งหมด   
    - งานหอสมุดกลาง การด าเนินงานสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบยืม-คืนของห้องสมุด 
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 6.02 % 
ของงบประมาณทั้งหมด   
    - งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การ
ด าเนินงานสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการ
บ ารุงรักษาดูแลความปลอดภยัของระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็
ภายในมหาวิทยาลัย  เท่ากับ  59.01 % ของงบประมาณ
ทั้งหมด   
    - งานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย  
การด าเนินงานการดูแลรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (PMIS) การจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ รวมถึงการด าเนินโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตาม
พระราชด าริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัลให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เท่ากับ 17.77%  ของงบประมาณ
ทั้งหมด รายละเอียดตามเอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
(เอกสาร  ARIT-1.2-3-01)  

  4 มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
ผู้บริหาร 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายงานทางการเงินท่ีเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารของส านักฯ เป็นไตรมาสที่ 1 - 4 จ านวน 
4 ครั้ง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 -ไตรมาสที่ 1 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม  2564  ข้อท่ี 5.3 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
2564 ไตรมาสที่ 1 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า ในไตรมาสที่ 
1 ได้ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 67.10 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
6,766,189.82 บาท และใหทุ้กฝ่ายงานด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด มติที่ประชุม เห็นชอบ  (เอกสาร ARIT-1.2-4-01)  
 -ไตรมาสที่ 2 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 16  เมษายน  2563  ข้อท่ี 5.2 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 2 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า ในไตรมาสที่ 

ARIT-1.2-4-01  
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 1/2564 วันที่ 
27 มกราคม 
2564 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-4-02  
รายงานการ
ประชุม
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
2  ได้ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 66.84 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
4,172,410.79 บาท ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า งบประมาณ
ที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) คือ โครงการ
พัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ ซึ่งใช้จ่ายไปเพียงร้อยละ 
3.38 ให้งานบริหารและธุรการ วางแผนการใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากร ต่อไป มติที่ประชุม เห็นชอบ 
(เอกสาร ARIT-1.2-4-02)  
 - ไตรมาสที่ 3 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2564  ข้อที่ 5.1 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไตรมาสที่ 3 ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า เนื่องจาก
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ท าให้
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
คงเหลือเงินจ านวน 96,294 บาท ซึ่งในสถานการณ์นี้ไม่
สามารถด าเนินการศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรมนอกสถานที่ได้
นั้น จึงเห็นควรน างบประมาณส่วนนี้ไปแก้ปัญหาอาคาร
สถานที่ของส านักฯ โดยให้งานบริหารและธุรการศึกษา
วางแผนเร่งด่วนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังคงเหลือ มติ 
เห็นชอบ (เอกสาร ARIT-5.2-2-09) 
 - ไตรมาสที่ 4  จะน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ส านัก ครั้งท่ี 10/2564 ในเดือนตุลาคม 2564  ต่อไป 

คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 4/2564 วันที่ 
28 เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-4-03  
มติการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 7/2564 วันที่ 
23  กรกฎาคม 
2564 

  5 มีการน าข้อมลูทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย 
และวิเคราะหส์ถานะ
ทางการเงิน เพื่อ
วิเคราะหค์วามคุ้มค่า
ของการบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของส านัก  โดยการวิเคราะห์งบ
การเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563 กับ 2564 ซึ่งแยกตามสาย
งานที่รับผิดชอบ เพื่อน าข้อมูลทางการเงินไปวิ เคราะห์
ค่าใช้จ่ายในแต่ละสายงาน  ดังตารางต่อไปนี้ 

งปม. ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด (+/-) 
2563 2564 จ านวน ร้อยละ 

แผ่นดิน 1,926,460 5,830,960 +3,904,500 +202 
รายได้ 
(นอก 
งปม.) 

4,316,168 4,253,008 -63,160 -1.46 

รวม 6,242,628 10,083,96
8 

+3,841,340 +61.53 

 
 
 
 
 
 
 จากตาราง จะเห็นว่า งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น  เนื่องจากได้รับการจัดสรรจาก

ARIT-1.2-5-01 
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบลงทุนเพิ่มขึ้น ส่วนงานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินงบ
ลงทุนในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ส านักวิทยบริการฯ (ชุดพัฒนาและปรับปรุงแหล่งฝึก
ปฏิบัติด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน)    
(เอกสาร ARIT-1.2-5-01) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ  โดยการวิเคราะห์
ต้นทุนกับงบประมาณที่ส านักได้รับ เพื่อหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการงบประมาณ พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
นั่นคือ ตัวช้ีวัดของผลการด าเนินงานความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการฯ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อ
วิเคราะห์หาความคุ้มค่าของการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของส านักวิทยบริการฯ รายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้ 
 

รายละเอียดตน้ทนุ 
ปีงบประมาณ 2563 

จ านวนเงนิ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร  

ปี 2564 
1.ค่าสาธารณูปโภค + ค่าบ ารุงรักษา
ระบบต่าง ๆ (เฉลี่ย 3 ปี (62-64))  

2,251,666  
 
 
10,083,968 

 

2. เงินเดือนของบุคลากรส านักฯ 
(ผู้บริหาร, พนักงานมหาวิทยาลัย, และ
เจ้าหน้าที่)  

8,895,480 

3. ค่าเสื่อมราคาของอาคารบรรณราช
นครินทร์  และอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ /ปี 

5,333,000 

รวมทั้งสิ้น 16,480,146 10,083,968 

 จากตาราง จะเห็นได้ว่า ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีจ านวน 16,480,146  บาท (โดยประมาณ) และงบประมาณ
ที่ ได้ รับจัดสรร ปี งบประมาณ พ.ศ .  2564  มีจ านวน 
10,083,968 บาท ต้นทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 6,396,178 บาท ซึ่งสรุป
ได้ว่า การบริหารจัดการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  มี
ประสิทธิภาพ สามารถด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วง
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้
จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีจ านวน 6 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศเทศหน่วยงาน และด้านระบบ
สาธารณูปโภค ในภาพรวม จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2563) อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย  4.19 คะแนน 
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 ครั้งที่ 2  (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564) อยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉลี่ย  4.41 คะแนน   (เอกสาร ARIT-1.2-5-02) 

อย่างไรก็ตามถ้างบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค และค่า
บ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ นี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
อาจจะท าให้ประสิทธิภาพของการบริการบางอย่ า งมี
ประสิทธิภาพลดลง เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยการ
ให้บริการอินเทอร์ เน็ต (Fire Wall)  ส่ งผลให้การบริการ
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยด้อยประสิทธิภาพลงหรือหยดุ
การให้บริการลง เพราะขาดระบบการป้องกันการบุกรุก และ
ภัยคุกคามจากไวรัสบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
    ในด้านการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงินนั้น ส านักวิทยบริการฯ ได้บริหารจัดการ
ทางด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ  โดยจะเห็นได้จากการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักทุกไตรมาส เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ของการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละโครงการ และ
จากท่ีส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ จัดซื้อวัสดุเพื่อเชื่อมตอ่  
เพื่อด าเนินเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าภายใน
ห้อง DATA Center เช่ือมมายังจุดให้บริการห้องสมุดผ่าน
ระบบ RFID  จากการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าภายในห้อง DATA 
Center เ ช่ือมมายังจุดให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib และระบบ RFID พบว่า 
1) เครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านบรรณารักษ์  
2) เครื่องบริการยืม-คืนด้วยตนเองอัตโนมัติ  
3) ตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองอัตโนมัติ  
4) ประตูทางเข้า-ออกหอสมุดกลาง 
ส่งผลการให้บริการแก่ผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มี
ทรัพยากรสูญหาย 

 
 
 
ARIT-1.2-5-02 
รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เ งินให้ เป็นไป
ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
กฎ เ กณฑ์ ที่ ส ถ าบั น
ก าหนด 

 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
การเงิน ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน และรายงานทางการเงิน โดย
ครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และป้องกันการรั่วไหล 
สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของส านักว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอก
และภายในส านัก (เอกสาร ARIT-1.2-6-01) 

ARIT-1.2-6-01 
เอกสารการ
ตรวจสอบครุภณัฑ์
ของส านัก 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายงานทางการเงินที่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารของส านักฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 - 4  
จ านวน 4 ครั้ง คือ 
 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2563)  
 ครั้งที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564)  
 ครั้งท่ี 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564) 
 ครั้งท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564)  
และน าส่งให้กับหน่วยงานกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย  
เป็นการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ของส านัก เพื่อน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารของมหาวิทยาลัย ต่อไป (เอกสาร ARIT-1.2-6-02) 

 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.2-6-02 
เอกสารรายงาน
ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณของ
ส านักฯ 

  7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล จ า ก
รายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักทุกไตรมาสเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค 
ของการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร
พิจารณาร่วมกัน  ดังนี้  

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.2563 – 31 ธ.ค. 2563) น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2564 วาระที่ 5.3 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 มี
ผลการด าเนินงาน 6,766,189 .82 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.10  
มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ทุกฝ่ายงานด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด (เอกสาร ARIT-1.1-4-02) 

ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.2564– 31 มี.ค 2564) น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 
28 เมษายน 2564 วาระที่  5.2 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 มี
ผลการด าเนินงาน 10,083,968 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.55  ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วสรุป งบประมาณที่ไม่เป็นตาม
แผนงาน เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 คือ โครงการ
พัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งใช้จ่ายไปเพียงร้อยละ 3.83 ให้งานบริหารและธุรการ วาง
แผนการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาบุคลากร ต่อไป (เอกสาร 
ARIT-1.1-4-03) 

ไตรมาสที่ 3  น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2564  ข้อที่ 5.1 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไตรมาสที่ 3 ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า เนื่องจาก
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19 ท าให้
งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

 
 
 
ARIT1.-2-7-01 
รายการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 27 
มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
ARIT1.-2-7-02 
รายการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักครั้งท่ี 
4/2564 วันท่ี 28 
เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
ARIT1.-2-7-03 
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักครั้งท่ี 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คงเหลือเงินจ านวน 96 ,294 บาท ซึ่งในสถานการณ์นี้ ไม่
สามารถด าเนินการศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรมนอกสถานที่ได้
นั้น จึงเห็นควรน างบประมาณส่วนนี้ไปแก้ปัญหาอาคาร
สถานที่ของส านักฯ โดยให้งานบริหารและธุรการศึกษา
วางแผนเร่งด่วนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังคงเหลือ มติ 
เห็นชอบ (เอกสาร ARIT-1.1-4-04) 

ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค.2564 – 30 ก.ย. 2564) น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 9/2564 ต่อไป 
 จากการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 จะพบว่ามีบาง
โครงการที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนการใช้
จ่าย ผู้บริหารจึงมอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนเร่งด่วน
ในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ยังมี
งบประมาณคงเหลือ  โดยการปรับแผนการใช้จ่ายเ งิน
งบประมาณที่เหลือน าไปซ่อมหลังคา และฝ้าเพดานของอาคาร
บรรณราชนครินทร์  
 อนึ่งจากข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์และไลน์ ในเรื่อง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านพักของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไม่เสถียร ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง แต่เนื่องจากงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักมีไม่
เพียงพอ  ส านักวิทยบริการฯ จึงได้จัดท าโครงการขอ
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
อินเทอร์เน็ตภายในบ้านพักของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักและหอพักอาจารย์ และอาคารเรียน
เพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นจ านวนเงิน  
2,398,470 บาท ส าหรับน ามาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
ภายในบ้านพักของบุคลากร ต่อไป 

7/2564 วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.2 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.2 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

6 ข้อ    
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.2 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
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ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.3  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

หน่วยงานต้องมีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรมและกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึงการเรียนรู้
วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง  ๆ  มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
ส าคัญ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธ
กิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการก าหนดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม โดยได้ก าหนดความเสี่ยงเรื่อง การ
หยุดให้บริการของระบบห้องสมุด RFID หยุดให้บริการ
เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งมีปัจจัยเสียงคือ ไฟฟ้าดับ
จากภายนอก ท าให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารบรรณ
ราชนครินทร์ดับ และระบบห้องสมุด RFID ไม่สามารถ
เปิดใช้งานได้  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564  มีหน้าที่  
ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความล้มเหลว ประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ จัดล าดับปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนดแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง จัดท าแผน ด าเนินงานตาม
แผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานบริหาร

 
 
 
ARIT 1.3-1-01    
ค าสั่งที่ 90/2563 
แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ความเสี่ยง พร้อมทั้งน าผลการประเมินบริหารความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ยง
และปรับปรุ งแผนบริหารความเสี่ยง ในปีต่อไป 
( เ อกสาร  ARIT 1.3-1-02)  แบ่ งออก เป็ น  2  ข้ อ
รายละเอียดดังนี้  
 1) คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านัก เป็นประธานกรรมการ รอง
ผู้อ านวยการ ทุกสายงาน เป็นกรรมการ และหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี
หน้าที่ ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ส่งเสริม
สนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องต่าง ๆ แก่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน รวมถึงก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2) คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย รอง
ผู้อ านวยการงานบริหารและธุรการ เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้อ านวยการสายงานอื่นภายในส านัก 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ หัวหน้างาน บุคลากร
ของส านักที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยง 
เป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในส านัก เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รวมถึงหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องการบริหาร
ความเสี่ยง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าท่ี 
ดังนี ้
  2.1) ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุความส าเร็จ 
   2.2) ประเมินโอกาสและผลกระทบของปัจจัย
เสี่ยง และจัดอันดับปัจจัยเสี่ยง 
  2.3) ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง และ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งด าเนินการ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
  2.4) ติดตามและประเมินผล จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหาร 
รวมถึงน าผลการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ
มาวิเคราะห์ความเสี่ยงการความและปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท าและก ากับ
ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ข้อ 
2.3 ภายใต้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรมการผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีหน้ าที่  ก ากับ ดูแล ติดตาม 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดเก็บ
ข้อมูล และรวบรวมเอกสารหลักฐาน ซี่งประกอบด้วย
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการ 
รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และ
หัวหน้างานสายงานต่าง ๆ ภายในส านัก รวมทั้ง
บุคลากรของส านักที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยง 
เป็นกรรมการ  ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมถึง
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องการบริหารความเสี่ยง เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (เอกสาร ARIT 1.3-1.-02) 

ARIT 1.3-1-02     
99/2563 
ข้อ 2.3 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
ฝ่ายจัดท าและ
ก ากับติดตามแผน
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน   
   

  2 มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

 การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ สามารถควบคุม และตรวจสอบได้  
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี ้
 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยง พร้อมทั้งประเมินโอกาส และผลกระทบของ
ปัจจัยเสี่ยงในหัวข้อความเสี่ยงคือ การบริหารจัดการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 1  
อาคารบรรณราชนครินทร์   ส านักวิทยบริการฯ 
(เอกสาร ARIT 1.3-2-01) 
 โดย ได้สรุปมีหัวข้อประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น คือ 
 1)  การหยุดการให้บริการของระบบห้อง
อัจฉริยะ หรือระบบห้องสมุด RFID หยุดให้บริการเมื่อ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง น าเสนอโดยงานหอสมุดกลาง   
  2) การรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
ภายในอาคาร น าเสนอ โดยงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 
 จากนั้นได้น าผลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้ งที่  
11/2563 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  วาระที่ 5 ข้อที่ 
5.6 เรื่องการก าหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) ให้ที่
ประชุมร่วมการพิจารณา ก าหนดประเด็นความเสี่ยง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าว ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบก าหนดประเด็น
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การหยุด
ให้บริการของระบบห้องสมุดอัจฉริยะ หรือระบบ
ห้องสมุด RFID หยุดให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้า โดยให้
ทบทวนการก าหนดเฉพาะระบบใด ระบบหนึ่ง หรือ
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะทั้งหมด โดยมอบงานบริหาร

 
 
ARIT 1.3-2-01 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ครั้งท่ี 1/2563 
วันท่ี  4  
พฤศจิกายน  
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.3-2-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 11/2563 วันท่ี 
18 พ.ย. 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
และธุรการ ด าเนินการ เป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามแผน 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อไป มติที่ประชุม 
เห็นชอบ  (เอกสาร ARIT-1.3-2-02) คณะกรรมการ
เลือกแล้วสรุปว่า การหยุดให้บริการของระบบห้องสมดุ 
RFID หยุดให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

 
 
 
 
 
 

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ ในข้อ 2 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ได้ด าเนินการร่วมกันวิเคราะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินโอกาส และผลกระทบของปัจจัย เสี่ ยง 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก และ
ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
     1. วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง และประเภทความเสี่ยง 
สรุปได้ดังนี้ ประเภทของปัจจัยเสีย่ง คือ ความเสี่ยง
จากเหตุการณภ์ายนอก เรื่อง การหยุดให้บริการของ
ระบบห้องสมุด RFID หยุดให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง  ปัจจัยเสี่ยงคือ ไฟฟ้าดับจากภายนอก ท าให้
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ดับ และ
ระบบห้องสมุด RFID ไม่สามารถเปิดใช้งานได ้
  2. ประเมินโอกาส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
ที่จะส่งผลต่อความเสีย่ง รายละเอยีดดังตาราง และ
เอกสาร (เอกสาร ARIT 1.3-3-01)  

กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ปัจจัยเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก     
ควำมเสี่ยงคือ กำรหยุดให้บริกำรของระบบห้องสมุด RFID หยุด

ให้บริกำรเม่ือกระแสไฟฟ้ำขัดข้อง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ของ

ปัจจัย
เสี่ยง 

โอกาส 
(Likeliho

od) 
( 0-5) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

(0-5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

(0-25) 
ไฟฟ้ า ดั บ จ าก
ภายนอก ท าให้
ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า
ภายในอาคาร
บ ร ร ณ ร า ช
น ค ริ น ท ร์ ดั บ 
แ ล ะ ร ะ บ บ
ห้องสมุด RFID 
ไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ 
 

จาก
เหตุการ

ณ์
ภายนอก

/ 
ด้านการ
ปฏิบัติงา

น 

5 3 15 
(สูง) 

 
 

จากตาราง อธิบายได้ว่า ความเสี่ยง คือ การหยุด
ให้บริการของระบบห้องสมุด RFID หยุดให้บริการเมื่อ
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  เป็นความเสี่ ยงที่ เกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ประเภท 
ด้านการปฏิบัติงาน  มีปัจจัยเสี่ยง คือ ไฟฟ้าดับจาก
ภายนอก ท าให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารบรรณราช

 
 
 
 
 
ARIT 1.3-3-01 
เอกสาร วิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงและ
ประเมินโอกาส
และผลกระทบ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
นครินทร์ดับ และระบบห้องสมุด RFID ไม่สามารถเปิดใช้
งานได้   โอกาสที่จะเกิด ระดับ 5 มีผลกระทบ 3 อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงท่ี 15  เท่ากับมีความเสี่ยงสูง 
 3. การบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาเลือกวิธีการ
บริหารความเสี่ยงตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง
พิจารณาจากโอกาสที่เกิดและผลกระทบจากความ
เสี่ยง โดยการหาวิธีการที่เหมาะสมมาจัดการความ
เสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง ส าหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง ส านักวิทยบริการฯ ใช้กลยุทธ์ Treat 
(การลด) เพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ พร้อมกับ
ก าหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดัง
ตาราง (เอกสาร ARIT 1.3-3-02) 

กลยุทธ์และแนวทำงกำรป้องกันปจัจัยเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงคือ การหยุดให้บรกิารของระบบห้องสมุด RFID หยุด

ให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ประเภท 
ของปัจจัย

เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้
จัดการ

ความเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการ/ป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยง 
ไฟฟ้าดับจาก
ภายนอก ท า
ให้ระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร
บรรณราช
นครินทร์ดับ 
และระบบ
ห้องสมุด RFID 
ไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้ 

จาก
เหตุการณ์
ภายนอก/

ด้าน
ปฏิบัติงาน 

 

Treat 
(ลด) 

ด าเนินการ
เชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า
ภายในห้อง 
DATA Center 
เชื่อมมายังจุด
ให้บริการ
ห้องสมุด RFID 

 
จากตารางอธิบายได้ว่า ปัจจัยเสี่ยง คือ ไฟฟ้าดับจาก
ภายนอก ท าให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารบรรณราช
นครินทร์ดับ และระบบห้องสมุด RFID ไม่สามารถเปิด
ใช้งานได้  และแนวทางการจัดการหรือป้องกันปัจจัย
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คือ ด าเนินการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า
จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าภายในห้อง DATA Center 
เชื่อมมายังจุดให้บริการห้องสมุด RFID  

 
 
 
 
 
 
ARIT 1.3-3-02 
เอกสารการจัดท า
กลยุทธ์และแนว
ทางการป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 มีการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
และด าเนินการตามแผน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็น
การก าหนดกิจกรรม หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติใน
หน่วยงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด
ความเสียหายของผลกระทบ ในการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม พร้อมระบุระยะเวลา 
งบประมาณและผู้ รับผิดชอบในการด า เนินงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแผนบริหารความเสี่ยง 

ARIT-1.3-4-01 
เอกสารแผน
บริหารความเสี่ยง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
(เอกสาร  ARIT-1.3-4-01)  และได้น าเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 12/2563  
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วาระที่ 5.3 เรื่อง แผน
บริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงคือ การหยุดให้บรกิารของระบบห้องสมุด RFID หยุด

ให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
 

แนวทางการ
จัดการ/
ป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยง 

กิจกรรม/
โครงการ 

ระยะเว
ลา 

งบ 
ประมา

ณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ด าเนนิการ
เชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าจาก
เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าภายใน
ห้อง DATA 
Center เชื่อม
มายังจุด
ให้บริการ
ห้องสมุด RFID  

จัดซื้อวัสดุ
ส าหรับ
ปรับปรุง
ระบบ
ไฟฟ้า เพื่อ
เชื่อม
ระบบ
ไฟฟ้าจาก
เครื่อง
ก าเนิด
ไฟฟ้า 
มายังจุด
ให้บริการ
ห้องสมุด 
RFID 

ต.ค.
2563 – 

มีต.
2564 

8,000 
(ประมา
ณการ) 

งาน
บริหาร
และ

ธุรการ 
 

 

 จากตารางแผนการบริหารความเสี่ยง อธิบายได้ว่า 
แนวทางการจัดการหรือป้องกันปัจจัยเสี่ ยง และ
ด าเนินงานตามกิจกรรม คือ  ด าเนินการเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้าจากเครื่องก า เนิดไฟฟ้าภายในห้อง DATA 
Center เช่ือมมายังจุดให้บริการห้องสมุด RFID  โดย
การจัดซื้อวัสดุส าหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อเช่ือม
ระบบไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มายังจุดให้บริการ
ห้ อ ง ส มุ ด  RFID  จ า น ว น เ งิ น  3 0 , 0 0 0  บ า ท 
(โดยประมาณการ) ระยะเวลาในการด าเนินงานอยู่
ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ปี
การศึกษา 2563)  โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามระยะเวลาและ
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด (เอกสาร  ARIT 1.3-4-02) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.3-4-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักครั้งท่ี 
12/2563 วันท่ี 23 
ธันวาคม 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  5 มีการตดิตาม และประเมินผล

การด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน จะด าเนินการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามเอกสาร 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยก าหนดกิจกรรม/โครงการ/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน การ
บรรลุตามแผน ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ และข้อเสนอแนะ 
(ตามแบบฟอร์ม) ผลการด าเนินงาน พบว่า ส านักวิทย
บริการฯ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ เช่น สายไฟฟ้า และ
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และ
ระบบ RFID จ านวน 5 จุด ได้แก่  
 1) เครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
บรรณารักษ์  
 2) เครื่องบริการยืม-คืนด้วยตนเองอัตโนมัติ  
 3) ตู้ รับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง
อัตโนมัติ  
 4) ประตูทางเข้า-ออกหอสมุดกลาง  
 5) ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย โดยเช่ือมโยง
กับระบบส ารองไฟฟ้าห้อง DATA Center ผ่านเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ท าให้ทั้ง 2 ระบบ สามารถท างานได้
ตามปกติ เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง 
 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ คือ ระบบRFID ยังคงมีความ
เ สี่ ย ง ใ น ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ข อ งป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า - ออก 
หอสมุดกลาง ที่มีอายุการท างานมานาน และการ
ท างานของประตูเริ่มมีปัญหา 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยง คือ ควร
ด าเนินการซ่อมบ ารุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประตู
ทางเข้า-ออก หอสมุดกลาง เพื่อให้สามารถท างานได้
อย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดดังตาราง  
(เอกสาร ARIT-1.3-5-01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARIT-1.3-5-01 
เอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ควำมเสี่ยงคือ การหยุดให้บรกิารของระบบห้องสมุด RFID หยุด
ให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก     
 

ตัวช้ีวัด
และ
เป้ำหมำย 
ควำมส ำ  
เร็จ 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

กำรบรรลุตำม
แผนกำร

ด ำเนินงำน 

ควำม
เสี่ยงท่ี
เหลือ 
อยู่ 

ข้อเสนอ 
แนะใน
กำร
ปรับปรุง
ควำม
เสี่ยง 

แผน ผล 

ระบบยืม-
คืน
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ผ่านระบบ
ห้องสมุด
อัตโนมัติ 
WALAI 
AutoLib 
และระบบ 
RFID 
สามารถ
ให้บริการ
ได้ตามปกติ 
เมื่อกระแส 
ไฟฟ้า
ขัดข้อง 

ส านักวิทย
บริการฯ 
ด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุ 
เช่น 
สายไฟฟ้า 
และอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร และ 
ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าของ
ระบบ
ห้องสมุด
อัตโนมัติ 
WALAI 
AutoLib 
และระบบ 
RFID จ านวน 
5 จุด ได้แก่  
1) เครื่อง
บริการยืม-
คืน
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ผ่าน
บรรณารัก
ษ์  
2) เครื่อง
บริการยืม-
คืนด้วย
ตนเอง
อัตโนมัติ  
3) ตู้รับคืน
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ด้วยตนเอง
อัตโนมัติ  
4) ประตู
ทางเข้า-
ออก
หอสมุด 
กลาง  
5) ประตู
ป้องกัน
ทรัพยากร
สูญหาย 
โดย
เชื่อมโยง
กับระบบ
ส ารอง

แผน
ด าเนิน 
งาน
ติดต้ัง
ระบบ
ไฟฟ้า
เชื่อม
เครื่อง
ก าเนิด
ไฟฟ้า
เพื่อให้
ระบบ
ห้องสมุ
ด
อัตโนมั
ติ 
WALAI 
AutoLi
b และ
ระบบ 
RFID 
RFID 
สามาร
ถ
ท างาน 
และให้ 
บริการ
ผู้ใช้บริ
การ
หอสมุด
กลางได้
เมื่อ
กระแส
ไฟฟ้า
หลัก
ขัดข้อง 

จากการที่
ส านักวิทย
บริการฯ 
ได้ด าเนิน 
การ
เชื่อมต่อ
ระบบ
ไฟฟ้าจาก
เครื่อง
ก าเนิด
ไฟฟ้า
ภายใน
ห้อง 
DATA 
Center 
เชื่อมมายัง
จุด
ให้บริการ
ระบบ
ห้องสมุด
อัตโนมัติ 
WALAI 
AutoLib 
และระบบ 
RFID 
พบว่า 
1) เครื่อง
บริการ
ยืม-คืน
ทรัพยากร
สารสน 
เทศผ่าน
บรรณารั
กษ์  
2) เครื่อง
บริการ
ยืม-คืน
ด้วย
ตนเอง
อัตโนมัติ  
3) ตู้รับ
คืน
ทรัพยา 
กร
สารสนเ
ทศด้วย
ตนเอง
อัตโนมัติ  
4) ประตู
ทางเข้า-

ระบบ
RFID 
ยังคงมี
ความ
เสี่ยงใน
ปัญหา
เรื่องของ
ประตู
ทางเข้า-
ออก 
หอสมุดก
ลาง ที่มี
อายุการ
ท างาน
มานาน 
และการ
ท างาน
ของ
ประตูเริ่ม
มีปัญหา 

ควร
ด าเนินการ
ซ่อมบ ารุง
และ
ปรับเปลี่ย
นอุปกรณ์
ประตู
ทางเข้า-
ออก 
หอสมุดกล
าง เพื่อให้
สามารถ
ท างานได้
อย่างปกติ 
และมี  
ประสิทธิ 
ภาพ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ไฟฟ้าห้อง 
DATA 
Center 
ผ่านเครื่อง
ก าเนิด
ไฟฟ้า ท า
ให้ทั้ง 2 
ระบบ 
สามารถ
ท างานได้
ตามปกติ 
เมื่อ
กระแสไฟฟ้
าหลัก
ขัดข้อง 

ออก
หอสมุดก
ลาง 
สามารถ
ให้บริกา
รแก่
ผู้รับบริก
ารได้
ตามปกติ 
และไม่มี
ทรัพยาก
รสูญหาย 

 
 จากตารางรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง อธิบายได้ดังนี้  
กิจกรรม/โครงการ 
  จัดซื้อวัสดุเพื่อด าเนินเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจาก
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าภายในห้อง DATA Center เช่ือม
มายังจุดให้บริการห้องสมุดผ่านระบบ RFID 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง  
 ด าเนินการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ าภายในห้อง  DATA Center เ ช่ือมมายั งจุ ด
ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และระบบ RFID 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายความส าเร็จ 
 ระบบยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และระบบ RFID 
สามารถให้บริการได้ตามปกติ เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ เช่น 
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AutoLib และระบบ RFID จ านวน 5 จุด ได้แก่  
1) เครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
บรรณารักษ์  
2) เครื่องบริการยืม-คืนด้วยตนเองอัตโนมัติ  
3) ตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองอัตโนมัติ  
4) ประตูทางเข้า-ออกหอสมุดกลาง  
5) ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบส ารองไฟฟ้าห้อง DATA Center ผ่านเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ท าให้ทั้ง 2 ระบบ สามารถท างานได้
ตามปกติ เมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
การบรรลุตามแผนการด าเนินงาน 
แผน 
 แผนด าเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเช่ือมเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AutoLib และระบบ RFID RFID สามารถท างาน และ
ให้บริการผู้ใช้บริการหอสมุดกลางได้เมื่อกระแสไฟฟ้า
หลักขัดข้อง 
ผล 
 จากการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าภายในห้อง 
DATA Center เช่ือมมายังจุดให้บริการระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib และระบบ RFID พบว่า 
1) เครื่องบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
บรรณารักษ์  
2) เครื่องบริการยืม-คืนด้วยตนเองอัตโนมัติ  
3) ตู้รับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองอัตโนมัติ  
4) ประตูทางเข้า-ออกหอสมุดกลาง สามารถให้บริการ
แก่ผู้รับบริการได้ตามปกติ และไม่มีทรัพยากรสูญหาย 
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
 ระบบRFID ยังคงมีความเสี่ยงในปัญหาเรื่องของ
ประตูทางเข้า-ออก หอสมุดกลาง ที่มีอายุการท างาน
มานาน และการท างานของประตูเริ่มมีปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยง 
 ควรด าเนินการซ่อมบ ารุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประตูทางเข้า-ออก หอสมุดกลาง เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ 
 

 จากนั้นได้น ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2563 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 
เมษายน 2564 ในวาระที่ 5 ข้อที่ 5.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส านักฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาแล้วสรุปได้ว่า ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ระบบ
RFID ยังคงมีความเสี่ยงในปัญหาเรื่ องของประตู
ทางเข้า-ออก หอสมุดกลาง ที่มีอายุท างานมานาน และ
การท างานของประตูเริ่มมีปัญหา ให้ด าเนินการแก้ไข
พร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพ มติที่ประชุม เห็นชอบ 
(เอกสาร ARIT-1.3-5-02) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.3-5-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 4/2564 วันที่ 
28 เมษายน 2564 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  6 มีการน าผลการประเมิน และ

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไป
ใช้ในการปรับแผนความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้น า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในปีท่ีผ่านมา  น ามา
ปรับแผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของส านัก ในปีการศึกษา 2563 นี้ ซึ่ง
ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการสนับสนุน
การเรียนการสอน และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ กับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่สนใจ  จึงได้น าประเด็นความเสี่ยง   
“การหยุดให้บริการของระบบห้องสมุด RFID หยุด
ให้บริการเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง” มาด าเนินการ 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของส านัก  
 และได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
ส านั ก   ในปัญหา เรื่ องของประตูทางเข้ า -ออก 
หอสมุดกลาง ที่มีอายุท างานมานาน และการท างาน
ของประตูเริ่มมีปัญหา ให้ด าเนินการแก้ไขพร้อมใช้งาน 
และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดหางบประมาณรองรับ
การดูแล บ ารุ งรั กษา ประตูทางเข้ า -ออก ในปี
ปีงบประมาณถัดไป 
คะแนน6 ข้อ 5 คะแนน 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.3 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

    

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.3 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

    

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.3 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.4  ภำวะผู้น ำและกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรหน่วยงำน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้น ๆ 

หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมรัก
ความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงาน
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานด้านภาวะผู้น า

และการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการบรหิาร
หน่วยงาน และผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ี
ที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วน 

     ส านักวิทยบริการฯ มีคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2556 ข้อ 
10 ให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
และส านักได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 
และประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  
2564 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 1582/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครบถ้วน (เอกสาร 
ARIT-1.4-1-01 ถึง  ARIT-1.4-1-03) และผู้บริหารมี
วิ สั ย ทั ศ น์  “ บ ริ ห า ร แ น ว ใ ห ม่ ใ น ยุ ค  DIGITAL 
DISTRUPTION เพื่อก้าวสู่  SMART UNIVERSITY” ใน
การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่ สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
และการปฏิบัติงาน และสนับสนุนด้านอื่น ๆ เช่น 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความช านาญในด้านดิจิทัล และด้านวิชาชีพ 

ARIT -1.4- 1-01 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ท่ี 
1582/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 
ARIT -1.4- 1-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ  ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี 
2/2563 วันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2563  
ARIT -1.4- 1-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์  2564 
ARIT -1.4- 1-04 
https://arit.pcru.ac.
th/home/ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป็นต้น โดยส านักได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงานของส านักตามบทบาทหน้าท่ีบนเว็บไซต์ส านกั 
(เอกสาร ARIT-1.4-1-04) 

  2 ผู้บริหารมีการก ากับ
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงานหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย และ
หน่วยงานเผยแพร่ผล
การด าเนินงานตามพันธ
กิจของหน่วยงานบน
เว็บไซตต์่อสาธารณชน 

     ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
และได้ประชุมของคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบทบาทหน้าท่ีใน
การก าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงานของส านัก
ฯ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 15/2560 
และ 35/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสาร ARIT -
1.4- 2-01) เพื่อก ากับติดตามและและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก 4 พันธกิจ ได้แก่ 1) 
ส่ ง เสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและ
รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2) ให้บริการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม 3) ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ 4) บริหาร
จัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล  หรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายเกี่ยวกับเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (เอกสาร ARIT -1.4- 2-02) และ
ด าเนินงานตัวบ่งช้ี มร.พช.1.7 การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และมีการให้ข้อแนะน า
ในการด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของส านัก ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก ประปีการศึกษา 2563 ทุก
เดือน (เอกสาร ARIT -1.4- 2-03) และการประชุม
บุคลากรของส านักได้รับทราบผลการด าเนินงานและแจง้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ (เอกสาร ARIT -
1.4- 2-04) 
     ส านักวิทยบริการฯ มดี าเนินการเผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมบนเว็บไซต์ ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสาร ARIT-1.4- 2-05) 
และ Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (เอกสาร 
ARIT-1.4- 2-06) เพื่อประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของ

ARIT -1.4- 2-01 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ที่ 
15/2560 และ 
35/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 2-02 
http://miscenter.p
cru.ac.th/ita-pcru/ 
 
ARIT -1.4- 2-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ  
ARIT -1.4- 2-04 
รายงานการประชุม
บุคลากรของส านักฯ  
ARIT -1.4- 2-05  
https://arit.pcru.ac.
th/home/ 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 2-06 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศต่อ
สาธารณชน 

https://www.faceb
ook.com/aritc.pcru 

  3 มีการใช้สารสนเทศของ
หน่วยงานในการพัฒนา
ระบบงานตามพันธกิจ
หน่วยงาน เพื่อการ
บริหารหรือตัดสินใจ 

 ส านักวิทยบริ การฯ มี การ ใ ช้สารสนเทศของ
หน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน 
เพื่อการบริหารหรือตัดสินใจ และการให้บริการ ในปี
การศึกษา 2563 ดังนี ้
      1. น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการ ส าหรับผู้บริหาร เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ 
ของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจ
หน่วยงาน เพื่อการบริหารหรือตัดสินใจในเรื่อง ข้อมูล
ด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
2564 งบประมาณของหน่วยงาน ว่ามีการเบิกจ่ายใน     
แต่ละโครงการ และงบคงเหลือจ านวนเท่าไร เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย  
(เอกสาร ARIT -1.4- 3-01) 
      2. ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ มี
การให้ค าแนะน าการตอบปัญหาการใช้งานระบบ
สารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น 
ระบบพัสดุ ระบบการเงินบัญชี ระบบส่งเกรด ระบบ
งบประมาณ ระบบทะเบียนและวัดผล ระบบเบิกจ่าย
วัสดุ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรับสมัคร
นักศึกษา ระบบลงเวลา และการเข้าใช้งาน PCRU Mail 
จ านวน 277 ครั้ง (เอกสาร ARIT -1.4- 3-02) 
      3. ระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เป็นระบบ
บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน (Daily Operation 
System : DOS) ส าหรับเจ้าหน้าที่ของส านัก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึก
ผลการปฏิบัติงาน และสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (เอกสารARIT -1.4- 3-03) 
      4. ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ส านักฯ 
เป็นระบบที่ส านักใช้ในการบริหารจัดการความรู้  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งปีการศึกษา 2563 ส านักได้
มีการด า เนินงานการจัดความรู้  เรื่ อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น” มีผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น จ านวน 5 ครั้ง และมีสถิติผู้เข้าชมระบบ จ านวน 
124,823 คน (เอกสารARIT -1.4- 3-04) 
      5. ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
เป็นระบบที่ส านักใช้ในการบริหารจัดการเอกสารการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารส านัก ซึ่ ง ในปี
การศึ กษา  2563 ส านั ก ใ ช้ระบบจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก จ านวน 12 ครั้ง 

 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-01 
https://www.pmis. 
pcru.ac.th/mis/log. 
php 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-02 
http://miscenter.pcr
u.ac.th/helpdesk/ 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-03 
http://arit2.pcru.ac.t
h/dos/ 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-04 
http://kmarit.pcru.ac
.th/ 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-05 
https://miscenter.pc
ru.ac.th/meeting_arit
/authenUser.php 
 

https://www.pmis/
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(เอกสารARIT -1.4- 3-05) 
      6. ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
เป็นระบบที่ส านักใช้ในการบริหารจัดการเอกสารการ
ประชุมของคณะกรรมการประจ าส านัก  ซึ่ ง ในปี
การศึ กษา  2563 ส านั ก ใ ช้ระบบจัดการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี 
1/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 
9 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564 (เอกสารARIT -1.4- 3-06) 
      7. ระบบจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ ส านัก
ใช้ระบบในการบริหารจัดการการประเมินภายใน
หน่วยงาน เช่น การประเมินความพึงพอใจการด าเนิน
โครงการ จ านวน 13 โครงการ การประเมินความพึง
พอใจการบริหารจัดการของส านัก จ านวน 8 แบบ
ประเมิน และมีหน่วยงานภายนอกส านักขอใช้ระบบ
จัดการแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 3 หน่วยงาน 
ได้ แก่  คณะวิทยาศาสตร์ และ เทค โน โลยี  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
กองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น (เอกสารARIT -1.4- 3-07) 
      8. ระบบควบคุมสารสนเทศ ISO 9001 ของส านัก 
เป็นระบบบริหารจัดการควบคุมสารสนเทศด้ าน
แบบฟอร์มการให้บริการของส านัก ที่ให้แต่ละงานได้ใช้
ปรับปรุงและพัฒนาเอกสารตามสถานการณ์ให้เป็น
ปัจจุบัน (เอกสารARIT -1.4- 3-08) 
      9. ระบบจองห้องบริการ ในปีงบประมาณ 2564  
(ปีการศึกษา 2563) มีการขอใช้บริการห้องอบรม 
ห้องเรียน และห้องประชุม ของส านัก มีจ านวน  
1,606 คน (เอกสารARIT -1.4- 3-09) 
     10. ระบบแจ้งซ่อมบ ารุงงานบริการคอมพิวเตอร์  ใน
ปี ก ารศึ กษา  2563  มี หน่ วย งานต่ า ง  ๆ  ภาย ใน
มหาวิทยาลัย ได้แจ้งขอการใช้บริการผ่านระบบแจ้งซ่อม
บ ารุ งงานบริการคอมพิว เตอร์  ดั งนี้  บริการซ่อม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 68 ครั้ง บริการซ่อมเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จ านวน 80 ครั้ง และบริการซ่อมโทรศัพท์ 
จ านวน 37 ครั้ง (เอกสารARIT -1.4- 3-10) 

 
 
ARIT -1.4- 3-06 
https://miscenter.pc
ru.ac.th/meeting_bo
ard/ 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-07 
https://miscenter.pc
ru.ac.th/arit_assess/l
ogin 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 3-08 
http://miscenter.pcr
u.ac.th/iso/sign-in 
 
 
ARIT -1.4- 3-09 
http://my.pcru.ac.th
/aritbooking/ 
 
ARIT -1.4- 3-10 
http://service.pcru.a
c.th/services/service
/view/add_service 

  4 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนท้ัง 10 ข้อ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลยั และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย มีการ
อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผู้ บ ริ ห ารส านั ก วิ ทยบริ ก ารและ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของส านักฯ ของมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การมีส่วนรวมของบุคลากรส านัก และ
ผู้รับบริการ ได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ 
บุคลากรมีความสุขในการท างาน สร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และเป็นบรรทัดฐานขององค์กรในการ
เป็นผู้ให้บริการด้วยจิตบริการและความรู้คู่คุณธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://service.pcru.ac.th/services/service/view/add_service
http://service.pcru.ac.th/services/service/view/add_service
http://service.pcru.ac.th/services/service/view/add_service


60 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเกิดผลลัพธ์ท่ีดี ส านักวิทยบริการฯ จึง
ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของส านัก
ฯ ที่มีต่อการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 10 
หลัก โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของผู้บริการส านัก แบ่งออกเป็น 10 หลัก 
ดังนี ้
     1. หลักประสิทธิผล  ส านักใช้หลักการบริหารแบบ     
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน โดยส านักได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่ งจะด า เนินการทบทวนในทุกปี  มี การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการเป็น เรื่อง ๆ เป้าหมาย พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการส าคัญ และผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิบัติ ราชการในเรื่ องต่ าง  ๆ  ของการ
ด าเนินงาน ที่ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยมี
กระบวนการด าเนินงาน  ดังนี้  
         1.1 ส านักมีการด าเนินโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่อง เป้าหมาย  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมาย และเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
ส านัก ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม IT108  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทย
บริการและทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ตามภารกิจของส านักและเป็นไปตาม
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยให้มีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยและสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน (เอกสาร ARIT -1.4- 4-01) 
         1.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ครั้งที่ 
9/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 วาระที่ 5.4 มติที่
ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (เอกสาร ARIT -1.4- 4-02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-01 
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “จดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ส านักวิทยบริการฯ 
รายปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักครั้งท่ี 9/2563 
วันท่ี 16 กันยายน 
2563  
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         1.3 น าเสนอแผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2563 วาระที่ 5.1 แผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มติประชุมเห็นชอบ  โดยน า
ข้อเสนอแนะ/สังเกตจากคณะกรรมการไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป (เอกสาร ARIT -1.4- 4-03) 
         1.4 มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ส านักสู ่
บุคลากรทุกระดับภายในส านัก โดยการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยฯ สู่
หน่วยงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันท่ี 
25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม IT108  อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลภายในส านัก
รับทราบถึงแผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสาร ARIT -1.4- 4-
04) 
        1.5 มีการรายงานผลการติดตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 1) ซึ่งมีตัวช้ีวัด จ านวน 15 ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานบรรลุ 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 60.00 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 ตัวช้ีวัด และยังไม่ได้ด าเนินการ        
1 ตัวช้ีวัด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 
4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 วาระที่ 5.3 มติที่
ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการติดตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 1) (เอกสาร ARIT -1.4- 4-05) และ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสท่ี 
3 (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีตัวช้ีวัด จ านวน 15 ตัวช้ีวัด ผลการ
ด าเนินงานบรรลุ 11 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยู่
ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวช้ีวัด และยังไม่ได้ด าเนินการ 1 
ตัวช้ีวัด ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 5.2 มติที่
ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลฯ (เอกสาร ARIT -1.4- 
4-06)  

ARIT -1.4- 4-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯครั้งท่ี 2/2563 
เมื่อวันท่ี  
9 พฤศจิกายน 2563 
 
ARIT -1.4- 4-04 
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติ 
เรื่อง การถ่ายทอด
แผนปฏิบัตริาชการ
และแผนการบรหิาร
และพัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบริการฯ      
สู่หน่วยงานภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เมื่อวันที่   25 
มกราคม 2564 
 
 
ARIT -1.4- 4-05 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 4/2564 
วันท่ี 28 เมษายน 
2564 
 
ARIT -1.4- 4-06 
สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 7/2564 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
       1.6 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
/รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไตรมาสที่ 1  (เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 
2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 5.1 มติ
ที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลฯ โดยมอบส านักวิทย
บริการฯ น าข้อเสนอแนะ/สังเกตจากคณะกรรมการไป
พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินงานด้านการวัด
ความส าเร็จด้านคุณภาพให้มีผลต่อเนื่องต่อไป (เอกสาร 
ARIT -1.4- 4-07) 
       1.7 มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 รายไตร
มาส ดังนี้  
            1 . 7 . 1  ไ ต ร ม า ส ที่  1  น า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 27 
มกราคม  2564  วาระที่ 5.2 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ไตรมาสที่ 
1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า ในไตรมาสที่ 1 ได้
ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 67.10 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6,766,189.82 บาท มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงาน
และมอบทุกงานด าเนินการตามแผนที่ก าหนด (เอกสาร
หมายเลข ARIT-1.4-4-08)  
            1 . 7 . 2  ไ ต ร ม า ส ที่  2  น า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 28 
เมษายน 2564 วาระที่ 5.2 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 
2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า ในไตรมาสที่ 2  ได้
ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 79.55 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
8,021,437.13 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบ การายงานผล
ฯ ให้งานบริหารและธุรการวางแผนการใช้จ่ายเงิน
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน 
(เอกสารหมายเลข ARIT-5.1-4-09)  
            1 . 7 . 3  ไ ต ร ม า ส ที่  3  น า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 วาระที่ 5.1 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 
3 ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุปว่า ในไตรมาสที่ 3  ได้
ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 88.09 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
8,882,924.37 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบ การรายงาน
ผล มอบงานบริหารและธุรการวางแผนเร่งด่วนในการใช้

ARIT -1.4- 4-07 
สรุปมติประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-08 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 27 มกราคม 
2564 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-09 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ครั้งท่ี 
4/2564 วันท่ี  
28 เมษายน 2564 
 
 
ARIT -1.4- 4-10 
สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ครั้งท่ี 
7/2564 เมื่อวันที่  
23 กรกฎาคม 2564   
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทย
บริการฯ ที่ยังมีงบคงเหลือ (เอกสาร ARIT-1.4-4-10) 
       และได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563–มกราคม 2564) 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564วาระที่ 5 ข้อที่ 5.1 มติที่
ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการเบิกจ่ายฯ โดยมอบ
ส านักวิทยบริการฯ น าข้อเสนอแนะ/สังเกตจาก
คณะกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
ด้านการวัดความส าเร็จด้านคุณภาพให้มีผลต่อเนื่อง
ต่อไป (เอกสารหมายเลข  ARIT-1.4-4-11) 

   1.8 มรีายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน  
2 ครั้ง ซึ่งส านักได้ให้ผู้รับบริการสแกนคิวอาโค้ดที่ส านัก
ได้ตั้งไว้ภายในอาคาร และบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ใน
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของ
ส านัก  เป็นการด า เนินการที่ ตอบสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยและของส านักในการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวและห้องสมุดสีเขียว เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักได้น า
รายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้ง
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 วาระที่ 5.1 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ มอบงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
และงานบริหารและธุรการทบทวนหัวข้อแบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ ในครั้งถัดไป (เอกสาร ARIT-1.4-4-12) 
และรายงานผลการประ เมินความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 5.2 มติที่ประชุม
เห็นชอบ การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา ครั้งที่ 2  และมอบฝ่าย
งานที่เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานในครั้งถัดไป (เอกสาร  ARIT-1.4-4-13) 
         1.9 มรีายงานการประเมินตนเอง ประจ าป ี
การศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้ง
ที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 วาระที่ 5.6 

 
ARIT -1.4- 4-111 
สรุปมติประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ครั้งท่ี 
1/2564 เมื่อวันท่ี  
16 กุมภาพันธ์ 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-12 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 27 มกราคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-13 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2564 
 
 
ARIT -1.4- 4-14 
สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักฯ ครั้งท่ี 
7/2564  วันท่ี  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีผลการประเมินตนเอง 
คะแนนเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับ ดีมาก มอบงานบริหาร
และธุรการ จัดส่งให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ต่อไป (เอกสาร  ARIT-1.4-4-14) 
      ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนประสิทธิผล พบว่า มีค่าเฉลีย่ 4.63 
อยู่ในระดับ ดมีาก  

 

      2. หลักประสิทธิภำพ  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารราชการตามแนวทางการ
ก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่ องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร ด้านต้นทุน 
แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่) ที่
ขอรับบริการ เช่น การให้บริการ การประกันคุณภาพ 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังน้ี 
 2.1 การให้บริการ ส านักวิทยบริการฯ ได้
ปรับเปลีย่นการให้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้ 
                2.1.1 การให้ค าแนะน าการตอบปัญหาการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบพัสดุ ระบบการเงินบัญชี 
ระบบส่งเกรด ระบบงบประมาณ ระบบทะเบียนและ
วัดผล ระบบเบิกจ่ายวัสดุ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบลงเวลา และการเข้าใช้
งาน PCRU Mail (เอกสาร  ARIT-1.4-4-15 ถึง ARIT-
1.4-4-16) 
                2.1.2 ควบคุมระบบการประชุมออนไลน์
ให้กับงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(เอกสาร  ARIT-1.4-4-17) 
                2.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ร้องขอ สามารถให้
หน่วยงานต่าง ๆ ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ
เบิกจ่ายวัสดุ ระบบยืนยันการส่งเกรดออนไลน์ผ่าน
คณบดี ระบบลงเวลา ระบบลงคะแนนลับ ระบบ
ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ ระบบเอกสารออนไลน์ 

23 กรกฎาคม 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.4-4-15 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 4/2564 
วันท่ี 28 เมษายน 
2564  
ARIT-1.4-4-16 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 5/2564 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.4-4-17 
บันทึกข้อความงาน
สภามหาวิทยาลยั 
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ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประเมินสมรรถนะ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปรับปรุง
รายงานเงินเดือนถือจ่าย ประสานการท างานระบบการ
ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ปรับปรุงเว็บไซต์
หอสมุดกลาง เว็บไซต์ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
เว็บไซต์งานตรวจสอบภายใน และจัดจ้างพัฒนาระบบ
รายงานผลกิจกรรมนักศึกษาตามหลักสูตร (Active 
Transcript) และระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา 
(เอกสาร  ARIT-1.4-4-18) 
                2.1.4 การให้บริการหอสมุดกลางผ่าน
ออนไลน์  เพื่อให้การบริการด า เนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ห้องสืบค้นออนไลน์ การลดค่าปรับ 
การขยายระยะเวลาการยืม-คืน การบริการยืม-คืน
หนังสือออนไลน์ โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านัก เว็บไซต์หอสมุดกลาง และ
ทางเพจหอสมุดกลาง (เอกสาร ARIT-1.4-4-19) 
                2.1.5 การให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 
บริการซ่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการซ่อมโทรศัพท์  
และบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การบริหารจัดการซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ของแต่
ละหน่วยงานใช้งานได้ และมีการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (เอกสาร  ARIT-1.4-4-20) 
           2 . 2  ส า นั ก วิ ทยบริ ก า ร และ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินงานตัวบ่งช้ี มร.พช.1.7 การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 
2562 มีผลการประเมิน 5 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 
(เอกสารหมายเลข  ARIT-1.4-4-21) และประจ าปี
การศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินงานตัวบ่งช้ี สวบ. ที่ มร.พช.1.7 
ครบทุกข้อ ตามรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีผลการประเมิน 5 คะแนน อยู่ใน
ระดับ ดีมาก และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 วาระที่ 5.6  (เอกสาร ARIT-1.4-4-22) 
     ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนหลกัประสิทธภิำพ พบว่า มคี่าเฉลี่ย 
4.61อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
 
 

ARIT-1.4-4-18 
บันทึกข้อความจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
ARIT-1.4-4-19 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก ครั้งท่ี 6/2564  
วันท่ี 23 มิถุนายน 
2564 
 
ARIT-1.4-4-20 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 4/2564 
วันท่ี 28 เมษายน 
2564 
ARIT-1.4-4-21 
รายงานการผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา
2562 
 
ARIT-1.4-4-22 
สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก  ครั้งท่ี 7/2564 
วันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 
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         3. หลักกำรตอบสนอง  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจ 1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรการ เรี ยนรู้  และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 2) ให้บริการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม 3) ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ 4) บริหาร
จัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล จึงท าให้ส านักมี
แผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองพันธกิจ และมีการปฏิบตัิ
ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือน ไตรมาส เพื่อสร้างความเช่ือมั่น 
ความไว้วางใจ ต่อคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด
การด าเนินงานดังน้ี 
         3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยจัดหา
ทรัพยากรการเรียนรู้ และทรัพยากรการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยี โดยมีโครงการรองรับพันธกิจดังนี้ (เอกสาร 
ARIT-1.4-4-23) 
 3.1.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
การเรยีนรู ้
 3.1.2 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
การเรยีนรู้และพัฒนาหอสมุดกลาง 
                  3.1.3 โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง  
 3.1.4 โครงการบ ารุงรักษาระบบ Fire 
Wall 
                  3.1.5 โครงการบ ารุ งรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                  3.1.6 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร  
             3.2 ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โดยมี
โครงการรองรับพันธกิจดังนี ้
                  3.2.1 โครงการบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AtoLIP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-23 
แผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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                  3.2.2 โครงการบ ารุงรักษาห้องสมดุ
อัจฉริยะ (RFID) 
                  3.2.3 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในองค์กร 
                  3.2.4 โครงการเช่าสัญญาณอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูง 
             3.3 ให้บริการและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย
มีโครงการรองรับพันธกิจดังนี ้
                 3.3.1 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรยีนชนบท ตามพระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
            3.4 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมา    
ภิบาล โดยมีโครงการรองรับพันธกิจดังนี ้
                 3.4.1 โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน
ในองค์กร 
                 3.4.2 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 
                 3.4.3 โครงการบ ารงุรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ (PMIS)  
                 3.4.4 โครงการบริการวิชาการด้านการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)  
                 3.4.5 โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักฯ 
                 3.4.6 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร
การเรยีนรู้และพัฒนาหอสมุดกลาง 
                 3.4.7 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล   
            3.5 มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 โดย 
ผู้รับบริการมีความต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักได้
ด าเนินงานตามที่ผู้ร้องขอหรือผู้รับบริการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซ่อมคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ ขอใช้ห้องฝึกอบรม/ห้อง
ประชุม และซ่อมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เอกสาร ARIT-
1.4-4-24) 
            3 . 6  มี ก า รประ เมิ นความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ปี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-24 
บันทึกข้อความของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
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การศึกษา 2563 จ านวน 2 ครั้ง เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุ งและพัฒนาการด า เนินงานของส านักให้
ต อบสนองความต้ อ งก า รของผู้ รั บบ ริ ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการส านัก ครั้งท่ี 1 ได้ค่าเฉลี่ย 4.19 คะแนน 
อยู่ในระดับ มาก และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านัก ครั้งที่ 2 ได้ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน อยู่
ในระดับ มาก ดังนั้น ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 4.30 คะแนน อยู่
ในระดับ มาก (เอกสาร ARIT-1.4-4-25 ถึง ARIT-1.4-4-
26) 
      ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนกำรตอบสนอง พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.57 
อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

      4. หลักภำระรับผิดชอบ  ผู้อ านวยการและ
ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับต่าง ๆ มีความตระหนักในหน้าที่  และความ
รับผิดชอบ มีการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน มี
การแสดงภาระงาน เป็นการแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มี
การมอบหมายงาน มีขอบข่ายอ านาจหน้าที่การท างาน
ชัดเจน มีการจัดอบรมโครงการบริการวิชาการให้ความรู้
แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และมีการประเมินผล
การปฏิบัติ ราชการตามเกณฑ์ภาระงานของรอง
ผู้อ านวยการส านัก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว น าผล
การประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อันเป็นการน าไปสู่การ
ปรับปรุงการท างานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
         4 . 1  ส า นั ก มี ก า ร ม อบ ห ม า ย ง า น แ ก่ ร อ ง
ผู้อ านวยการและบุคลากรอย่างชัดเจน โดยออกค าสั่ง 
มอบหมายงาน แก่รองผู้อ านวยการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกประเภท 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-27 ถึง ARIT-1.4-4-29) และ
ผู้อ านวยการแจ้งนโยบายให้รองผู้อ านวยการรายงานผล
การด าเนินงานทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เริ่มตั้งแต่ครั้งที่ 4/2564 เป็นต้นไป เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารได้รับทราบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของแต่ละงานของส านัก (เอกสาร  ARIT-1.4-
4-30)   

 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-25 
รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการส านัก 
ครั้งท่ี 1  
 
ARIT -1.4- 4-26 
รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ส านัก 
ครั้งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-27 
ค าสั่งมอบหมาย 
รองผู้อ านวยการ 
ARIT -1.4- 4-28 
ค าสั่งมหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน 
ARIT -1.4- 4-29 
ค าสั่งส านักฯ ที่ 
98/2563   เรื่อง 
มอบหมายภาระหน้าท่ี 
และงานท่ีรับผิดชอบ
ของบุคลากร สังกัด
ส านักวิทยฯ 
ARIT-1.4-4-30 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก   
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         4.3 ส านักได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด า เ นิ น ง า นขอ งหน่ ว ย ง า น ภาค รั ฐ  ( Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA)  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงท าให้ส านักมีภาระรับผิดชอบ
ในการก ากับดูแล ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูล รวบรวม
เอกสารหลักฐานอ้างอิงจากการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวัด 
จ านวน 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ O8 (Q&A) O13 (มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน) O14 (มาตรฐานการให้บริการ) O15 (ข้อมูล
เชิงสถิติการให้บริการ) O16 (รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ) O17 (E-Service) และ 
O33 (การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) (เอกสาร 
ARIT-1.4-4-31 ถึง ARIT-1.4-4-32) 
         4 .4  บริ การ ให้ความรู้ แก่บุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งที่เป็นออนไลน์และออนไซต์ และมีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
              4.4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คนไอ
ทีหัวใจไร้คาร์บอน” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
(เอกสาร  ARIT-1.4-4-33) 
              4.4.2 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้
งาน Microsoft Teams ส าหรับผู้สอน เมื่อวันที่  30 
มิถุนายน 2564 (เอกสาร  ARIT-1.4-4-34) 
              4.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน วันที่  12 -17 
กรกฎาคม 2564 (เอกสาร ARIT-1.4-4-35) 
              4.4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
งานระบบลาอิเล็กทรอนิกส์”วันที่ 20-22 กรกฎาคม 
2564 (เอกสาร  ARIT-1.4-4-36) 
              4.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” วันที่ 
29-30 กรกฎาคม 2564 (เอกสาร ARIT-1.4-4-37) 
         4.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของรอง
ผู้อ านวยการ และบุคลากรส านักฯ โดยน าผลการ
ประเมินมาเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
มีการแจ้งผลการประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 
เพื่อให้มีการปรับปรุงแก่ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติ งาน 
(เอกสาร  ARIT-1.4-4-38) 
      ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนภำระรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่
ในระดับ ดีมาก   

 
 
 
 
 
ARIT-1.4-4-31 
ค าสั่งมหาวิทยาลัย  
ที่ 436/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานฯ 
ARIT-1.4-4-32 
http://miscenter.p
cru.ac.th/ita-pcru/ 
ARIT -1.4- 4-33 
ภาพกิจกรรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“คนไอทีหัวใจไร้
คาร์บอน” 
ARIT-1.4-4-34 
https://arit.pcru.ac.t
h/home/index.php?
page=show_service
&id=20&fbclid=IwA
R3ARLKxYq47cmjm
yyYH4SPgn0uXIhIZE
vCVKsTgU5fRZKHdH
un4kn-NCks 
ARIT-1.4-4-35 
ภาพกิจกรรมโครงการ
อบรม “การใช้งาน
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการ ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย” 
ARIT-1.4-4-36  
ภาพกิจกรรมโครงการ
อบรม“การใช้งาน
ระบบลา
อิเล็กทรอนกิส์” 
ARIT-1.4-4-37  
ภาพกิจกรรมโครงการ
อบรม “การใช้งาน
ระบบบรหิารจดัการ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์” 
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     5. หลักควำมโปร่งใส  ส านักมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมามุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทาง (ทาง
เอกสารและทางออนไลน์) และการตรวจสอบจากภายใน
และภายนอก ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการด าเนินงาน
จัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการ และมีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอย่างเปิดเผย โดยจัดท ารายงานประจ าปี  
และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการด าเนินงาน ข้อมูล
ข่าวสารส านัก ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเสรี   
         5.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการ (เอกสาร ARIT-1.4-4-39) 
         5.2 เว็บไซตส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสาร ARIT-1.4-4-40) 
         5.3 เฟสบุ๊คส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสาร ARIT-1.4-4-41) 
         5.4 จดหมายข่าว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ออนไลน์) (เอกสาร ARIT-1.4-4-42) 
         5.5 ITA : บริการประชาชน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสาร ARIT-1.4-4-43) 
      ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนควำมโปร่งใส พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.55 
อยู่ในระดับ ดมีาก 
 
    6. หลักกำรมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
และบุคคลภายนอก มีส่วนรับรู้ หรือร่วมเสนอความเห็น
ในการพัฒนาหรือบริหารจัดการส านัก ร่วมเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับผิดชอบต่อผลของการด าเนินการ ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผนงาน ก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมาย ท าแผนยุทธศาสตร์ ท าแผน
งบประมาณ โครงการ ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้
สัมฤทธิ์ผล พร้อมร่วมกับประกันคุณภาพ มีการประชุม
ระดับต่าง ๆ ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น ผู้อ านวยการ
ส านัก รองผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส านักงาน หัวหน้า
งาน ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการบริหารส านัก สามารถ
ตัดสินใจด าเนินการได้ในงานที่รับผิดชอบ งานที่ส าคัญ
ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ มิใช่ผู้อ านวยการส านัก
บริหารเพียงคนเดียว การเปิดรับความคิดเห็นจากผู้
บริการ โดยให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบ
ประเมินต่าง ๆ ของส านัก ซึ่งส านักมีการด าเนินงานตาม
หลักการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ARIT-1.4-4-38 
สรุปการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
บุคลากรส านักฯ 
ARIT-1.4-4-39 
http://pmis.pcru.ac
.th/mis/log.php 
ARIT-1.4-4-40 
https://arit.pcru.ac.
th/home/ 
ARIT-1.4-4-41 
https://www.faceb
ook.com/aritc.pcru 
ARIT-1.4-4-42 
https://arit.pcru.ac.
th/home/index.ph
p?page=news_lett
er 
ARIT-1.4-4-43 
http://miscenter.p
cru.ac.th/ita-pcru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
       6.1 การร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอกส านัก 
            6.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
            6.1.2 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
(ท่ีมีกรรมการจากภายนอก) 
            6.1.3 การประชุมบุคลากรส านักฯ 
            6.1.4 การประชุมร่วมกบัเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
            6.1.5 เข้าร่วมประชุมกบัหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
        6.16 ร่วมวางแผน ด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส านัก และร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-44) 
            6.1.7 เข้าร่วมประชุมเพือ่จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-45) 
            6.1.8 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
มาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-46) 
            6.1.9 คณะกรรมการ Rajabhat Dataset 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมนักวิชาการ
คอมพิ ว เตอร์  ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ กับ
โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ“ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 (เอกสาร 
ARIT-1.4-4-47) 
            6.1.10 ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน วันที่ 5 เมษายน 2564 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-48) 
       6.2 มี MOU ร่วมกับส่วนราชการภายนอก 
            6.2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส านักฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ  
(เอกสาร ARIT-1.4-4-49) 
            6.2.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส านักฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 8 แห่ง (เอกสาร ARIT-
1.4-4-50) 
          6.2.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (เอกสาร ARIT-
1.4-4-51) 

ARIT -1.4- 4-44 
ภาพการร่วมประชุม
ทั้งภายในและ
ภายนอกส านักฯ 
ARIT -1.4- 4-45 
ภาพการร่วมประชุม
จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์
ARIT -1.4- 4-46 
ภาพการร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดท า
มาตรการ ระบบกลไก  
ARIT -1.4- 4-47 
ภาพการร่วมประชุม
ประชุมสมัมนา
ออนไลน์ กับโครงการ
พัฒนากลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ครั้งท่ี 3 
ARIT -1.4- 4-48 
ภาพการร่วมประชุม
เพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยม
สุจรติ และการต่อตา้น
การทุจริตในหน่วยงาน  
ARIT -1.4- 4-49 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือส านักฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ทั่วประเทศ 
ARIT -1.4- 4-50 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือส านักฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ 8 แห่ง 
ARIT -1.4- 4-51 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนา
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          6.2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
ด าเนินการจัดท าเครือข่ายศูนย์พฒันาความเข็มแข็งทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-52) 
          6.2.5 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้
งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
ฐานข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ (14 สถาบัน) (เอกสาร ARIT-1.4-4-53)  
     ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนกำรมสี่วนร่วม มีค่าเฉลีย่ 4.59 อยู่ใน
ระดับดีมาก   
 
     7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ   เป็นการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจต่าง ๆ ให้แก่
งานภายในส านัก โดยให้ความอิสระตามสมควร รวมถึง
การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อผลการด าเนินงานที่ดี
ของส านัก ดังนั้น ส านักมีด าเนินงาน โดยมีการกระจาย
อ านาจการปฏิบัติงาน ดังนี ้
         7.1 กระจายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่
ผู้บริหารระดับรองลงมา สามารถตัดสินใจ สั่งการในการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักในขอบเขตสาย
งานที่รับผิดชอบ และให้บุคลากรเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในภารกิจท่ีเหมาะสมกับความสามารถ  
              7.1.1 แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านัก ให้
ครอบคลมุทุกงานทั้ง 4 งาน ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของส านัก (เอกสาร ARIT-1.4-4-54) 
              7.1.2 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติในหน้าที่ต าแหน่ง
หัวหน้างาน ทั้ง 4 งาน และมีการมอบหมายงานเพื่อให้
สามารถบริหารจัดการงานในงานท่ีตนเองรับผิดชอบตาม
โครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 1) งาน
บริหารและธุรการ 2) งานหอสมุดกลาง 3) งานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) งานวิจัย
และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
สามารถตัดสินใจเบื้องต้นและการด าเนินการให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานได้อย่างสะดวก คล่องตัว (เอกสาร 
ARIT-1.4-4-55) 
              7.1.3 มีการมอบหมายภาระหน้าที่ และงาน
ที่รับผิดชอบของบุคลากร สังกัดส านักวิทยฯ ที่ท าหน้าที่
ด้ านการปฏิบั ติ การ  ด้ านการวางแผน ด้ านการ

เครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว 
ARIT -1.4- 4-52 
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการด าเนินการ
จัดท าเครือข่ายศูนย์
พัฒนาความเข็มแข็ง
ทางวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
ARIT -1.4- 4-53 
ความร่วมมือเพื่อสรร
หาและใช้งาน
ทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทฐานข้อมูล
ออนไลน์ฯ 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-54 
ค าสั่งส านักฯ เรื่อง 
แต่งตั้ง รอง
ผู้อ านวยการส านักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-55 
ค าสั่งส านักฯ เรื่อง 
แต่งตั้ง 
ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีใน
ต าแหน่งหัวหน้างาน  
 
ARIT -1.4- 4-56 
ค าสั่งส านักฯ ที่ 
98/2563   เรื่อง 
มอบหมายภาระหน้าท่ี 
และงานท่ีรับผิดชอบ
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ประสานงาน และด้านการบริการ ตามหน่วยงาน 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-56) 
         7.2 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน โดยจัด
โครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้งาน เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ และเพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ให้
สามารถท างานได้หลายหน้าที่ สามารถท างานแทนกันได้ 
ซึ่งจะช่วยให้งานคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น ด้วยการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ท างานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ลดขั้นตอน และประหยัดบุคลากร (เอกสาร ARIT-1.4-
4-57 ถึง ARIT-1.4-4-59) 
       7.3 มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ส านักจัดท าข้ึน ตัวอย่างเช่น 
คณะกรรมการด าเนินโครงการประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบต่อโครงการ มีการ
ด า เนินงานเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดโดยรวม (เอกสาร ARIT-1.4-4-60)  
      ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ มีค่าเฉลี่ย 4.61 
อยู่ในระดับ ดมีาก   
 

      8. หลักนิติธรรม เป็นการใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ในการบริหารราชการ
ด้ วยความเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ  ส านักมีการ
ด า เนินงานตามหลักนิติ ธรรม โดยถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย และตามจรรยาบรรณบุคลากร เช่น การใช้
ห้องสมุด การประเมินบุคลากร โดยยึดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ  
        8.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่า
ด้วยการใช้หอสมุดกลาง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 
19 มกราคม 2559 (เอกสาร ARIT-1.4-4-61) 
        8.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการในการยืมและคนื ทรัพยากร

ของบุคลากร สังกัด
ส านักวิทยฯ 
ARIT -1.4- 4-57 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูร 
เรื่อง “การใช้งาน
ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนบัสนุน”  
ARIT -1.4- 4-58 
โครงการอบรม “การ
ใช้งานระบบลา
อิเล็กทรอนิกส์” 
ARIT -1.4- 4-59 
โครงการอบรม  “การ
ใช้งานระบบบริหาร
จัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์” 
ARIT -1.4- 4-60 
ค าสั่งส านักฯ ที่ 
90/2564 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ
ประชุมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 
ARIT -1.4- 4-61 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ว่า
ด้วยการใช้
หอสมุดกลาง พ.ศ. 
2559 ประกาศ ณ 
วันท่ี 19 มกราคม 
2559 
ARIT -1.4- 4-62 
ประกาศมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการในการยืมและ
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สารสนเทศของหอสมดุกลาง พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 (เอกสาร ARIT-1.4-4-62) 
        8.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรบั ค่าประกัน ค่าความ
เสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ ประกาศ ณ วันท่ี 29 
กรกฎาคม 2559 (เอกสาร ARIT-1.4-4-63) 
     และการบริหารจัดการของส านักด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการน าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 มา
ก าหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่ องนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่  14 
มิถุนายน 2560 และมีแนวปฏิบัติประกอบด้วย (เอกสาร 
ARIT-1.4-4-64) 
     สรุปการบริหารงานส านักของผู้บริหารตามหลักนิติ
ธรรม นั้น ส านักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ประกาศ อย่างเคร่งครัด จึงไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มี
การสอบวินัย  
     ผลกำรประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ของผู้บริหำร ด้ำนนิติธรรม มีค่ำเฉลี่ย 4.61 อยู่ใน
ระดับ  ดีมำก  

     9. หลักควำมเสมอภำค  เป็นหลักการได้รับการ
ปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สถานะของบุคคล การศึกษา และอื่น 
ๆส านักเน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ โดยอาศัยข้อก าหนด
และหลักเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมกันในการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ ส่วนความเสมอภาคในองค์กร อาทิเช่น 
         9.1 แสดงขวัญก าลังใจต่อบุคลากร และคนใน
ครอบครัวของบุคลากร เช่น การแสดงความยินดีกับ
บุคลากร นางธนพร แสนลัด ลูกจ้างช่ัวคราว ที่คลอด
บุตร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และรับขวัญบุตร
ของนายวิเศษ เกตุดี พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคลอดเมื่อ
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2564 (เอกสาร ARIT-1.4-4-65) 
         9.2 เยี่ยมเวลาเจ็บป่วยของ นางสกาวเดือน อ่อน
โอน ลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งป่วยเข้ารับการขูดมดลูก เมื่อ
วันที่  16-17 พฤศจิกายน 2563 (เอกสาร ARIT-1.4-4-66) 
         9.3 แสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดของ
บุคลากร ยกตัวอย่างเช่น ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 
ผู้อ านวยการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 (เอกสาร 
ARIT-1.4-4-67) 

คืน ทรัพยากร
สารสนเทศของ
หอสมุดกลาง พ.ศ. 
2559 ประกาศ ณ 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 
2559 
ARIT -1.4- 4-63 
ประกาศมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ 
เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
ค่าประกัน ค่าความ
เสียหายต่อทรัพยากร
สารสนเทศ พ.ศ. 
2559 
ARIT -1.4- 4-64 
https://arit.pcru.ac.
th/home/docume
nts/securitypolicy.
pdf 
 
 
 
 
 
 
ARIT -1.4- 4-65 
ภาพการแสดงการให้
ขวัญก าลังใจต่อ
บุคลากร 
ARIT -1.4- 4-66 
ภาพการเยีย่มเวลา
เจ็บป่วยของ  
บุคลากร 
ARIT -1.4- 4-67 
ภาพการแสดงความ
ยินดีในวันคล้ายวันเกิด
ของบุคลากร 
ARIT -1.4- 4-68 
ภาพแสดงความยินดี
กับบุคลากรทีไ่ด้รบั
การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน 
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         9.4 แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ นาย
ธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์  นางมัทนา  จันทร์ศรี และนาง
วรรณภัสร์  ปราบพาลา (เอกสาร ARIT-1.4-4-68) 
         9.5 พัฒนาบุคลากร โดยจัดฝึกอบรมและส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้บุคลากร
ได้มีความรู้/เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงาน มีดังนี้   
              9.5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คนไอ
ทีหัวใจไร้คาร์บอน” (เอกสาร ARIT-1.4-4-69) 
             9.5.2 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการให้สามารถวิเคราะห์ 
และประเมินค่างานในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ (เอกสาร ARIT-1.4-4-70) 
             9.5.3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Library : Care the Bear (เอกสาร ARIT-1.4-4-71)  
             9.5.4 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
covid-19 (เอกสาร ARIT-1.4-4-72) 
     ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนควำมเสมอภำค มีค่าเฉลี่ย 4.58  
พบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

     10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ  ส านักค านึงถึงสิทธิและ
ผลประโยชน์ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้รับบริการเป็นหลัก มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง มีการรับฟังข้อคิดเห็น มีส่วนเสนอแนะหรือ
ร่วมด าเนินการ อันเป็นข้อตกลงที่ เกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ สี ย ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ใ น รู ป ขอ ง
คณะกรรมการต้องเห็นชอบร่วมกันไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นส าคัญ ดังนั้น ส านักมีการด าเนินงานตาม
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ดังน้ี  
          10.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักเป็น
ประจ า ทุ ก เ ดื อน  เ พื่ อ แจ้ ง น โ ยบายกา รบริ ห าร 
ปรึกษาหารือ วางแผน พิจารณาการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน (เอกสาร ARIT-1.4-4-73) 
          10.2 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อวางนโยบายและก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน พัฒนา ติดตามและตรวจสอบ วาง
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหาร และให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 
(เอกสาร ARIT-1.4-4-74) 

ARIT -1.4- 4-69 
ภาพกิจกรรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“คนไอทีหัวใจไร้
คาร์บอน” 
ARIT -1.4- 4-70 
ภาพเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
ปฏิบัติการใหส้ามารถ
วิเคราะหฯ์ 
ARIT -1.4- 4-71 
ภาพเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Library : Care the 
Bear 
ARIT -1.4- 4-72 
ภาพกิจกรรมโครงการ
อบรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส covid-19 
 
 
 
ARIT-1.4- 4-73 
ภาพการประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารส านัก 
 
 
 
ARIT-1.4- 4-74 
ภาพการประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าส านัก 
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          10.3 ประชุมบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ และ
ประชุมบุคลากรแต่ละฝ่ายงาน เพื่อแจ้งข่าวสารการ
บริหาร ปรึกษาหารือ วางแผน รับฟังความคิดเห็น และ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงาน
ส านักอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (เอกสาร ARIT-1.4-4-
75 ถึง ARIT-1.4-4-76) 
          10.4 ร่วมคัดเลือกพนักงานดีเด่นของส านัก ช่วง
ปลายเดือนธันวาคมทุกปี โดยบุคลากรทุกคนของส านักมี
สิทธ์ิคัดเลือกพนักงานดีเด่น บุคลากรส านักยอมรับและมี
ฉันทามติร่วมกันของผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ประจ าปี 2563 ได้แก่ (เอกสาร ARIT-1.4-4-77) 
 10.4.1 กลุ่มผู้บริหาร    
          อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทน์    
 10.4.2 กลุ่มพนักงาน    
          นายไพบูลย์  กันยา   
                          นายชัยมงคล  แก้วส ี
 10.4.3 กลุ่มเจ้าหน้าท่ี   
          นางโชติกา  โสดา   
          นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน์ 
          นายไพโรจน์  ใจใหญ่   
     ผลการประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ด้ำนมุ่งเน้นฉันทำมติ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 
4.55   อยู่ในระดับ ดีมาก  

ARIT-1.4- 4-75 
ภาพการประชุม
บุคลากรส านัก 
ARIT-1.4- 4-76 
ภาพการประชุม
บุคลากรแต่ละงาน 
ARIT-1.4- 4-77 
พนักงานดีเด่นส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 มีการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
และน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการ
บริหารงาน โดยแสดงให้
เห็นในรูปแบบแผน/
โครงการหรือกิจกรรม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยด าเนินการ
ส ารวจการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ของผู้ บริ หาร  ส านั กวิทยบริ การและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 10 หลัก 
คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลั กการ
ตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติ
ธรรมหลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ซึ่งมี
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นบุคลากรของส านัก รวมทั้งหมด 
จ านวน 32 คนและการประเมินการบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ไ ด้ ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก  แ ล ะ                  
รองผู้อ านวยการ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ผลการประเมิน และน ารายงานผลการประเมินการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2563 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านัก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  

ARIT -1.4- 5-01 
รายงานผลการ
ประเมินการ
บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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วาระที่ 5.4 มติเห็นชอบ การรายงานผลการประเมินการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปี
การศึกษา 2563 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน อยู่ใน
ระดับ ดีมาก (เอกสาร ARIT-1.4-5-01 ถึง ARIT-1.4-5-
02) ซึ่งการบริหารงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลทุกหลัก มีผลการประเมินอยู่ในระดับการบริหารงาน
ดีมากทุกหลัก และไม่มีข้อเสนอแนะให้ท าการปรับปรุง 
 

 
      ซึ่งแม้ว่าผลการประเมินไม่มีข้อเสนอแนะให้ท าการ
ปรับปรุง แต่ด้วยปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์แพร่
ระบาดของเช้ือโควิด-19 รอบ 2 จึงท าให้ส านักมีความ
ตระหนักความปลอดภัยในการบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล ดังนั้น หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล หลักที่ 2 
หลักประสิทธิภาพ ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนสอน 
การให้บริการ ผู้บริหารส านักจึงมีนโยบายให้แต่ละงาน
ปรับกระบวนการด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ เพื่อ
ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงาน จึงปรับกระบวนการด าเนินงาน ได้แก่ การ
จัดห้องเรียนออนไลน์ โดยสนับสนุนจัดห้อง จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ ได้มี
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช้ัน 2 จ านวน      
5 ห้อง และช้ัน 3 จ านวน 6 ห้อง อาคารบรรณราช
นครินทร์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 11 ห้อง และปรับการ
ให้บริการแบบออนไลน์ ได้แก่ แจ้งปัญหาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ แจ้งซ่อมบ ารุงงานบริการคอมพิวเตอร์ 
การลงเวลาปฏิบัติราชการ การให้บริการยืม-คืนออนไลน์ 
การแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และการแนะน า
หนังสือ E-Book เข้าหอสมุดกลาง เป็นต้น หลักที่ 3 
หลักการตอบสนอง และหลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ 
ส าหรับในการศึกษาต่อไป ต้องด าเนินการปรับรูปแบบ
การจัดด าเนินโครงการการให้บริการวิชาการ และการให้
ความรู้แก่บุคลากรเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น โครงการ
พัฒนาบุคลากร เรื่อง อบรมการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ตามแผนงานมีรูปแบบ

 
ARIT -1.4- 5-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านัก 
ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี   
21 พฤษภาคม  2564 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นลักษณะ Onsite เมื่อมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ส านักได้
ปรับรูปแบบการจัดด าเนินโครงการเป็นลักษณะ Online 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ซึ่ง
ส าเร็จไปลุล่วงไปด้วยดี   
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.4 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.4 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ    

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.4 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 1.5  กำรจัดกำรควำมรู้ตำมระบบ 
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ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่
ท างาน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานการจัดการ

ความรู้ตามระบบ โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีการจัดท าแผนด้าน

การจัดการความรู้ และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

 ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานท่ีบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   โดย
ได้ด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู้ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการสนับสนุน
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยด าเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือส่วนท่ี 1 คณะกรรมการอ านวยการ โดยมีผู้อ านวยการ
เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ARIT-1.5-1-01  
ค าสั่งที ่89/2563
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ความรู้  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
มีหน้าที่ ให้นโยบาย แนวทาง ค าแนะน า แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นก่อนและระหว่างการด าเนินการเพื่อให้การ
ด าเนินงานจัดการความรู้ของส านัก ด าเนินไปได้ด้วยดี ส่วนที่ 
2 คณะกรรมการด าเนินงาน มีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารเปน็
ประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  วิ เคราะห์ วางแผน ก าหนดประเด็นองค์ความรู้ 
ด าเนินการพัฒนาส านัก สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ด าเนิน
กิจกรรมในการจัดการความรู้ รวบรวมสนับสนุน เผยแพร่ 
ความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรผ่านเว็บไซต์ รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผลรายงานผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็น
ต้น (เอกสาร ARIT-1.5-1-01) 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ในคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ส านัก เพื่อก าหนดประเด็นและเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ในด้านการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 5 ข้อที่ 5.1 ก าหนดประเด็น
และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ส านักฯ มติที่ประชุม 
เห็นชอบ การก าหนดประเด็นการจัดการความรู้  จ านวน 3 
ประเด็น คือ  
     2.1 การน าเทคโนโลยี G-Sute และ Microsoft 365 มา
ประยุกต์ใช้ด้านการปฏิบัติงานในองค์กร เป้าหมาย บุคลากร
สายสนับสนุนของส านัก จ านวน 27คน โดยการเชิญวิทยากรที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จ านวน 1 
วัน  และจัดการประชุมเพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีก
จ านวน 1 วัน 
  2.2 การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวส าหรับการบริการ  
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 32  คน  โดยการเชิญผู้รู้
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  จ านวน 1 วัน  และจัดการประชุม
เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกจ านวน 1 วัน 
  2.3 การเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น  กลุ่มเป้าหมาย 
คือ บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 13 คน 
โดยการเชิญผู้รู้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเชิญพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่างานมาเป็นพี่เลี้ยง
มาให้ความรู้ และจัดท าวิเคราะห์ค่างานด้วย ซึ่งมีการแบ่งเป็น 
จ านวน 2 ครั้ง จัดการอบรม เชิญผู้รู้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
จ านวน 1 วัน  และจัดการประชุมเพื่อติดตามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยหัวหน้างานที่ผ่านประเมินค่างานมาเป็นพี่เลี้ยง  
จ านวน 2-3 วัน (เอกสาร ARIT-1.5-1-02) 
 3.  ส านั กมี ก า รน าส รุ ปประ เด็ นองค์ ความรู้  และ
กลุ่ม เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่ ได้ เข้าที่ประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.5-1-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ ครั้ง
ที่ 1/2563  
วันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณะกรรมการบริหารส านัก  ครั้ งที่  11/2563 วันที่  18 
พฤศจิกายน 2563 ในวาระที่ 5 ข้อที่ 5.5 เรื่อง การก าหนด
ประเด็น และเป้าหมายของการจัดการความรู้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณา เห็นชอบ การก าหนดประเด็น และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างาน
ของพนักงาน มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติการ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 13 คน โดยการเชิญผู้รู้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และ
เชิญพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์ประเมินค่างาน
มาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ หรือเปิดคลินิกให้ค าปรึกษา มติที่
ประชุมเห็นชอบ มอบงานบริหารและธุรการด าเนินการ 
 (เอกสาร ARIT-1.5-1-03) 
 
 4. คณะกรรมการจัดการความรู้จดัท าร่างแผนการจัดการ
ความรู้ รายละเอียดดังตารางนี้ (เอกสาร ARIT-1.5-1-04)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 

ARIT-1.5-1-03 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 11/2563 วันท่ี 
18 พฤศจิกายน 
2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ช่ือหน่วยงำน     :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ควำมรู้ท่ีจ ำเป็น (K)  :  การเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงข้ึน   
ตัวช้ีวัด (KPI)    :  ร้อยละบุคลากรสายสนับสนนุได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เป้ำหมำยของตัวช้ีวัด   :  ร้อยละ 90 

ล ำ 
ดับ 
ท่ี 

กิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

ระยะ 
เวลำ 

ตัวช้ี 
วัด 

เป้ำ 
หมำย 

กลุ่มเป้ำ 
หมำย 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

1 กำรก ำหนดควำมรู้
หลัก /ก ำหนด
ประเด็นควำมรู้ 
-แต่งต้ัง
คณะกรรมการ KM 
TEAM ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
-ประชุม
คณะกรรมการ KM 
ระดมสมองเพื่อ
ก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็น คือ การเขียน
วิเคราะห์ประเมินค่า
งานของพนักงานหา
วิทยาลัย เพื่อ
ก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงข้ึน 
จ านวน 13 คน ยัง
ไม่ได้ยื่นส่งวิเคราะห์
ประเมินค่างาน 
-น าเสนอเข้าที่
ประชุม กบ.ส านักฯ 
เพื่อพิจารณา
ประเด็นองค์ความรู้ 

 
 
 
ต.ค.-
พย.
2563 

 
 
 
-ค าสั่ง
แต่งต้ัง    
คณะกรร
มการ 
KM  

 -  ประเด็น  
 องค์ความรู้ 
 ที่เกิดจาก  
 การประชุม 

 
 
 
-ค าสั่ง
คณะกร
รมการ 
KM 1 
ชุด 
- 1 
ประเด็น
องค์
ความรู้ 

 
 
 
คณะ 
กรรม 
การ 
KM 
 

 
 
 
คณะ 
กรรม 
การ 
KM 
ของ
ส านัก
วิทย
บริการ
ฯ 

2 
 

กำรเสำะหำควำมรู้
ท่ีต้องกำร/กำร
จัดท ำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ 
-เตรียมเนื้อหา และจัด
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียน
วิเคราะห์ประเมินค่า
งานของบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ระดับปฏิบัติการ  ให้มี
ความพร้อมในการ
จัดท าผลงานวิชาการ
ต่อไป 
-  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ
เขียนวิเคราะห์และ
ประเมินค่างาน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงข้ึน  โดย
เชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาให้ความรู้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้
บุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย

 
 
 
 
กพ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีค.64 

 
 
 
 
จ านวน
ครั้งของ
การจัด
อบรม 
 
 
 
 
 
 
จ านวน
พนักงาน
มหาวิทย
าลัย
ระดับ
ปฏิบัติกา
รของ
ส านักเข้า
ร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
มีการ
จัด
อบรม 
จ านวน 
1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
13 คน 

 
 
 
 
พนัก 
งาน
มหาวิท
ยาลัย
ระดับ
ปฏิบัติก
าร 
ของ
ส านัก 
 
พนักงาน
มหา
วิทยา
ลัยะดับ
ปฏิบัติก
ารของ
ส านักฯ 
 
 

 
 
 
 
คณะก
รรมกา
ร KM 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ 
กรรม
การ 
KM 
 

ARIT-1.5-1-04 
แผนการจดัการ
ความรู ้
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สนับสนุนของส านัก
วิทยบริการฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์และประเมิน
ค่างาน ไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ที่ตนเองปฏิบัติต่อไป 
- มีการติดตามหลังการ
อบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการจัด
ประชุมเพื่อให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ค่างานมาก
ยิ่งข้ึน 

3 กำรปรับปรุง
ดัดแปลง/สร้ำง
ควำมรู้ให้เหมำะต่อ
กำรใช้งำน 
- ส านักฯ ได้ก าหนด
หมวดหมู่ขององค์
ความรู้ โดยการแยก
การจัดท าเอกสาร
วิเคราะห์ค่างานเป็น
ต าแหน่งงาน เพื่อ
ความสะดวกในการ
เรียนรู้ และการ
ติดตาม 
- มีการติดตามการ
จัดการความรู้โดยการ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการติดตามการ
จัดการความรู้เรื่องการ
เขียนวิเคราะห์และ
ประเมินค่างาน ของ
พนักงานหาวิทยาลัย 
เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงข้ึน ในเดือน
มีนาคม 2564 เพื่อ
ติดตามและให้พนักงาน 
มหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติการของส านัก  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีความเข้าใจเทคนิค
การเขียนวิเคราะห์
และประเมินค่างาน
มากยิ่งข้ึน สามารถ 
จัดท าผลงานวิชาการ
เขียนวิเคราะห์
ประเมินค่างาน และ
จัดส่งเพื่อประเมิน
ก าหนดต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ 
ต่อไป 
-ประชุมบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยน

 
 
 
 
เม.ย.-
มิย.64 

 
 
 
 
จ านวน
ครั้งของ
การ
ปรับปรุง
เนื้อหา
ขององค์
ความรู้ 

 
 
 
 
ไม่น้อย
กว่า  
1 ครั้ง 

 
 
 
 
พนักงา
น
มหาวิท
ยาลัย
ระดับฏิ
บัติการ 
ของ
ส านักฯ
จ านวน 
13 คน 

 
 
 
 
คณะ 
กรรม
การ 
KM 
ของ
ส านัก
วิทย
บริการ
ฯ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เรียนรู้และปรับปรุง
เนื้อหาองค์ความรู้ 
ก่อนน าไปใช้งาน 
หรือก่อนที่จะส่ง
เอกสารวิเคราะห์ค่า
งานต่อไป 
-น าความรู้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของ
ส านักฯ 

4 กำรประยุกต์ใช้
ควำมรู้ในกิจกำร
งำนของตน /
รวบรวมองค์ควำมรู้
และจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบ 
-เมื่อได้รับความรู้
จากการติดตามแล้ว 
พนักงาน
มหาวิทยาลัยของ
ส านักแต่ละคนน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับ
เพิ่มเติมในเอกสาร
วิเคราะห์ค่างานของ
ตนเอง 
-สรุปความคิดเห็น
ประเด็นความรู้และ
จัดเก็บข้อมูลที่ได้ใน
รูปแบบเอกสาร
วิเคราะห์ค่างานของ
แต่ละต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
มิย.64 

 
 
 
 
 
 
จ านวน
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
1 ฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
พนัก
งาน
มหาวิ
ทยา
ลัย
สาย
ปฏิบั
ติการ
ของ
ส านั
กฯ 

 
 
 
 
 
 
คณะ 
กรรม
การ 
KM 
ของ
ส านัก
วิทย
บริการ
ฯ 

5 กำรน ำ
ประสบกำรณ์จำก
กำรท ำงำนและ
ประยุกต์มำ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้
มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสกัดขุม
ควำมรู้ออกมำ
บันทึกไว้ 
-ประชุมบุลากรกลุ่ม
เป้าหมายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทบทวน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ที่
ได้  
-มีการน า
ประสบการณ์จาการ
ใช้องค์ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยผ่านทางเว็บ
บล็อก การจัดการ
ความรู้ของส านัก 
เกี่ยวกับการเขียน
วิเคราะห์และ
ประเมินค่างานของ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.
64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร
วิเคราะห์
ค่างาน 
ของ
พนักงาน
มหาวิทย
าลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนัก
งาน
มหาวิ
ทยา
ลัย
สาย
ปฏิบั
ติการ
ของ
ส านั
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะ 
กรรม
การ 
KM 
ของ
ส านัก
วิทย
บริการ
ฯ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปฏิบัติการ ส านัก
วิทยบริการฯ 
 

6 กำรจดบันทึกขุม
ควำมรู้ และแก่น
ควำมรู้ ไว้ส ำหรับใช้
งำนและปรับปรุง
เป็นชุดควำมรู้ท่ี
ครบถ้วน ลุ่มลึก 
เช่ือมโยงมำกข้ึน
และเหมำะต่อกำร
ใช้งำนให้มำกข้ึน 
-ด าเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ ด้วยรูปแบบ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จากการประชุม 
ติดตามการ
ด าเนินงาน และจาก
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านทางเว็บ
บล็อกKM (Web 
blog KM)ของส านัก  
ได้รวบรวม เรียบ
เรียงเป็น เอกสาร
วิเคราะห์ค่างานของ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย ของ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง
จัดท าแผ่นพับการ
จัดการความรู้เพื่อ
เผยแพร่ หลักการ
ของการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติการท าผลงาน
ทางวิชาการของ
บุคลากรต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิย.- 
กค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีการ
สนทนา
แลกเปลี่
ยน
เรียนรู้
กัน 
ในบล็อก
KM 
-มีการ
แลกเปลี่
ยน
เรียนรู้
กัน
ระหว่าง
หน่วยงา
น 
-เอกสาร
การ
จัดการ
ความรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่น้อย
กว่า 1 
ช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ฉบับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนัก 
งาน
มหา
วิทยา 
ลัย
สาย
ปฏิบั
ติการ
ของ
ส านัก 

 
 

 
และได้น าแผนการจัดการความรู้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งท่ี 12/2563 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2563 วาระที่ 
5.2 เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ที่ประชุม
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วสรุป
ดังนี้  ตามเอกสารรายงานผลการตรวจประมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 
2562 นั้น ขอให้ผู้รับผิดชอบทบทวนตามข้อเสนอแนะ และ
ปรับเพิ่มเติมในแผนการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อไป มติที่ประชุม เห็นชอบ 
(เอกสาร ARIT-1.5-1-05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.5-1-05 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 12/2563 วันท่ี   
23 ธันวาคม 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 5. ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการตามแผนโดยการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์
ประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น”  เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรส านักเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 
20 คน (ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ) 
(เอกสาร ARIT-1.5-1-06) 

 
ARIT-1.5-1-06  
ภาพการเข้าร่วม
อบรมการเขียน
วิเคราะหป์ระเมิน
ค่างาน 

  2 มีระบบกลไกการก ากับ
ติดตามการด าเนินการ
จัดการความรู้ตาม
ระบบ 

 ส านักวิทยบริการฯ มีการติดตามการจัดการความรู้ โดย
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการ
ความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ” ใน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม IT108 ช้ัน1 อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการติดตาม และเปิดโอกาสให้
บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และ
ให้บุคลากรสายสนับสนุนของส านัก มีความเข้าใจในการเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานมากขึ้น  โดยมีคุณหนึ่งฤทัย บุญมี 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการมาเป็นวิทยากรติดตามการเขยีน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
(เอกสาร ARIT-1.5-2-01) 
 นอกจากการติดตามการจัดการความรู้ โดยการจัดประชุม
ติดตามแล้ว ส านักวิทยบริการฯ ยังมีการติดตามความก้าวหน้า
แบบ  Onsite และ  Online ผ่ า นVDO Conference ด้ วย 
Application Google Meet  ในวันพุธของสัปดาห์เว้นสัปดาห์ 
มีบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของส านัก 
ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ เข้าร่วมการติดตาม 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 ครั้งดังนี้ 
 1. วันที่ 7 เมษายน 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การประเมินวิเคราะห์ค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2564 จ านวน 13 คน ที่ยังไม่ผ่านการประเมินค่างาน                                   
ณ ห้องประชุม อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 2 .  วันที่  21  เมษายน 2564 ประ ชุมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการวิ เคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 2/2564  เวลา 10.00 น. 
 3 .  วันที่  5  พฤษภาคม 2564 ประ ชุมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 3/2564  เวลา 10.00 น. 
 4. วันที่  19 พฤษภาคม 2564 ประชุมการติดตาม
ความก้าวหน้าการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 4/2564  เวลา 10.00 น. 

ARIT-1.5-2-01 
ภาพการเข้าร่วม
อบรม ติดตามการ
จัดการความรู้ เมื่อ
วันท่ี 7 กรกฎาคม
2564 
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 5 .  วั นที่  2  มิ ถุ น ายน  2564  ประ ชุมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 5/2564  เวลา 10.00 น. 
 6 .  วั นที่  25  มิ ถุ น ายน  2564 ประ ชุมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 6/2564  เวลา 10.00 น. 
(เอกสาร ARIT-1.5-2-02)  
และการติดตามผ่านช่องทางคลินิกให้ค าปรึกษา โดยมีพี่เลี้ยง
ทั้ง 4 งานภายในส านัก ที่ผ่านการประเมินค่างานเป็นที่ปรึกษา 

 
 
ARIT-1.5-2-02 
ภาพการการ
ประชุมตดิตาม
ความก้าวหน้าการ
วิเคราะหป์ระมิน
ค่างาน 

  3 มีการจัดการความรู้
ตามกระบวนการ
ด าเนินการอยา่งน้อย 6 
ประการต่อความรู้ 
ได้แก ่

(1) การก าหนด
ความรู้หลักท่ีจ าเป็น
หรือส าคญัต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุม่หรือ
องค์กร 

(2) การเสาะหา
ความรู้ที่ต้องการ 

(3) การปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งาน
ของตน 

(4) การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กิจการงานของตน 

(5) การน า
ประสบการณ์จากการ
ท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
สกัด“ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 

(6) การจดบันทึก 
“ขุมความรู้” และ 
“แก่นความรู้” ส าหรับ
ไว้ใช้งาน และปรับปรุง
เป็นชุดความรู้ที่

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ด าเนินการ
ตามกระบวนการ การจัดการความรู้ ท้ัง 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเปน็หรือส าคญัต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุม่หรือองค์กร 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ ท่ี 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 - ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดการ
ความรู้  ระดมสมองเพื่อก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ 
คือ การเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงานหาวิทยาลยั 
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ จ านวน 13 คน ที่ยังไม่ได้ยื่นส่ง
วิเคราะห์ประเมินค่างาน  
 -น าประเด็นองค์ความรู้เสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้งท่ี 11/2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะประเด็นองค์ความรู้  
(เอกสาร ARIT-1.5-3-01) 
 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ/การจัดท าแผนการจดัการ
ความรู ้
 - ด าเนินการเตรียมเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการจัดอบรม 
และวางแผนการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์
ประเมินค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติการ  ให้มีความพร้อมในการจัดท าผลงานวิชาการต่อไป 
 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และ
ประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น”  โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาให้
ความรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของส านักวิทยบริการฯ มีความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์และประเมินค่างาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม
ทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพท่ีตนเองปฏิบัติต่อไป เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564  
(เอกสาร ARIT-1.5-3.02) 

ARIT-1.5-3-01 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 11/2563 วันท่ี 
18 พฤศจิกายน 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.5-3.02 
เอกสารสรุปผล
การด าเนิน
โครงการ  
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ครบถ้วนลุ่มลึกและ
เชื่อมโยงมากข้ึน 
เหมาะต่อการใช้งาน
มากยิ่งข้ึน  

- มีการติดตามความก้าวหน้าหลังการอบรม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการจัดประชุมเพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้รุ่น
พี่ที่ผ่านการวิเคราะห์ค่างาน หรือได้รับต าแหน่งช านาญการ 
มาให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่พนักงานมหาวิทยาลัยภายใน
สายงานของตนเอง (เอกสาร ARIT-1.5-3.03) 
 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 - ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ 
โดยการแยกการจัดท าเอกสารวิเคราะห์ค่างานเป็นต าแหน่ง
งาน เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ และการติดตาม  
   -มีการติดตามการจัดการความรู้โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์
และประเมินค่างาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อ
ติดตามและให้พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการของ
ส านัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าใจเทคนิคการเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานมากยิ่งขึ้น สามารถจัดท าผลงาน
วิชาการเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างาน และจัดส่งเพื่อประเมิน
ก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการ ต่อไป 
(เอกสาร ARIT-1.5-3.04)  
 -ประชุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และปรับปรุงเนื้อหาองค์ความรู้ ก่อนน าไปใช้งาน หรือ
ก่อนท่ีจะส่งเอกสารวิเคราะห์ค่างานต่อไป 
 -น าความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักฯ 
(เอกสาร ARIT-1.5-3.05) 
 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 - เมื่ อ ได้ รั บความรู้ จ ากการติ ดตามแล้ ว  พนักงาน
มหาวิทยาลัยของส านักแต่ละคนน าความรู้ที่ได้ไปปรับเพิ่มเติม
ในเอกสารวิเคราะห์ค่างานของตนเอง 
 -สรุปความคิดเห็นประเด็นความรู้และจัดเก็บข้อมูลที่ได้ใน
รูปแบบเอกสารวิเคราะห์ค่างานของแต่ละต าแหน่ง 
 5) การน าประสบการณ์จากการท างานและประยุกต์ใช้
ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขุมความรู้ออกมาบันทึกไว้ 
 -ประชุมบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้  
 -มีการน าประสบการณ์จาการใช้องค์ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยผ่านทางเว็บบล็อก การจัดการความรู้ของส านัก 
เกี่ยวกับการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการฯ 
 6. การจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นความรู้ ไวส้ าหรบัใช้
งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ทีค่รบถ้วน ลุ่มลึก เชื่อมโยง
มากขึ้นและเหมาะต่อการใช้งานให้มากขึ้น  

 
ARIT-1.5-3.03 
รูปภาพการติดตาม
ความก้าวหน้า 
จ านวน 6 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.5-3.04 
รายงานการด าเนิน
โครงการติดตาม
การจัดการความรู ้
 
 
 
 
ARIT-1.5-3.05 
ภาพเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของ
ส านักฯ 
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 -ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ด้วยรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากการ
ประชุมติดตามการด าเนินงาน และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านทางเว็บบล็อกKM (Web blog KM)ของส านัก  ได้รวบรวม 
เรียบเรียงเป็น เอกสารเทคนิควิเคราะห์ค่างานพนักงาน
มหาวิทยาลัย ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งจัดท าแผ่นพับการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการท าผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรต่อไป  

 
 
 
 
 
 

  4 มีคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 2 

 ส า นั ก วิ ทยบริ ก า ร และ เทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ  มี
คณะกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้โดยจัดประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2564   
จากการติดตามความก้าวหน้าแบบ Onsite และ Online ผ่าน
VDO Conference ด้วย Application Google Meet  ในวัน
พุธของสัปดาห์เว้นสัปดาห์ มีบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของส านัก ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญ
การ เข้าร่วมการติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 ครั้ง 
นั้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติการ มีความก้าวหน้าและพัฒนาการในการเขียนการ
เขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น และมี
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการวิเคราะห์และ
ประเมินค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยยื่นขอต าแหน่งและการ
แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 
2 คน คือ นายจ ารัส ด้วงดี ต าแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ
ปฏิบัติการ และนายทองสุก ค าตะพล ต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงาน
บริหารและธุรการ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านกั
ในครั้งถัดไป (เอกสาร ARIT-1.5-4-01) 

ARIT-1.5-4-01 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้  
ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 22 มิถุนายน 
2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5 รายงานผลการติดตาม
ใหผู้้บริหารหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานการติดตามจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเปน็หรือส าคญัต่องานหรือ
กิจกรรมของกลุม่หรือองค์กร 
      ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด า เนินการจัดการความรู้  และประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้  เพื่อก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างานของ
พนักงานหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสู งขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 13 คน ที่ยังไม่ได้ยื่นส่งวิเคราะห์ประเมินค่างาน  

ARIT-1.5-5-01 
มติที่ประชุมครั้งท่ี 
7/2564 วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ/การจัดท าแผนการจดัการ
ความรู้  
 ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนการการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการการจัดการความรู้ และด าเนินการตามแผน โดย 
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และ
ประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้น”  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยมีผู้ความเช่ียวชาญ         
ดร.ธวัช กงเติม เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
วิเคราะห์ประเมินค่างานของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย 
ระดับปฏิบัติการ และส านักมีการติดตามความก้าวหน้าหลัง
การอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดประชุมเพื่อให้
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่า
งานมากยิ่งข้ึน พร้อมท้ังให้รุ่นพ่ีที่ผ่านการวิเคราะห์ค่างาน หรือ
ได้รับต าแหน่งช านาญการ ได้แก่ นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ นาง
วรรณภัสร์ ปราบพาลา นางมัทนา จันทร์ศรี และนางสาวศิว
พร  อ่อนชุ่ม มาให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยภายในสายงานของตนเอง 
 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรา้งความรู้บางส่วนให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ 
โดยการแยกการจัดท าเอกสารวิเคราะห์ค่างานเป็นต าแหน่ง
งานของแต่ละบุคลล เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ และการ
ติดตามโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการ
ความรู้เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น” เพื่อ
ติดตามและให้พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการของ
ส านัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าใจเทคนิคการเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานมากยิ่งขึ้น สามารถจัดท าผลงาน
วิชาการเขียนวิเคราะห์ประเมินค่างาน และจัดส่งเพื่อประเมิน
ก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการ ต่อไป รวมทั้งมีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุง
เนื้อหาองค์ความรู้ ในกลุ่มการประเมินค่างาน ผ่าน Facebook 
ก่อนน าส่งเอกสารวิเคราะห์ประเมินค่างานต่อไป 
 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
 ส านักได้จัดโครงการประชุติดตามการจัดการความรู้ “การ
เขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 เพื่อติดตามและให้พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติการของส านัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าใจ
เทคนิคการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานมากยิ่งขึ้น โดยมี
บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยของส านัก ที่ยื่นเอสารการ
ประเมินค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้น าเสนอ

 
 
ARIT-1.5-5-02 
แบบติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของ
ส านัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.5-5-03  
ภาพประชุม
ติดตามการจดัการ
ความรู้ วันท่ี 7 
กรกฎาคม 2564 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
รายละเอียดข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการประเมินค่างานที่
ถูกต้องและเหมาะสม ให้กับบุคลากรที่ยังไม่ได้ยื่นส่งประเมิน
ค่างาน ได้น าความรู้และเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเอกสาร
วิเคราะห์การประเมินค่างานของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด“ขุมความรู้” 
ออกมาบันทึกไว้ 
 ส านั ก วิ ทยบริ ก ารฯ   ไ ด้ มี ก า รจั ดประ ชุมติ ดตาม
ความก้ าวหน้ าทั้ งแบบ Onsite และ Online ผ่ านVDO 
Conference ด้ วย  Application Google Meet  ในวั นพุ ธ
ของสัปดาห์เว้นสัปดาห์ มีบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนของส านัก ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญการ 
เข้าร่วมการติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 6 ครั้ง และ
ผ่านทางเว็บบล็อก (Web blog KM) การจัดการความรู้ของ
ส านัก และช่องแชทของการประเมินค่างานของบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อน าประสบการณ์จากบุคลากรที่
ผ่านการประเมินค่างานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และน า
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาบันทึกไว้เป็นเอกสาร
เทคนิคการเขียนวิเคราะห์การประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. การจดบันทึกขุมความรู้ และแก่นความรู้ ไวส้ าหรบัใช้
งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ทีค่รบถ้วน ลุ่มลึก เชื่อมโยง
มากขึ้นและเหมาะต่อการใช้งานให้มากขึ้น  
 ส านักวิทยบริการฯ ได้สรุปองค์ความรู้ “เทคนิคการเขียน
วิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับ
ปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ใน
รูปแบบเอกสาร และแผ่นพับ เพื่อเป็นแนวทางในการเขียน
วิ เคราะห์ประเมินค่างานของพนั กงานมหาวิทยาลัยใน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต่อไป 
(เอกสารARIT-1.5-5-01 ถึง ARIT-1.5-5-06) 
       จากผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของส านัก ใน
รูปแบบโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมาส่งผลให้บุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการที่สังกัดส านัก สามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยยื่นขอต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย         
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 2 คน คือ นางสาวศิวพร  
อ่อนชุ่ม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
และ นายจ ารัส ด้วงดี ต าแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ  
 

 
 
 
 
 
 
ARIT-1.5-5-04 
ภาพการประชุม
ติดตาม
ความก้าวหน้า 
ผ่าน VDO 
Conference 
 
 
 
 
 
 
ARIT1.5-5-05 
แผ่นพับ 
 
 
ARIT-1.5-5-06 
เอกสารเทคนิคการ
เขียนวิเคราะห์
ประเมินค่างานฯ 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.5 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 / 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.5 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ    
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.5 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
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ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.6  กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร
   สำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และ
การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย  รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของสถาบัน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานการก ากับติดตาม

ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานดังนี้ 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีแผนการบริหารและ

การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการ
วิ เ คราะห์ข้ อมู ล เ ชิ ง
ประจักษ์ 

1. ส านักวิทยบริการฯ  มีแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมี
กระบวนการ ขั้นตอน ดังนี้ต่อไปนี้ 

1.1 ส านักฯ จัดให้มีการทบทวนแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10-11 
สิงหาคม 2563 โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกัน ร่วม
ก าหนดและวิเคราะห์ SWOT ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน  (จุดแข็ ง /จุดอ่อน)  และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส/อุปสรรค) และร่วมจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
(เอกสาร ARIT-1.6-1-01)  

1.2 น าเสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่  
9/2563 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 
(เอกสาร ARIT-1.6-1-02) 

1.3 น าเสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าส านักฯ  

 
 
 
 
ARIT-1.6-1-01 
ภาพการทบทวน
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีการศึกษา  
2563 
ARIT-1.6-1-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักฯ ครั้ง
ท่ี 9/2563 
 ARIT-1.6-1-03 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก ครั้งท่ี 
1/2563 
ARIT-1.9-1-04 
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบริการ
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(เอกสาร ARIT-1.6-1-03 ถึง ARIT-1.6-1-04) 
 
 
 1.4 ส านักมีก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 สู่หน่วยงาน
ภายใน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรภายในส านัก เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงานมีความเข้าใจใน (เอกสาร ARIT-1.6-1-05) 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา  
2563 
ARIT-1.6-1-05 
ภาพการถ่ายทอด
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

  2 มีการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้ เป็น ไป
ตามแผนที่ก าหนด 

 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ประกอบด้วยแผนการบริหารบุคลากร จ านวน 7 ตัวช้ีวัด และ
แผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 5 ตัวช้ีวัด รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 
จ านวน 12 ตัวช้ีวัด  โดยส านักฯ สนับสนุน ส่งเสริม ให้
บุคลากรของส านักฯ ได้รับการพัฒนาตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 ทั้งโครงการที่
หน่วยงานด าเนินโครงการ และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก และระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 
2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลความส าเร็จ ดังนี้ 
    1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนการบริหาร
บุคลากร สายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 85.71  
    2. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 

แผนกำรบริหำรบุคลำกร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนา
ตนเองเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น และพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝกึอบรม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์ และ
ประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับช านาญ
การ จ านวน 11 คน คือ  (จ านวน  12 ช่ัวโมง) 

(1)  (1) นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี  (2) นายขวัญชัย บุญทองเถิง  
(2)  (3) นายวิเศษ  เกตุดี       (4) นางสังเวียน  จินดา 
(3)  (5) นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล  (6) นายอภิรักษ์  อุ่นดี 
(4)  (7) นายไพบูลย์  กันยา   (8) นายหรรษธร  ขวัญหอม 
(5)  (9) นายชัยมงคล  แก้วสี  (10) นายออมสิน พรมแก้ว 

 (11) นางรัตนา  ชมมัย 
2. ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้น 
จ านวน 15 คน คือ  (จ านวน  12 ช่ัวโมง) 

(1) นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม  (2) นางณัฐยา  สุโนพันธ์ 

ARIT-1.6-2-01 
รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีการศึกษา  
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
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(3) นางรัตนา  ชมมัย   (4) นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ 
(5) นายจ ารัส  ด้วงดี  (6) นางสังเวียน  จินดา 
(7) นายไพบูลย์  กันยา (8) นายหรรษธร  ขวัญหอม 
(9) นายชัยมงคล  แก้วสี (10) นายออมสิน  พรมแก้ว 
(11) นายวิเศษ  เกตุดี (12) นายอภิรักษ์  อุ่นดี 
(13) นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล (14) นายทองสุก  ค าตะพล 
(15) นายขวัญชัย  บุญทองเถิง 

2. ส านักฯ ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
ความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สังกัดส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 14 คน 
จำกกำรส่งเสริมและผลักดันเพ่ือให้บุคลำกรขึ้นสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้น พบว่ำ บุคลากร สังกัดส านักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 คน คือ 
1.นางวรรณภัสร์  ปราบพาลา  
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ  
(ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563) 
2.นางสาวมัทนา  รามศิริ 
ต าแหน่ง  บรรณารักษณ์ ระดับช านาญการ  
(ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563) 
3.นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับช านาญการ 
(ประกาศ ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2564 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความสุข ความพึงพอใจ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน 
1. ส านักฯ ส ารวจผู้มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย ประเภท ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้าง
ช่ัวคราว ในเดือนมกราคม 2564 และด าเนินการประสาน ฝ่าย
ทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพื่อจัดส่งรายช่ือ 
และเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
(1) นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   (2) นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล 
(3) นายอภิรักษ์ อุ่นดี (4) นางรัตนา ชมมัย 
(5) นางสังเวียน จินดา (6) นางสาวมัทนา รามศิริ 
(7) นางณัฐยา สุโนพันธ์ (8) นายวิเศษ เกตุดี 
(9) นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา (10) นายชัยมงคล แก้วสี 
(11) นายทองสุก ค าตะพล (12) นางสาวปนัดดา วงศ์โสม 
(13) นายออมสิน พรมแก้ว (14) นายประสงค์ อุ่นค ายี่ 
2. ส านักฯ ด าเนินโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2563 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ได้ทุ่มเท เสียสละ 
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แรงกาย แรงใจ และมีผลการปฏิบัติงาน การให้การบริการ 
และประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี  
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าปี2563 ดังนี้ 
1. บุคลากรดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ 
    1.1 อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์  
รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2. บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงาน ได้แก่ 
    2.1 นายไพบูลย์  กันยา   ต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
    2.2 นายชัยมงคล  แก้วสี ต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
 3. บุคลากรดีเด่น กลุ่มเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ 
     3.1 นางโชติกา  โสดา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ห้องสมุด 
     3.2 นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการห้องสมุด 
     3.3 นายไพโรจน์  ใจใหญ่ ต าแหน่ง พนักงานสถานที่ 

3. ส านักฯ จัดให้บุคลากรประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพื่อน าข้อมูลจากการประเมินที่ส่งผลต่อ
ความสุข ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร ไป
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุข 
มีความรักต่อองค์กร พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อส านัก วิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53)  เมื่อพิจารณาด้านที่ส่งผลต่อความสุข 
ความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
ผู้น าองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.63) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
บุคลากร/การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (ค่าเฉลี่ย 4.56) 
และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสวั สดิการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.44) 
 

แผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ 
- ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
1. ส านักฯ ด าเนินโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส covid-19 
โดยมีบุคลากรของส านักฯ เข้าร่วม จ านวน 27 คน 
- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มา
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ประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร จ านวน 12 คน  (จ านวน  
6 ช่ัวโมง) 
(1) นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ     (2) นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม 
(3) นางสุภาวดี แจ้งจันทร์      (4) นางณัฐยา สุโนพันธ ์
(5) นางรัตนา ชมมัย        (6) นางสังเวียน จินดา 
(7) นายจ ารัส ด้วง                (8) นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์ 
(9) นางสาวมัทนา รามศิริ    (10) นางสาวปนัดดา วงศ์โสม 
(11) นางสาวดวงใจ  ค าทิพย์    (12) นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี 
2. ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์"  จ านวน 2 คน คือ  
(1)  นางสุภาวดี  แจ้งจันทร์    (2) นางณัฐยา  สุโนพันธ์ 
- ด้ำนวิชำชีพ (นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์) 
1. ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
Rajabhat Dataset Workshop2020 จ านวน 2 คน (จ านวน  
18 ช่ัวโมง) 
(1) นายไพบูลย์  กันยา  (2) นายชัยมงคล  แก้วส ี
2. ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
Rajabhat Dataset Workshop I I  ขับเคลื่อนข้อมูล
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการ
และข้อมูลงานวิจัย จ านวน 2 คน  (จ านวน  18 ช่ัวโมง) 
(1) นายไพบูลย์  กันยา 
(2) นายหรรษธร  ขวัญหอม 
- ด้ำนวิชำชีพ (บรรณำรักษ์และเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำร
ห้องสมุด) 
1. ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม Library : 
Care the Bear จ านวน 8 คน (จ านวน  6 ช่ัวโมง) 
(1) นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญมี   (2) นางสาวมัทนา  รามศิร ิ
(3) นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์  (4) นายจ ารัส  ด้วงด ี
(5) นายขวัญชัย  บุญทองเถิง (6) นางสังเวียน  จินดา 
(7) นายประสงค์  อุ่นค ายี่  (8) นางสาวดวงกมล  วังคีรี 
พบว่ำ ร้อยละ 100 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 27 คน 
ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทั้ง
ในประเทศ หรือต่างประเทศ (เอกสาร ARIT-1.6-2-01) 

  3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ส านักฯ มสีวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.1 ส านักฯ จัดโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2563 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และยกย่อง เชิดชู
เกียรติให้กับบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และประพฤติตนเป็น

ARIT-1.6-3-01 
โครงการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ
บุคลากรของส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจ าปี 2563  
ARIT-1.6-3-02 
ประกาศส านักวิทย
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามประกาศฯ เรื่อง 
ประกาศรายช่ือบุคลากรดีเด่นประจ าปีพุทธศักราช 2563 
(เอกสาร ARIT-1.6-3-01 ถึง  ARIT-1.6-3-03) 
 3.2 ส านักฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามหลักสวัสดิการการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ให้แก่พนักงานสายสนับสนุน (ผู้ประกันตน ส านักงาน
ประกันสังคม) โดยส านักฯ ด าเนินการส ารวจรายช่ือและ
ประสานงาน ในการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
  1.1 ประเภทสิทธิเบิกจ่ายตรง ได้แก่ ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า ซึ่งมีผูเ้ข้ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน 1 คน 
  1.2 ประเภทสิทธิประกันสังคม ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจ
สุขภาพ จ านวน 13 คน (เอกสาร ARIT-1.6-3-04) 

บริการฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น
ประจ าปี 2563  
ARIT-1.6-3-03
ประกาศส านักวิทย
บริการฯ เรื่อง 
ประกาศรายชื่อ
บุคลากรดีเด่น
ประจ าปี 2563 
ARIT-1.6-3-04 
แบบส ารวจรายชื่อ
การเข้ารับตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
2563 

  4 มีระบบการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุน
น าความรู้และทักษะที่
ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการปฏิ บั ติ ง านที่
เกี่ยวข้อง 

 ส านักฯ มีระบบติดตามให้บุคลากรของหน่วยงานที่เข้ารับ
การพัฒนาความรู้และทักษะ โดยบุคลากรจัดส่งรายงานการ 
การอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุมสัมมนา ภายใน 2 สัปดาห์ หลัง
กลับจากการไปราชการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และฝ่ายงาน
บุคคลของส านัก ด าเนินการติดตามและรวบรวมผล เพื่อจัดท า
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรส านักฯ พร้อมรายละเอียดความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าฝึกอบรม  และการน าความรู้ที่เข้ารับการ
อบรมมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติงาน 
(เอกสาร ARIT-1.6-4-01 ถึง ARIT-1.6-4-02) 
 
 
 
 

ARIT-1.6-4-01 
แบบฟอร์มรายงาน
การอบรม/ศึกษาดู
งาน/ประชุมสัมมนา 
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ 
ARIT-1.6-4-02 
ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

  5 มีการให้ความรู้ด้ าน
จรรยาบรรณบุคลากร
สายสนับสนุน  และ
ดู แ ล ค ว บ คุ ม ใ ห้
บุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 

 ส านักฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
     1. ส านักฯ มีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร  
พ.ศ. 2556 ดังนี ้
        1.1 ให้ความรู้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอดแผนฯ ส านักฯ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณฯ ใน
วันท่ี 25 มกราคม 2564) (เอกสาร ARIT-1.6-5-01) 
        1.2 ส านักฯ จัดท าข้อมูลเพือ่เผยแพร่ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
คณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. 2556 ทางเว็บไซต์ของส านักฯ 
เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาข้อบังคับและสามารถปฏิบัตไิด้อย่าง
ถูกต้อง 

ARIT-1.6-5-01 
ภาพการบรรยายให้
ความรู้เรื่อง 
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์  ว่า
ด้วย จรรยาบรรณ
ของคณาจารย์ และ
บุคลากร พ.ศ. 
2556 
ARIT-1.6-5-02 
ข้อมูลเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
https://arit.pcru.ac.th/home/index.php?page=docum
ents  (เอกสาร ARIT-1.6-5-02) 
    2. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกบุลากรดีเด่นประจ าปี 2563 
    3. ผู้บริหารก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เป็นไปตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก เป็นประจ าทุกเดือน 
(เดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อติดตามผลการปฏบิัติงานของทุกฝ่ายงาน
ให้เป็นได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
( เอกสาร ARIT-1.6-5-03 ถึง ARIT-1.6-5-04) 

ARIT-1.6-5-03 
ประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น
ประจ าปี 2563 
ARIT-1.9-5-04 
ตารางการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักฯ 
ประจ าปี 2563  

  6 มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินความส าเร็จ
ของแผนการบริหาร
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตาม
และประเมินความส าเร็จผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
(รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ได้แก่    
     คร้ังที่ 1 งานบริหารและธุรการ ส านักได้น าข้อมูลการ
ติดตามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่  
1/2654 วันที่ 27 มกราคม 2564 วาระที่ 5.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤศจิกายน) โดยมีตัวช้ีวัดของ
แผนการบริหารบุคลากร จ านวน 7 ตัวช้ีวัด และแผนพัฒนา
บุคลากร จ านวน 5 ตัวช้ีวัด รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้น จ านวน 12 
ตัวช้ีวัด พบว่า การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน บรรลุ 3 ตัวช้ีวัด และ
อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 42.85 (ค่า
เป้าหมาย ร้อยละ 80) และการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บรรลุ 2 
ตัวช้ีวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการ 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 
40 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92) และมีตัวช้ีวัดที่ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดในแผนการบริหารบุคลากร คือ จ านวนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในส านักที่ยื่นขอประเมินค่างานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ซึ่งก าหนดเป้าหมายจ านวน 3 คน ปัจจุบันมีผู้
ยื่นขอประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น เพียง 1 คน 
คือ นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติการ มติท่ีประชุม เห็นชอบ การรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1 และ
มอบรองผู้อ านวยการและหัวหน้างานทุกฝ่ายร่วมกันผลักดัน
บุคลากรในฝ่ายงานด าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ต่อไป (เอกสาร ARIT-1.6-6-01) 

คร้ังที่ 2 งานบริหารและธุรการ ส านักได้น าข้อมูลการ
ติดตามเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่  

ARIT-1.6-6-01 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุ คล าก รส า นั ก ฯ  
พ.ศ. 2563-2565  
รอบ 6  เดื อน  ( 1 
มิ.ย. - 30 พ.ย. 63) 
ARIT-1.6-6-02 
รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารส านักฯ ครั้ง
ท่ี 1/2564 
ARIT-1.6-6-03 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนา
บุ คล าก รส า นั ก ฯ  
พ.ศ. 2563-2565  
รอบ 12 เดือน ( 1 
มิ .ย. 63 - 31 พ.ค 
64) 
ARIT-1.6-6-04 
รายงานการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารส านักฯ ครั้ง
ท่ี 6/2564 

https://arit.pcru.ac.th/home/index.php?page=documents
https://arit.pcru.ac.th/home/index.php?page=documents
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
6/2654 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วาระที่ 5.2 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) โดยมี
ตัวช้ีวัดของแผนการบริหารบุคลากร จ านวน 7 ตัวช้ีวัด และ
แผนพัฒนาบุคลากร จ านวน 5 ตัวช้ีวัด รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 
จ านวน 12 ตัว ช้ีวัด พบว่า การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน บรรลุ 
6 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด คือ จ านวนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในส านักที่ยื่นขอประเมินค่างานเพื่อก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีการก าหนดค่าเป้าหมาย จ านวน 3 คน 
แต่สามารถด าเนินการได้ 2 คน ได้แก่ นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
นายจ ารัส ด้วงดี ต าแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ดังนั้น 
ความส าเร็จของแผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) และการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
บรรลุ 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
92) มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งท่ี 2 และให้ทบทวนค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การวางแผน
งานการด าเนินงานบรรลุผล (เอกสาร ARIT-1.6-6-02) 

  7 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร
ประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ในการติดตามประเมินความส าเร็จของแผน 
ครั้งที่  1 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่  
1/2654 วันที่ 27 มกราคม 2564 พบว่า มีตัวช้ีวัดที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดในแผนการบริหารบุคลากร คือ จ านวน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในส านักท่ียื่นขอประเมินค่างานเพื่อ
ก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งก าหนดเป้าหมายจ านวน ๓ คน 
ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพียง 1 คน คือ นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ที่ยื่นขอประเมินค่างาน ซึ่ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก มีมติที่ประชุม มอบ
รองผู้อ านวยการและหัวหน้างานทุกฝ่ายร่วมกันผลักดัน
บุคลากรในฝ่ายงานด าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ต่อไป  
      ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มี
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนวิเคราะห์
ประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงข้ึน” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 
1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 
ARIT-1.6-7-01 
แผนการบริหาร
แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร  ส านั ก
วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สารสนเทศ มีบุคลากรส านักเข้าร่วม จ านวนทั้งสิ้น 20 คน โดย
เชิญผู้เช่ียวชาญ ดร.ธวัช กงเติม เป็นวิทยากร (เอกสาร ARIT-
1.6-7-01) และจัดประชุมการติดตามติดตามความก้าวหน้า
แบบ Onsite และ Online ผ่ าน VDO Conference ด้วย 
Application Google Meet โ ด ย หั ว ห น้ า ส า นั ก ง า น
ผู้อ านวยการ นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี เป็นผู้ด าเนินการ ในวัน
พุธของสัปดาห์เว้นสัปดาห์ มีบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนของส านัก ระดับปฏิบัติการ และระดับช านาญ
การ เข้าร่วมการติดตาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 4 ครั้ง 
ดังนี้  
 1. วันที่ 7 เมษายน 2564 ประชุมติดตามความก้าวหน้า
การประเมินวิเคราะห์ค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2564 จ านวน 13 คน ที่ยังไม่ผ่านการประเมินค่างาน                                   
ณ ห้องประชุม อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 2 .  วันที่  21  เมษายน 2564 ประ ชุมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการวิ เคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 2/2564  เวลา 10.00 น. 
 3 .  วันที่  5  พฤษภาคม 2564 ประ ชุมการติ ดตาม
ความก้าวหน้าการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 3/2564  เวลา 10.00 น. 
 4. วันที่  19 พฤษภาคม 2564 ประชุมการติดตาม
ความก้าวหน้าการวิเคราะห์ประเมินค่างานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application 
Google Meet ครั้งท่ี 4/2564  เวลา 10.00 น. 
 (เอกสาร ARIT-1.6-7-02)  
และการติดตามผ่านช่องทางคลินิกให้ค าปรึกษา โดยมีพี่เลี้ยง
ทั้ง 4 งานภายในส านัก ท่ีผ่านการประเมินค่างานเป็นท่ีปรึกษา  
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการบริหารงานด้านการวิเคราะห์ประเมินค่างานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นมี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น และมีพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยยื่นขอต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 2 คน คือ นางสาวศิวพร อ่อน
ชุ่ม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ และ
นายจ ารัส ด้วงดี ต าแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ  ให้
ทบทวนค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุในปีการศึกษา 2564 
เพื่อให้การวางแผนงานการด าเนินงานบรรลุผล 
 

 
ARIT-1.6-7-02 
สถิติการพัฒนาฯ  
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน ส านัก
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
-ARIT-1.6-7-03 
ข้อมูลการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ส า นั ก 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 
1.6 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

6 ข้อ 7 ข้อ  5 คะแนน  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ ที่ 
1.6 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

6 ข้อ    
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.6 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
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ตัวบ่งชี ้มร.พช. ที่ 1.7 กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน า
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร 
ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตัว
บ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
ที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3   ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานในการส่งเสริม

สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีการก าหนดนโยบาย 

และสร้างระบบและ
กลไกการพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มี
การด าเนินงานในการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดา้น
ดิจิทัล โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้
  1.ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดจิิทัล เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัย  
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (เอกสาร 
ARIT-1.7-1-01) 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ฝา่ยการด าเนินงาน
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 
30 กันยายน 2563 เพื่อร่วมพิจารณาเอกสารตา่ง ๆ 
โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 
  2.1 ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่ี 
1521/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  
  2.2 รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 1/2563 
วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 2.3 รายงานสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการใน
ชุดต่าง ๆ  

 
 
ARIT-1.7-1-01
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนา
สมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 
 
 
ARIT-1.7-1-02 
รายงานสรุปมติการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ส่งเสริม
สมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล
ครั้งท่ี 2/2563 
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 2.4 ระบบลงทะเบียนวิทยากร 
 2.5 สรุปผลโครงการยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 2562   
 2.6 ระบบ กลไก การยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ (ปรับปรุง          ปีการศึกษา 2563)  
 2.7 แผนปฏิบัติราชการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัย   ราชภฏั
เพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
 2.8 แนวทางการด าเนินงาน การยกระดับ
ความสามารถดา้นดิจิทัลของนักศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์ ปีการศึกษา 2563  
(เอกสาร ARIT-1.7-1-02) 
 3. ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  เรื่อง นโยบายการยกระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  ณ วันท่ี  14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
(ARIT-1.7-1-03) 
  4. ด าเนินการจดัท าระบบ กลไก การยกระดับ
ความสามารถดา้นดิจิทัลของนักศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ์  และแนวทางการด าเนินงานการ
ยกระดับความสามารถด้านดจิิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  ปกีารศึกษา 2563 
(ARIT-1.7-1-04) 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกบัการท างาน การ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2564 (ARIT-1.7-1-05) โดยมุ่งเนน้ให้เกิดสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลดังนี ้
     1) จัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยมีองค์ประกอบซึ่ง 
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง คณบดีทุกคณะ 
ประธานหลักสู ตรทุกหลักสู ตร  เป็นกรรมการ 
ผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโ ลยี
สารสนเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ รอง
ผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งดูแลงานส่งเสริมทักษะดิจิทัล เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่หรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน เป็นเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.7-1-03
ประกาศนโยบาย
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์
ARIT-1.7-1-04 
เอกสารระบบ กลไก 
การยกระดับ
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
ARIT-1.7-1-05 
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง นโยบายและ
แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการ
ท างาน การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล และการ
ส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 
2564 
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2) จัดให้มีระบบกลไก การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ มีการจัดประชุมขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน 
     3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อด าเนินงานการวางแผนการจัดท า 
แผนพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน การจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นของแต่ละภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดกิจกรรม ก าหนดปฏิทินตาราง
การด า เนิ น งานและการก า กั บติ ดตามผลการ
ด าเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน สรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดีหรือคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
     4) ระดับคณะและหลักสูตรสาขาวิชา จัดให้มีการ
สร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาหรือส่งเสริมทักษะดิจิทัล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทุกหลักสูตรสาขาวิชาใช้เป็น
เกณฑ์คุณภาพ (มคอ. 2) ในหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ก าหนดดัชนีบ่งช้ีและเป้าหมาย
ความส าเร็จตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล  
 

  2 จัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัล 
จากการมีส่วนร่วม
ของคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วน
ร่วมของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะด้านดจิิทัลนักศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 จาก
การมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง โดยร่วมกันพิจารณา เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2563 (ARIT-1.7-2-01) 
 
  2. น าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 เสนอเพื่อ
พิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน

ARIT -1.7-2-01 
เอกสารแผนปฏิบตัิ
ราชการพัฒนา
สมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล
นักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ระยะ 3 
ปี พ.ศ. 2563 – 
2565 
ARIT-1.7-2-02 มติ
ที่ประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
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วันที่ 6 มกราคม 2564 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบ 
(ARIT-1.7-2-02) 
 

ในวันท่ี 6 มกราคม 
2564   

  3 จัดสรรงบประมาณ 
และสิ่งสนับสนุนการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา
ด้านดิจิทัล 
 
 
 
 
 

  1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เสนอโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์ โดย
ก าหนดกลยุทธ์ ไว้ ในแผนปฏิบัติ ราชการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะด้านดจิิทัลนักศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนเงิน 
600,000 บาท เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับ
มหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัว
บ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั
ต่อไป  
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดท าโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมิน
สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563(ARIT2-
1.7-03-01)  และน าเสนอเพื่อพิจารณาต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามที่เสนอ ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้เครื่องมอืประเมิน
สมรรถนะทักษะดา้นดิจิทัล ระหวา่งวันท่ี 24 - 25 
ตุลาคม 2563  
 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ระหว่างวันท่ี 26 ตุลาคม – 17 
พฤศจิกายน 2563 
 3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้จัดท าโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมิน
สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ภาค
การศึกษาที่  2 (ARIT-1.7-3-02) และน าเสนอเพื่อ
พิจารณาต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันท่ี 28 มกราคม 2564 โดย
ผู้ อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามที่
เสนอ ดังนี ้
  กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2564  

ARIT-1.7-3-01 
เอกสารโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.7-3-02 
เอกสารโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาที่ 2 
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 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ในวันที่ 10 และ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 

  4 มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ฯ และมีการน าผล
จากการประเมินมา
ปรับปรุง 
ในปีถัดไป 

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะ
สมรรถนะดิจิทัลร่วมกันท้ัง 5 คณะ 2) เพื่อให้นักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ดิจิทัลและสอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 55  3)เพื่อให้
นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ช้ันปีสุดท้าย
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลและสอบ
ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยในปีการศึกษา 2563 
ได้ก าหนดไว้ดังน้ี 
 - ร้อยละชุดข้อสอบส าหรับการประเมิน
สมรรถนะทักษะดจิิทัลนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ไม่น้อย
กว่า 50 
 - จ านวนด้านเนื้อหาสื่อการอบรมที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
4 ด้าน 
 - ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายได้เข้ารับการอบรม
การใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลไม่
น้อยกว่า 80 
 - ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายสามารถผ่านการ
วัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลัไม่ต่ ากว่าเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนด ร้อยละ 60 
 - จ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับ
การอบรมและประเมินสมรรถนะทักษะดิจิทัลได้รับ
การปรับปรุงหรือพัฒนา 3 ห้อง 
 และได้จัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จเป็นไปตามตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติราชการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ดังนี ้
 1. จัดหาชุดขอ้สอบส าหรับการประเมิน
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ตามที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการศึกษาจัดหา เครื่องมือ 
หลักสตูรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน ามา
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมี
ความรู้ทักษะและศักยภาพด้าน ICT พื้นฐานให้สูงขึ้นสู่
มาตรฐานระดับสากล ตามค าสั่งที ่35/2560 น้ัน  
(เอกสาร ARIT-1.7-4-01) 

ARIT-1.7-4-01 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรใหม้ีทักษะ
ศักยภาพที่สูงข้ึน
ด้าน ICT พื้นฐานสู่
มาตรฐานระดับ
สากล 
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  1.2 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์  ฯ ได้
ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของระบบ
ประเมินสมรรถนะของบริษัท เออาร์ไอที จ ากัด และ
ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และน าข้อมูลที่ได้เสนอเพื่อพิจารณาต่อ
คณะกรรมการบริหาร  ส านั กวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันพุธท่ี 25 
ธันวาคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ใช้ระบบ
ทดสอบของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DE) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีทักษะศักยภาพสูงขึน้ 
ด้าน ICT พื้นฐานสู่มาตรฐานสากล (เอกสาร ARIT-
1.7-4-02) 
   1.3 จากที่ ได้น าระบบระบบทดสอบของ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (DE) มาใช้ในการประเมินสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2562 
ที่ผ่านมานั้น พบว่าระบบดังกล่าวรองรับการประเมิน
สมรรถนะกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 100 สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงยังคงใช้
ระบบทดสอบของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (DE) ในการประเมิน
สมรรถนะนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 
2563 ต่อไป 
 2. พัฒนาเนื้อหาสื่อการอบรมด้านดิจิทัลให้
สอดคล้องกับหลักสตูรของส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 ใน
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมพิจารณา เรื่อง แนว
ทางการสร้างเอกสาร สื่อการสอน และร่วมเป็น
วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้ และสอบประเมิน
ความสามารถด้านดิจิทัลให้นักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายอาจารย์แต่ละ
ท่านร่วมกันด าเนินการทบทวน สื่อการสอนตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมาย (เอกสาร ARIT-1.7-4-03) 
   2.2 ส า นั ก วิ ทยบริ ก า ร และ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ด าเนินการปรับแก้และรวบรวมเนื้อหาสื่อ
การอบรมด้านดิจิทัลที่ ได้จากการมีส่วนร่วมของ

ARIT-1.7-4-02 สรุป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 
12/2562 เมื่อวันพุธ
ที่ 25 ธันวาคม 
2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.7-4-03 
เอกสารสรุปมติที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัล 
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อาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อมาจัดท าเป็น
เอกสารความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ และน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
(http://miscenter.pcru.ac.th/regis-digital/) 
เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาก่อนการ
สอบประเมิน (เอกสาร ARIT-1.7-4-04) 
  จากการด า เนินการดั งกล่ าวข้ า งต้นท า ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีจ านวนเนื้อหาสื่อการ
อบรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั้ ง  4 ด้ า น  25 
องค์ประกอบ 
 3. จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล โดยแบ่งตาม ภาคการศึกษา ดังนี้  
 ภาคการศึกษาที่ 1  จัดอบรมในวันที่ 24 – 25 
ตุ ล าคม 2563 ณ ห้องประ ชุม  200 ที่ นั่ ง  คณะ
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี  (หลั ง ใหม่ )  และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT108 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือ เกิดความพร้อมในการเข้าใช้ระบบ
ประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล และ 
ท าการสมัครสมาชิกผ่านลิงค์ 
https://ru.dlbaseline.com/register โดยการอบรม
ดังกล่าวมีจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น 867 คน จากจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ทั้งหมด 1,137 คน (เอกสาร ARIT-1.7-4-05)  
  จากผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้นักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายได้เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลร้อยละ 76.25  
 ภาคการศึกษาที่ 2  จัดอบรมในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้ อ งประ ชุม IT108 อาคา ร เทค โน โลยี
สารสนเทศ ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ออบรมการใช้เครื่องมือ และด าเนินการ 
สมัครสมาชิก ผา่นลิงค์ 
https://ru.dlbaseline.com/register โดยการอบรม
ดังกล่าวมีจ านวนนักศึกษาช้ันปสีุดท้ายเข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น 31 คน จากจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ทั้งหมด 33 คน (เอกสาร ARIT-1.7-4-06) 

ARIT-1.7-4-04 
เอกสารความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลภายใต้
โครงการอบรมการ
ใช้เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT 1.7-4-05 
เอกสารโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 
ARIT-1.7-4-06 
เอกสารโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาที่ 2   
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 จากผลการด าเนินการดังกล่าวท าให้นักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายได้เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลร้อยละ 93.94 
 สรุปผลในภาพรวมของภาคการศกึษาที่ 1 และ 2 
พบว่านักศึกษาช้ันปีสุดท้ายได้เข้ารับการอบรมการใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลร้อยละ 
85.10 (เอกสาร ARIT-1.7-4-07) 
 
  4.   จั ดอบรมให้ความรู้ แ ละสอบประ เมิน
ความสามารถด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบงช้ีที่ 1.7    
การส งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดย
แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ดังนี ้
  ภาคการศึกษาที่  1  จัดขึ้นระหว่างวันที่  26 
ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทั้ งหมด 1,137 คน เข้ารับการอบรมและ
ประเมินสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลจ านวน 1,016 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.36  สอบผ่านจ านวน 982 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.65 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ และ
สอบไม่ผ่าน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 3.35 แสดงดัง
ตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้  
(อ้างอิงข้อมูล 
https://apps.pmis.pcru.ac.th/digital/report) 
(เอกาสาร ARIT-1.7-4-08) 
 
ตำรำงที่  1 รำยงำนผลกำรประเมินทักษะดิจิทัล ภำค
กำรศึกษำที่ 1 
 
 
 
 
 ภาคการศึกษาที่ 2  จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 10 และ 
13 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ี
เข้ารับการอบรมและประเมินสมรรถนะและทักษะดาน
ดิจิทัลจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 สอบผ่าน
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44 และสอบไม่ผ่าน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 แสดงดังตารางที่ 2  
ดังต่อไปนี้  (อ้างอิงข้อมูล 
https://apps.pmis.pcru.ac.th/digital/report) 
(เอกสาร ARIT-1.7-4-09) 
 
 

ARIT-1.7-4-07 
รายงานโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
  ARIT-1.7-4-08 
เอกสารโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 ARIT-1.7-4-09 
เอกสารโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 
 



111 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตำรำงที่  2 รำยงำนผลกำรประเมินทักษะดิจิทัล ภำค
กำรศึกษำที่ 1 
 

 
 

 จากตารางที่ 1 และ 2 สรุปในภาพรวม พบว่า
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลร้อยละ 96.68  
 และจากผลการวัดระดับทักษะดิจิทัล  Digital 
Literacy ทั้ง 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจมากที่สุด ในด้านการใช้ดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 
72.52 รองลงมาคือ ด้านการแก้ปัญหาด้านดิจิทัล อยูท่ี่
ร้อยละ 69.63 ด้านการเข้าใจดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 
68.42 และมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด ด้านการ
ปรับตัวและเรียนรู้ด้านดิจิทัล อยู่ที่ร้อยละ 64.41  
(เอกสาร ARIT-1.7-4-10) 
 ได้ด าเนินการสรุปปัญหาที่พบพร้อมแนวทางการ
แก้ไข ดังนี้  
 (1) จากการอบรมการใช้เครื่องมือและมอบ
เอกสารเนื้อหาหลักสูตรการอบรมให้กับนักศึกษา
ล่วงหน้าก่อนสอบ 1 สัปดาห์นั้น ท าให้นักศึกษามีเวลา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง ส่งผลให้มี
จ านวนนักศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 (2) จ านวนห้องที่ใช้อบรมและสอบมีไม่เพียงพอ 
ขนาดของห้องไม่สามารถรองรับจ านวนนักศึกษาใน
ปริมาณมากได้ เพราะต้องมีการเว้นระยะห่างตาม
มาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัส โควิด–19 จึงใช้
ระยะเวลาในการจัดอบรมและสอบหลายวัน ท าให้
บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จากปัญหา
ดังกล่าว ส านักวิทยบริการ ฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา และโครงการ
ยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย
โครงการทั้ง 2 โครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณปี 
2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้การด าเนินการจัดท า
ห้องเรียบร้อยแล้ว 
    จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น พบว่าในปี
การศึกษา 2563 สามารถด าเนินงานบรรลุเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังตารางนี้ 

ARIT-1.7-4-10 
รายงานโครงการ
อบรมการใช้
เครื่องมือและ
ประเมินสมรรถนะ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
ภาคการศึกษาที่ 2 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

 
  5 มีนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

 จากการด าเนินโครงการยกระดับความสามารถ
ด้ านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตัวบงช้ีที่ 
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดย
แบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 นั้น สามารถสรุปผลการด าเนิน
โครงการในภาพรวมโดยพบว่า จำกจ ำนวนนักศึกษำ
นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด 1,171 คน มีนักศึกษำ
ชั้ นปีสุ ดท้ ำยที่ เข้ ำ รับกำรอบรมและประ เมิ น
สมรรถนะและทักษะ  ดำนดิจิทัลทั้งสิ้น 1,055 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.09 สอบผ่ำนจ ำนวน 1,020 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.68 ของนักศึกษำท่ีเข้ำสอบ  
 จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้บรรลุตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2563 (เอกสาร ARIT-1.7-5-01) 

ARIT 1.7-5-01 
เอกสารสรุปผลจาก
การด าเนินโครงการ
ยกระดับ
ความสามารถดา้น
ดิจิทัลของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. 
ที่ 1.7 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. 
ที่ 1.7 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ    
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี มร.พช. ที่ 1.7 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
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ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.8  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) ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
สารสนเทศหน่วยงาน และด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ฯลฯ 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) ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
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ผลกำรด ำเนินงำน :  
   

ในปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
5) ด้านสารสนเทศเทศหน่วยงาน และ 6) ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ส านักได้มี
การด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษาละ       
2 ครั้ง (เอกสาร ARIT 1.8-1-01) และส านักได้สร้างแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ และน า QR Code เพ่ือให้
ผู้รับบริการสแกนเข้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอน าเสนอข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 ด้าน มาเปรียบเทียบกันระหว่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

หัวข้อ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำม       
พึงพอใจฯ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึง
พอใจฯ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บรกิาร 4.20 มาก 4.42 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 4.28 มาก 4.43 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.16 มาก 4.44 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.17 มาก 4.34 มาก 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.13 มาก 4.39 มาก 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.20 มาก 4.41 มาก 

รวม 4.19 มำก 4.41 มำก 
 

ผลกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 1  
 ประเมินครั้งที่ 1 (ระยะเวลาการประเมิน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 
2563) โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นบุคคลภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 1,735 คน นักศึกษาภาค กศ.ปช. จ านวน 30 คน บัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาโท) จ านวน 3 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 9 คน บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ จ านวน 30 คน และบุคคลภายนอก จ านวน 2 
คน รวมทั้งหมดจ านวน 1,809 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส านัก โดยการประมาณค่าสัดส่วน 20 
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนรวมประชากรผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลางช่วงเดือนดังกล่าว จ านวน 9,048 คน และท า
การวิเคราะห์และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริการส านักวิทยบริการฯในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คือ  ค่าเฉลี่ย 4.19 คะแนน อยู่ใน
ระดับ มำก โดยแยกเป็นด้าน ๆ ดังนี้ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.20 คะแนน อยู่ใน
ระดับ มาก  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.28 คะแนน อยู่ในระดับ มาก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 4.16 คะแนน อยู่ในระดับ มาก ด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.17 คะแนน อยู่ในระดับ มาก 
ด้านสารสนเทศเทศหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 4.13 คะแนน อยู่ในระดับ มาก  และด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร ค่าเฉลี่ย 4.20 คะแนน อยู่ในระดับ มาก และน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านัก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ในวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 5.1 รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 
1 โดยมอบให้แต่ละฝ่ายงานด าเนินการ ดังนี้ (เอกสาร ARIT 1.8-1-02 ถึง ARIT 1.8-1-03) 
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 1. ให้ทุกฝ่ายงานเน้นย้ าบุคลากรทุกท่านให้บริการด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้วยใจบริการ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการประทับในการให้บริการ 
                 2. ให้งานหอสมุดกลางท าป้ายประกาศให้ชัดเจนว่าสามารถน าสิ่งใดเข้าภายในหอสมุดได้ โดยใช้
เป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามเข้าใจง่าย 
                 3. ส าหรับห้องคีตศิลป์เนื่องจากหยุดให้บริการเพราะสถานการณ์โควิด-19 จึงควรท าป้ายแจ้ง
ผู้ใช้บริการให้ชัดเจน 
                 4. ให้งานบริหารและธุรการด าเนินการเพ่ือของบในการด าเนินหลังคาโรงจอดรถ 

  

ผลกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 2  
การประเมินครั้งที่ 2 (ระยะเวลาการประเมิน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ด้วยการแพร่ระบาดระลอก 2 ของโควิด-19 มหาวิทยาลัยสั่งการปิดงดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นบุคคลภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 1,217 คน 
นักศึกษาภาค กศ.ปช.  จ านวน 6 คน  บัณฑิตวิทยาลัย (นักศึกษาปริญญาโท) จ านวน 2 คน บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 17 คน บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ จ านวน 25 คน และบุคคลภายนอก จ านวน 8 คน รวมทั้งหมดจ านวน 
1,275 คน  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส านัก โดยการประมาณค่าสัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนรวม
ประชากรผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลางช่วงเดือนดังกล่าว จ านวน 6,378 คน ส านักท าการวิเคราะห์และรายงานผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการส านักในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คือ ค่าเฉลี่ย 4.41 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกเป็นด้าน ๆ ดังนี้ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.42 คะแนน อยู่ในระดับ มาก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
4.43 คะแนน อยู่ในระดับ มาก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.44 คะแนน อยู่ในระดับ มาก ด้านคุณภาพ
การให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34 คะแนน อยู่ในระดับ มาก ด้านสารสนเทศเทศหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 4.39 คะแนน อยู่ใน
ระดับ มาก และด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ค่าเฉลี่ย  4.41 คะแนน อยู่ในระดับ 
มาก และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  ในวาระที่ 
5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อที่ 5.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 และมอบฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไปวางแผนการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งถัดไป (เอกสาร ARIT 1.8-1-04 ถึง ARIT 
1.8-1-06) 

ดังนั้น คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 4.30 คะแนน มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

คะแนนเต็ม 5 = ค่าเฉลี่ย ครั้งที่ 1 + ครั้งที่ 2  = 4.19 + 4.41  = 4.30  
                                         2                       2 

 

ถ้าจ าแนกตามประเภทของผู้รับบริการ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละด้านของระดับความพึงพอใจ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 6 ด้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ส านัก  ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ส านักจึงขอน าเสนอข้อมูล
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าการศึกษา 2563 จ าแนกตามประเภทบุคลากรผู้รับบริการ 
ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. นักศึกษำภำคปกติ 
 

ตำรำงที่ 1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
              เพชรบูรณ์ นักศึกษาภาคปกติ 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.26 มาก 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.26 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.30 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.25 มาก 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.23 มาก 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.29 มาก 

รวม 4.27 มำก 
 

    จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทนักศึกษาภาคปกติที่มีต่อด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นในภาพรวมความ     
พึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.27)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคีวามพึงพอใจการ
บริการมำกที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมา คือ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.29)  และด้านที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ด้านสารสนเทศ
หน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 4.23)   

 

ตำรำงที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
              เพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการทีไ่ม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน           4.27 มาก 

2. ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 4.24  มาก 

รวม 4.26 มำก 
 

      จากตารางท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นตอนการ
ใหบ้ริการท่ีไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.27) และ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.26)  
 

ตำรำงที ่3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ 4.21 มาก 
2. มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.22 มาก 
3. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4.30 มาก 
4. มีความรอบรู้ในงานท่ีให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า
หรือช่วยแก้ไขปัญหาได ้

4.28 มาก 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.25 มาก 
6. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 4.28 มาก 

รวม 4.26 มำก 
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  จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติในภาพรวมความ
พึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.26)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการ
บริการมำกที่สุด คือ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน        
2 ข้อ คือ มีความรอบรู้ในงานที่ให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ และให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.28) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ 
ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.21)  
 

ตำรำงที ่4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำร
บริกำร 

1. มีการแสดงแผนผังพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 4.33 มาก 
2. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่าง  
   เพียงพอ 

4.28 มาก 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.45 มาก 
4. ที่น่ังส าหรับใช้บริการมีอยา่งเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้ 
   หอสมุดกลางลดจ านวนท่ีนั่งเพือ่รักษาระยะห่าง)  

4.38 มาก 

5. มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
   เชื้อไวรัส 

4.29 มาก 

6. สถานท่ีจอดรถ 4.06 มาก 

รวม 4.30 มำก 
 

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติในภาพรวมความ      พึงพอใจ
การบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.30)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำก
ที่สุด คือ อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมา คือ ที่นั่งส าหรับใช้บริการมีอย่าง
เพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้หอสมุดกลางลดจ านวนที่นั่งเพ่ือรักษาระยะห่าง) (ค่าเฉลี่ย 4.38) และข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ สถานที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
 

ตำรำงที ่5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
             เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. การบริการหอสมดุกลาง           4.31 มาก 
2. การบริการห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 4.31 มาก 
3. การบริการห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ 4.17 มาก 
4. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 4.16 มาก 
5. การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั  4.30 มาก 

รวม 4.25 มำก 
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จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ การบริการหอสมุดกลาง และ การบริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมา คือ การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.30) และข้อที่มคีวามพึง
พอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.16)  
 

ตำรำงที ่6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
             เพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
 

ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook          

 
4.06 

 
มาก 

2. บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 4.20 มาก 

3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศ 
    ใหม่มีความสม่ าเสมอ 4.25 

 
มาก 

4. การสื่อสารกับผูร้ับบริการมีความสม่ าเสมอ 4.32 มาก 
5. ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 4.33 มาก 

รวม 4.23 มำก 
 

 จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาคปกติในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุด คือ ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.33)
รองลงมา คือ การสื่อสารกับผู้รับบริการมีความสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.32) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการ 
น้อยที่สุด คือ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook 
(ค่าเฉลี่ย 4.06) 
 

ตำรำงที ่7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                เพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ           4.31 มาก 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกจิกรรม 
   ห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพืน้ท่ีมีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก 
   เพื่อลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเปน็) 

4.33 มาก 

3. ส านักมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น  
   ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  
   สัญญาณเตือนอัคคภีัย 

4.35 มาก 

4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน
เพียงพอ 

4.23 มาก 

5. การจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 4.24 มาก 
รวม 4.29 มำก 
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จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาภาคปกติในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.29)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำกที่สุด คือ ส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย (ค่าเฉลี่ย 4.35) 
รองลงมา คือ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพ้ืนที่มีการ
ติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุกเพ่ือลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น) (ค่าเฉลี่ย 4.33) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการ    
น้อยท่ีสุด คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.23)  
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
    ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ทั้ง ๕ ด้าน มีดังนี้ 

1. ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
-ไม่มี 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
     -ไม่มี 

     3.  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
                    3.1 ควรเพิ่มจุดเสียบปลั๊กไฟ 
     3.2 ต้องการให้มีเครื่องปริ๊นงานเหมือนเดิม 
               4.  ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 

    -ไม่มี 
               5.  ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน 
                    -ไม่มี 
               6.  ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร 
        -ไม่มี 
 

2. นักศึกษำภำค กศ.ปช.  

ตำรำงท่ี 1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ นักศึกษาภาค กศ.ปช. 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.25 มาก 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.67 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.67 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.43 มาก 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.50 มาก 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.50 มาก 

รวม 4.54 มำกที่สุด 
 

    จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทนักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีต่อด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นในภาพรวม
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ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.54)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ
พึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน และด้านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.50)  และด้านที่มีความพึงพอใจการบริการ      
น้อยท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.25)   

 
ตำรำงท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการทีไ่ม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน           3.83 มาก 

2. ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 4.67  มากที่สุด 
รวม 4.25 มำก 

      จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาค 
กศ.ปช. ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.67) และขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 3.83) ตามล าดับ  

ตำรำงท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ 4.67 มากที่สุด 
2. มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.67 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4.67 มากที่สุด 
4. มีความรอบรู้ในงานท่ีให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า 
   หรือช่วยแก้ไขปัญหาได ้

4.67 มากที่สุด 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.67 มากที่สุด 
6. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.67 มำกที่สุด 
 

  จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึง
พอใจการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกข้อ คือ (ค่าเฉลี่ย 4.67)         
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ตำรำงท่ี 4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. มีการแสดงแผนผังพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 4.67 มากที่สุด 
2. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่าง  
   เพียงพอ 

4.67 มากที่สุด 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.67 มากที่สุด 
4. ที่น่ังส าหรับใช้บริการมีอยา่งเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้ 
   หอสมุดกลางลดจ านวนท่ีนั่งเพือ่รักษาระยะห่าง)  

4.67 มากที่สุด 

5. มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
   เชื้อไวรัส 

4.67 มากที่สุด 

6. สถานท่ีจอดรถ 4.67 มากที่สุด 
รวม 4.67 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.67)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกข้อ คือ (ค่าเฉลี่ย 4.67) 

 

ตำรำงท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. การบริการหอสมดุกลาง           4.67 มากที่สุด 
2. การบริการห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 4.67 มากที่สุด 
3. การบริการห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ 3.83 มาก 
4. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 4.33 มาก 
5. การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั  4.67 มากที่สุด 

รวม 4.43 มำก 
 

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.43)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ การบริการหอสมุดกลาง, การบริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต และ
การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ การบริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.33) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ การบริการ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.83)  
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ตำรำงท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook          

 
3.83 

 
มาก 

2. บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 4.67 มากที่สุด 

3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ 
   ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ 4.67 

 
มากที่สุด 

4. การสื่อสารกับผูร้ับบริการมีความสม่ าเสมอ 4.67 มากที่สุด 
5. ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 4.67 มากที่สุด 

รวม 4.50 มำก 
 

  จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อ คือ บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก, การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ, การสื่อสารกับผู้รับบริการมีความ
สม่ าเสมอ และข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.67) และข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, 
Website และ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.83) 
 

ตำรำงท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                เพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ           4.67 มากที่สุด 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรม 
   ห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพ้ืนที่มีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก 
   เพ่ือลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น) 

4.67 มากที่สุด 

3. ส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น  
   ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  
   สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

4.67 มากที่สุด 

4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน 
    เพียงพอ 

3.83 มาก 

5. การจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 4.67 มากที่สุด 
รวม 4.50 มำก 

 

จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.50)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อ คือ ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ 
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และสม่ าเสมอ, ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพ้ืนที่มีการ
ติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุกเพ่ือลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น), ส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร 
เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย และการจัดการขยะภายใน
และภายนอกอาคารมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.67) และข้อที่มคีวามพึงพอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ การติดตั้ง
กล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.83)  

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
-ไม่มี 

 

3. บัณฑิตวิทยำลัย (ปริญญำโท) 

ตำรำงท่ี 1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) 
 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.75 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.50 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5.00 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.70 มากที่สุด 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.70 มากที่สุด 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.80 มากที่สุด 

รวม 4.74 มำกที่สุด 
  

    จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ที่มีต่อด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา คือ ด้านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.80) และด้านที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.50)   

 
ตำรำงท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 

 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการทีไ่ม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน           4.50 มาก 
2. ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 5.00  มากที่สุด 

รวม 4.75 มำกที่สุด 
 

      จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย 
(ปริญญาโท) ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.75)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
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พบว่า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 5.00)  และขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความ
ชัดเจน และ (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามล าดับ  
  
ตำรำงท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ 4.50 มาก 
2. มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.50 มาก 
3. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4.50 มาก 
4. มีความรอบรู้ในงานท่ีให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า
หรือช่วยแก้ไขปัญหาได ้

4.50 มาก 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.50 มาก 
6. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 4.50 มาก 

รวม 4.50 มำก 
 

  จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความ
พึงพอใจการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกข้อ คือ (ค่าเฉลี่ย 4.50) 
 

ตำรำงท่ี 4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. มีการแสดงแผนผังพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 5.00 มากที่สุด 
2. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่าง  
   เพียงพอ 

5.00 มากที่สุด 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 5.00 มากที่สุด 
4. ที่น่ังส าหรับใช้บริการมีอยา่งเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้ 
   หอสมุดกลางลดจ านวนท่ีนั่งเพือ่รักษาระยะห่าง)  

5.00 มากที่สุด 

5. มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
   เชื้อไวรัส 

5.00 มากที่สุด 

6. สถานท่ีจอดรถ 5.00 มากที่สุด 
รวม 5.00 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกข้อ คือ (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
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ตำรำงท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. การบริการหอสมดุกลาง           5.00 มากที่สุด 
2. การบริการห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 5.00 มากที่สุด 
3. การบริการห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ 4.00 มาก 
4. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 4.50 มาก 
5. การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั  5.00 มากที่สุด 

รวม 4.70 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ การบริการหอสมุดกลาง, การบริการห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต และการบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา คือ การบริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.50) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ การ
บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.00)  
 
ตำรำงท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook          

 
4.00 

 
มาก 

2. บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 4.50 มาก 
3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ 
   ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ 5.00 

 
มากที่สุด 

4. การสื่อสารกับผูร้ับบริการมีความสม่ าเสมอ 5.00 มากที่สุด 
5. ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย  และตรงต่อ 
   ความต้องการ 5.00 

 
มากที่สุด 

รวม 4.70 มำกที่สุด 
 

  จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/
ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ, 
การสื่อสารกับผู้รับบริการมีความสม่ าเสมอ และข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความ 
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา คือ บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก (ค่าเฉลี่ย 4.50) และข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, 
Website และ Facebook (ค่าเฉลี่ย 4.00)  
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ตำรำงท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
              เพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรกัษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ           5.00 มากที่สุด 
2. ระบบไฟฟา้ส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรม 
   ห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพื้นที่มีการติดตั้งสวิตซไ์ฟกระตกุ 
   เพื่อลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น) 

5.00 มากที่สุด 

3. ส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น  
   ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  
   สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

5.00 มากที่สุด 

4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน 
    เพียงพอ 

4.50 มาก 

5. การจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 4.50 มาก 
รวม 4.80 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตามความคิดเห็น
ของบัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท) ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอ และสม่ าเสมอ, ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บาง
พ้ืนที่มีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุกเพ่ือลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น) และส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย 
(ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน
เพียงพอ และการจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.50)  

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
    -ไม่มี 

 
4. บุคลำกรสำยสนับสนุน 

ตำรำงท่ี 1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุน 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 5.00 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.88 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.59 มากที่สุด 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.92 มากที่สุด 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.76 มากที่สุด 

รวม 4.81 มำกที่สุด 
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    จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคีวามพึง
พอใจการบริการมำกที่สุด คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา คือ ด้าน
สารสนเทศหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 4.92)  และด้านที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.59)   

 
ตำรำงท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการทีไ่ม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน           5.00 มากที่สุด 

2. ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 5.00  มากที่สุด 

รวม 5.00 มำกที่สุด 
 
      จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
สนับสนุนในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน และ ได้รับความสะดวก และ
รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 5.00)  
 

ตำรำงท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ 5.00 มากที่สุด 
2. มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 5.00 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4.94 มากที่สุด 
4. มีความรอบรู้ในงานท่ีให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า
หรือช่วยแก้ไขปัญหาได ้

4.71 มากที่สุด 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.65 มากที่สุด 
6. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 5.00 มากที่สุด 

รวม 4.88 มำกที่สุด 
 

  จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมค
วามพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ, มีความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ และให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
รองลงมา คือ ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.94) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการ
น้อยท่ีสุด คือ ความยืดหยุ่นในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65)  
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ตำรำงท่ี 4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. มีการแสดงแผนผังพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 4.94 มากที่สุด 
2. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่าง  
   เพียงพอ 

4.88 มากที่สุด 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.94 มากที่สุด 
4. ที่น่ังส าหรับใช้บริการมีอยา่งเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้ 
   หอสมุดกลางลดจ านวนท่ีนั่งเพือ่รักษาระยะห่าง)  

4.82 มากที่สุด 

5. มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
   เชื้อไวรัส 

5.00 มากที่สุด 

6. สถานท่ีจอดรถ 4.18 มาก 
รวม 4.79 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุด คือ มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ มีการแสดงแผนผังพ้ืนที่การให้บริการอย่างชัดเจน 
และอาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.94) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ 
สถานที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 4.18)  

 
ตำรำงท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. การบริการหอสมดุกลาง           4.47 มาก 
2. การบริการห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 4.82 มากที่สุด 
3. การบริการห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ 4.47 มาก 
4. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 4.24 มาก 
5. การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั  4.94 มากที่สุด 

รวม 4.59 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึง
พอใจการบริการมำกที่สุด คือ การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.94) รองลงมา คือการ
บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต (ค่าเฉลี่ย 4.82) และข้อที่มคีวามพึงพอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ การบริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.24)  
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ตำรำงท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook          

 
4.59 

 
มากที่สุด 

2. บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 5.00 มากที่สุด 
3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ 
   ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ 5.00 

 
มากที่สุด 

4. การสื่อสารกับผูร้ับบริการมีความสม่ าเสมอ 5.00 มากที่สุด 
5. ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย  และตรงต่อ 
   ความต้องการ 5.00 

 
มากที่สุด 

รวม 4.92 มำกที่สุด 
 

  จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวม
ความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.92)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึง
พอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อ คือ บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก, การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ,  การสื่อสารกับผู้รับบริการมีความ
สม่ าเสมอ, และข้อมลูสารสนเทศของส านัก มีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) และช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook (ค่าเฉลี่ย 4.59)  
 

ตำรำงท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                เพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ           5.00 มากที่สุด 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกจิกรรม 
   ห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพืน้ท่ีมีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก 
   เพื่อลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเปน็) 

4.94 มากที่สุด 

3. ส านักมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น  
   ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  
   สัญญาณเตือนอัคคภีัย 

5.00 มากที่สุด 

4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน 
    เพียงพอ 

4.00 มาก 

5. การจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 4.88 มากที่สุด 
รวม 4.76 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายสนับสนุนในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.76)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอ และสม่ าเสมอ และส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ า
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แรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา คือ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพ้ืนที่มีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุกเพ่ือลดพลังงาน
ในจุดที่ไม่จ าเป็น) (ค่าเฉลี่ย 4.94) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในและภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
    -ไม่มี 

 
5. บุคลำกรสำยวิชำกำร/อำจำรย์ 

ตำรำงท่ี 1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.90 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.94 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.65 มากที่สุด 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.85 มากที่สุด 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.77 มากที่สุด 

รวม 4.82 มำกที่สุด 
 

    จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ที่มีต่อด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.94) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.90) และด้านที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.65)   

 
ตำรำงท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการทีไ่ม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน           4.84 มากที่สุด 

2. ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 4.96  มากที่สุด 
รวม 4.90 มำกที่สุด 

 
      จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสาย
วิชาการ/อาจารย์ ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.90)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.96) และ ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไมซ่ับซ้อน มี
ความชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.84) ตามล าดับ  
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ตำรำงท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ 4.96 มากที่สุด 
2. มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.96 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ 4.96 มากที่สุด 
4. มีความรอบรู้ในงานท่ีให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า
หรือช่วยแก้ไขปัญหาได ้

4.96 มากที่สุด 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.84 มากที่สุด 
6. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 4.96 มากที่สุด 

รวม 4.94 มำกที่สุด 
 

  จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.94)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5 ข้อ คือ ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับ
บริการ, มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ, ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ, มีความรอบ
รู้ในงานที่ให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ และ  ให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างด ี(ค่าเฉลี่ย 4.96) และ ความยืดหยุ่นในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.84)  
 

ตำรำงท่ี 4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. มีการแสดงแผนผังพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 4.96 มากที่สุด 
2. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่าง  
   เพียงพอ 

4.88 มากที่สุด 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.96 มากที่สุด 
4. ที่น่ังส าหรับใช้บริการมีอยา่งเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้ 
   หอสมุดกลางลดจ านวนท่ีนั่งเพือ่รักษาระยะห่าง)  

4.96 มากที่สุด 

5. มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
   เชื้อไวรัส 

4.80 มากที่สุด 

6. สถานท่ีจอดรถ 4.32 มาก 
รวม 4.81 มำกที่สุด 

 

  จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ 
ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี 
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ มีการแสดงแผนผังพ้ืนที่การให้บริการอย่างชัดเจน,
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และ ที่นั่งส าหรับใช้บริการมีอย่างเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้
หอสมุดกลางลดจ านวนที่นั่งเพ่ือรักษาระยะห่าง) (ค่าเฉลี่ย 4.96) รองลงมา คือ มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบ
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การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.88) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ 
สถานที่จอดรถ (ค่าเฉลี่ย 4.32) 
ตำรำงท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. การบริการหอสมดุกลาง           4.84 มากที่สุด 
2. การบริการห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 4.92 มากที่สุด 
3. การบริการห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ 4.44 มาก 
4. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 4.12 มาก 
5. การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั  4.92 มากที่สุด 

รวม 4.65 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ การบริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต และ การบริการ
ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.92) รองลงมา คือ การบริการหอสมุดกลาง (ค่าเฉลี่ย 4.84) และ
ข้อที่มคีวามพึงพอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 
4.12)  
 

ตำรำงท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook          

 
4.44 

 
มาก 

2. บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 4.96 มากที่สุด 
3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ 
   ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ 4.92 

 
มากที่สุด 

4. การสื่อสารกับผูร้ับบริการมีความสม่ าเสมอ 4.96 มากที่สุด 
5. ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย  และตรงต่อ 
   ความต้องการ 4.96 

 
มากที่สุด 

รวม 4.85 มำกที่สุด 
 
จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ ใน
ภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก, การ
สื่อสารกับผู้รับบริการมีความสม่ าเสมอ และ ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 
(ค่าเฉลี่ย 4.96) รองลงมา คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความ
สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.92) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook (ค่าเฉลี่ย 4.44) 
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ตำรำงท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                เพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ           4.96 มากที่สุด 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกจิกรรม 
   ห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพืน้ท่ีมีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก 
   เพื่อลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเปน็) 

4.96 มากที่สุด 

3. ส านักมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น  
   ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  
   สัญญาณเตือนอัคคภีัย 

4.96 มากที่สุด 

4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน 
    เพียงพอ 

4.00 มาก 

5. การจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 4.96 มากที่สุด 
รวม 4.77 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 ข้อ คือ ปริมาณน้ าประปา
เพียงพอ และสม่ าเสมอ, ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บาง
พ้ืนที่มีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุกเพ่ือลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น) , ส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือนอัคคีภัย  และ การ
จัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.96) และการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ
ภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
    -ไม่มี 

 
6. บุคคลภำยนอก 

ตำรำงท่ี 1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ บุคคลภายนอก 

หัวข้อ ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.56 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.73 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.60 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.33 มาก 
ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 4.55 มากที่สุด 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.50 มาก 

รวม 4.55 มำกที่สุด 
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    จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทบุคคลภายนอกที่มีต่อด้านต่าง ๆ ตามความคิดเห็นในภาพรวมความพึง
พอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.73) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
(ค่าเฉลี่ย 4.60) และด้านที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.33)   

 
ตำรำงท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

 ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ขั้นตอนการใหบ้ริการทีไ่ม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน           4.38 มาก 

2. ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 4.75  มากที่สุด 
รวม 4.56 มำกที่สุด 

 
      จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคคลภายนอก
ในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด  (ค่าเฉลี่ย 4.56)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ได้รับ
ความสะดวก และรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 4.75) และ ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน 
(ค่าเฉลี่ย 4.38) ตามล าดับ  
 
ตำรำงท่ี 3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ 4.75 มากที่สุด 
2. มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 4.75 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 4.75 มากที่สุด 
4. มีความรอบรู้ในงานที่ให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า
หรือช่วยแก้ไขปัญหาได ้

4.75 มากที่สุด 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.63 มากที่สุด 
6. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี 4.75 มากที่สุด 

รวม 4.73 มำกที่สุด 
 

  จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคคลภายนอกในภาพรวมความพึง
พอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.73)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการ
บริการมำกทีสุ่ดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5 ข้อ คือ ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ, มีความสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ, ความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ, มีความรอบรู้ในงานที่ให้บริการ 
เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้  และ ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเป็น
อย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.75) และความยืดหยุ่นในการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.63)  
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ตำรำงท่ี 4  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. มีการแสดงแผนผังพ้ืนท่ีการใหบ้ริการอย่างชัดเจน 4.75 มากที่สุด 
2. มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่าง  
   เพียงพอ 

4.75 
มากที่สุด 

3. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 4.75 มากที่สุด 
4. ที่น่ังส าหรับใช้บริการมีอยา่งเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้ 
   หอสมุดกลางลดจ านวนท่ีนั่งเพือ่รักษาระยะห่าง)  

4.75 มากที่สุด 

5. มีจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของ 
   เชื้อไวรัส 

4.75 มากที่สุด 

6. สถานท่ีจอดรถ 3.88 มาก 
รวม 4.60 มำกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความคิดเห็นของบุคคลภายนอกในภาพรวมความ
พึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 5 ข้อ คือ มีการแสดงแผนผังพ้ืนที่การให้บริการอย่างชัดเจน, มีเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ หรือระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ, อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย, ที่นั่ง
ส าหรับใช้บริการมีอย่างเพียงพอ (ในช่วงโควิด-19 จึงท าให้หอสมุดกลางลดจ านวนที่นั่งเพ่ือรักษาระยะห่าง) และมี
จุดคัดกรองไวรัส COVID-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  (ค่าเฉลี่ย 4.75) และ สถานที่จอดรถ 
(ค่าเฉลี่ย 3.88)  
 
ตำรำงท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. การบริการหอสมดุกลาง           4.50 มากที่สุด 
2. การบริการห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 4.63 มากที่สุด 
3. การบริการห้องปฏิบตัิการฝึกอบรมคอมพิวเตอร ์ 4.00 มาก 
4. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 3.88 มาก 
5. การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลยั  4.63 มากที่สุด 

รวม 4.33 มำก 
 

จากตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามความคิดเห็นของบุคคลภายนอกในภาพรวมความ
พึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.33)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการ
บริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ การบริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต และ การบริการระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 4.63) รองลงมา คือ การบริการหอสมุดกลาง (ค่าเฉลี่ย 4.50) และข้อที่มีความพึง
พอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.88)  
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ตำรำงท่ี 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
               เพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทีห่ลากหลาย เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook          

 
3.88 

 
มาก 

2. บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก 4.75 มากที่สุด 
3. การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ 
   ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ 4.75 

 
มากที่สุด 

4. การสื่อสารกับผูร้ับบริการมีความสม่ าเสมอ 4.75 มากที่สุด 
5. ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย  และตรงต่อ 
   ความต้องการ 4.63 

 
มากที่สุด 

รวม 4.55 มำกที่สุด 
 

จากตารางที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของบุคคลภายนอกในภาพรวมความ
พึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจ
การบริการมำกที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านัก, การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ าเสมอ และ การสื่อสารกับผู้รับบริการมีความ
สม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.75) รองลงมา คือ ข้อมูลสารสนเทศของส านักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ
(ค่าเฉลี่ย 4.63) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยท่ีสุด คือ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์, Website และ Facebook (ค่าเฉลี่ย 3.88) 
 
ตำรำงท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                เพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจกำรบริกำร 
1. ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ           4.75 มากที่สุด 
2. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกจิกรรม 
   ห้องสมุดสีเขียว จึงท าให้บางพืน้ท่ีมีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุก 
   เพื่อลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเปน็) 

4.63 มากที่สุด 

3. ส านักมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ปอ้งกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น  
   ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน  
   สัญญาณเตือนอัคคภีัย 

4.63 มากที่สุด 

4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวน 
    เพียงพอ 

4.13 มาก 

5. การจัดการขยะภายในและภายนอกอาคารมีความเหมาะสม 4.38 มาก 
รวม 4.50 มำก 

 

จากตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตามความคิดเห็น
ของบุคคลภายนอกในภาพรวมความพึงพอใจการบริการอยู่ในระดับ มำก  (ค่าเฉลี่ย 4.50)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจการบริการมำกทีสุ่ด คือ ปริมาณน้ าประปาเพียงพอ และสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.75) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง (หอสมุดกลางเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จึง
ท าให้บางพ้ืนที่มีการติดตั้งสวิตซ์ไฟกระตุกเพ่ือลดพลังงานในจุดที่ไม่จ าเป็น)  และ ส านักมีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง สายฉีดน้ าแรงดันสูง หัวฉีดดับเพลิง ไฟฉุกเฉิน สัญญาณเตือน
อัคคีภัย (ค่าเฉลี่ย 4.63) และข้อที่มีความพึงพอใจการบริการน้อยที่สุด คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและ
ภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.13)  

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
-ไม่มี 

 
           ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน และน าเสนอแยก
ข้อมูลการรายงานผลการประเมินตามประเภทบุคลากรผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเรียบร้อยแล้ว โดยขอ
เสนอผลการประเมินเฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่า 4.00 เพ่ือน าผลไป พัฒนาแต่ละกลุ่มประเภทบุคลากร
ผู้รับบริการต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท
บุคลำกร
ของผู้รับ 
บริกำร 

ด้ำน
กระบวนกำร
และขั้นตอน

กำร
ให้บริกำร 

ค่ำเฉลี่ย 

ด้ำนสิ่ง
อ ำนวย
ควำม
สะดวก 

 
 

ค่ำเฉลี่ย ด้ำนคุณภำพ
กำร

ให้บริกำร 

 
 

ค่ำเฉลี่ย ด้ำน
สำรสนเทศ
หน่วยงำน 

ค่ำเฉลี่ย 

ด้ำนระบบ 
สำธำรณูป 
โภคและ

รักษำควำม
ปลอดภยั

ของอำคำร 

ค่ำเฉลี่
ย 

นักศึกษา
ภาค 
กศ.ปช. 

 ขั้นตอนการ
ให้บริการที ่
ไม่ยุ่งยาก ไม่
ซับซ้อน มี
ความชัดเจน 

 
3.83 

 
- 

 
 
 
 
 
- 

การบริการ
ห้องปฏิบัต ิ
การฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 

3.83 
 

ช่องทางใน
การประชา 
สัมพันธ์ที่
หลากหลาย 
เช่น บอร์ด
ประชา 
สัมพันธ์, 
Website 
และ 
Facebook  

 
 
 
 
 

3.83 

การติดตั้ง
กล้องวงจร
ปิดภายใน
และภายนอก
อาคารมี
จ านวน
เพียงพอ 

 
3.83 

บุคคล 
ภายนอก 

- - 
สถานที่
จอดรถ 

 
 
 
 
 

3.88 

การบริการ
ระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

3.88 

ช่องทางใน
การประชา 
สัมพันธ์ที่
หลากหลาย 
เช่น บอร์ด
ประชาสัมพั
นธ์, 
Website 
และ 
Facebook  

 
 
 
 
 

3.88 
- - 

           ข้อมูลจากตารางจะเห็นได้ว่า ประเภทบุคลากรนักศึกษำ ภำค กศ.ปช. มีความเห็นต้องการให้ส านัก
ปรับปรุงการด าเนินงาน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน 2) การบริการ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, 
website และ Facebook 4) การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ เป็นต้น ส่วน
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บุคคลภำยนอก ได้แก่ 1) สถานที่จอดรถ 2) การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 3) 
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, website และ Facebook เป็นต้น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนการด าเนินงานปรับปรุง ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
          1. ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน ในปี 2564 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 งาน
หอสมุดกลาง ได้ปรับขั้นตอนการให้บริการงานบริการยืม-คืน ในกรณีที่ต้องการยืมต่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้า
แจ้งผ่าน Facebook หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ 
ยืมต่อที่ห้องสมุด ส่วนงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ปรับขั้นตอนการให้บริการงาน
บริการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย แจ้งผ่านโทรศัพท์ภายใน  ถ้าเป็น
นักศึกษารับบริการผ่าน เพจเฟสบุ๊คส านัก หรือมีการ walk in ที่ห้องท างานของเจ้าหน้าที่ และมีการให้ค าแนะน า
การตอบปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน เพจเฟสบุ๊คส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ
พัสดุ ระบบการเงินบัญชี ระบบส่งเกรด  ระบบงบประมาณ ระบบทะเบียนและวัดผล ระบบเบิกจ่ายวัสดุ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักสมัครนักศึกษา ระบบลงเวลา และการเข้าใช้งาน PCRU Mail และ Email 
aritmail@pcru.ac.th และ library@pcru.ac.th  
          2. การบริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณแผ่นดิน 2564 งานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนส านักฯ 
(ชุดพัฒนาและปรับปรุงแหล่งฝึกปฏิบัติด้านดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน) ช่วงปลายเดือนมกราคม – 
เมษายน 2564 จ านวน 3 ห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 153 เครื่อง โทรทัศน์ LED จ านวน 6 เครื่อง อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ L2 Switch Cisco 2960 จ านวน 6 เครื่อง โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน 153 ชุด กล้องวงจรปิด จ านวน       
3 ตัว และตู้จัดเก็บอุปกรณ์ จ านวน 3 ตัว งบประมาณ 5,082,400 บาท (ห้าล้านแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
เป็นต้น 
         3. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, website และ Facebook ส านัก
ได้วางแผนเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องด า เนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
วิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ FM106.25 MHz, เสียงตามสายภายในอาคารบรรณราช
นครินทร์Line และจดหมายข่าว (ออนไลน์) เป็นต้น 
         4. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคารมีจ านวนเพียงพอ ส านักได้วางแผนด าเนินการจัดหา
กล้องวงจรปิดส าหรับพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง และทดแทนที่ช ารุดเพื่อให้ใช้งานได้ ในปีงบประมาณ 2565  
         5. สถานที่จอดรถ ส านักได้ด าเนินการของบประมาณแผ่นดินในปี 2565 ส าหรับหลังคาที่จอดรถด้านหน้า
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และรองรับการจอดรถทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้รับบริการ 
         6. การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักได้รับงบประมาณ 2564 จ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มบ้านพักอาจารย์ ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนจากการเดินสายแลนเป็นไฟเบอร์ออฟติก
แทน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เฟส และติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 เฟส คงเหลือ 1 เฟส โดยในปีงบประมาณ 2565 
คาดว่าจะด าเนินการจัดซื้อ access point เพ่ือติดตั้งและกระจายสัญญาณ WIFI เพ่ิมข้ึน และผู้อ านวยการส านักได้
มีนโยบายให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย มอบงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ เปิดให้บริการโดยไม่
จ ากัด ให้เต็มจ านวนที่ได้ คือ 10 GB รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในจุดต่าง ๆ เช่น 
บ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่าง ๆ ให้รีบด าเนินการแก้ไขให้ใช้
งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด เป็นต้น 

mailto:aritmail@pcru.ac.th%20และ
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         และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าข้อเสนอแนะทั้ง 2 ครั้ง มาเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็น
ข้อมูลที่ชัดเจน และส านักได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยไม่ใช้งบประมาณ ส่วนบางข้อที่มีงบประมาณ
เกี่ยวข้องได้น าไปวางแผนเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  

ด้ำน 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แผนกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2564 เรื่อง กำรด ำเนินกำรปรับปรุง เรื่อง 
1. ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ 

 
-ไม่มี- 

-  
-ไม่มี- 

 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
 

1. เจ้าหน้าที่   
บางคนพูดจาไม่
ไพเราะ 
 

1. งานบริหารฯ ได้น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านัก เพื่อน ามติที่ประชุม
ด าเนินการแก้ไข  
2. ประชุมบุคลากรส านักแจ้ง
บุคลากรส านักเกีย่วกับการ
ให้บริการท าอย่างไรถึงจะ
ประทับใจการบรกิาร เรื่องการ
พูดจาให้ไพเราะ และท าอยา่งไร
การให้บริการเกิดความประทับ 
ใจ โดยมกีารแลกเปลีย่นของ 
บุคลากรเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 

 
 
 

-ไม่มี- 

 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1. ขยายเวลาใน
การปิดหอสมุด  
 
 
 
2. ที่จอดรถ 
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
3. เปิดบริการ
ห้องคาราโอเกะ 
ห้องมินิเธียเตอร ์
 
 
4. ให้น าน้ าหวาน
เข้าภายในอาคาร
ได้ 

1. เนื่องจากมีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 
ระหว่างช่วงเวลาดังกลา่ว
หอสมุดกลาง จึงไม่ได้ด าเนิน 
การขยายเวลา 
2. ส านักได้ขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยด าเนินการออกแบบ
หลังคาจอดรถจักรยานยนต์
ด้านหน้าอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักและให้
บรรจุไว้ในการของบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี2565  
3. เนื่องจากมีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 
ระหว่างช่วงเวลาดังกลา่ว
หอสมุดกลาง จึงไม่สามารถ 
ด าเนินการเปิดบริการได้ 
4. หอสมุดกลางก าหนดจุดให้น า
ขนมเข้าทานได้บริเวณลาน
กิจกรรม ชั้น 1 

1. ควรเพิ่มจุดเสียบ
ปลั๊กไฟ 
 
 
 
 
 
2. ต้องการให้มีเครื่อง
ปริ๊นงานเหมือนเดิม 
 

1. หอสมุดกลางได้จัดเตรียม
ปลั๊กไฟให้ผู้รับบริการยืม ด้วย
สภาพอาคารไม่เอื้อต่อการเพิ่มจุด
เสียบปลั๊กไฟ 
2.  มหาวิทยาลัยมีจุ ดบริการ
เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ง า น ไ ว้ บ ริ ก า ร
นักศึกษา จ านวน 5 จุด ตาม
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3 . ป ร ะ ส า น บ ริ ษั ท ย้ า ย จุ ด ที่
ให้บริการพิมพ์งาน เพื่อความ
สะดวกในการใช้บริการของ
นักศึกษาและการแก้ไขปัญหาใน
การใช้บริการ  

4. ด้านคุณภาพการให้บริการ -ไม่มี-  
-ไม่มี- 

 

5. ด้านสารสนเทศหน่วยงาน -ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

 

6. ด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
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  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จ านวน 5 ปี คือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2563 มาเปรียบเทียบกัน ดังตาราง 
 

เปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักฯ 
 

 

  จากตารางจะเห็นได้ว่าภาพรวมผลการประเมินมีความพึงพอใจ ระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก แต่คะแนนลดลง เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอก 2 จึงท าให้การบริการของส านักต้องวางแผน
ด าเนินการบริการให้เข้าสถานการณ์ ปิดอาคารบริการแต่ท าการเปิดการให้บริการทางออนไลน์ และบุคลากรต้อง
ผลัดเปลี่ยนเวรปฏิบัติงานที่หน่วยงาน เพ่ือรักษาระยะห่าง โดยบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงาน Work From Home 
จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2563 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก คิดค่าเฉลี่ย 4.30 คะแนน และเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้าน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ท าให้มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก และคะแนนเพ่ิมขึ้นจากการประเมินครั้งที่ 1 เนื่องจากส านักได้น า
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องความ
ต้องการของผู้รับบริการ เช่น ให้น าขนมเข้าทานได้ภายในหอสมุดบริเวณที่ก าหนดลานกิจกรรม ชั้น 1, 
หอสมุดกลางได้จัดเตรียมปลั๊กเพ่ิมข้ึนส าหรับให้ผู้รับบริการยืม, เพ่ิมกระจายสัญญาณระบบ AIS WiFi ชั้น 1 จ านวน  
8 จุด และเปิดให้บริการโดยไม่จ ากัด ให้เต็มจ านวนที่ได้ คือ 10 GB, ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรณีมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ล่วงหน้าให้ผู้รับบริการทราบและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ, งานประชาสัมพันธ์ของส านักเพ่ิมช่องทาง ได้แก่ 
เสียงตามสายภายในอาคารบรรณราชนครินทร์, จดหมายข่าว, กลุ่มไลน์ และ Email เป็นต้น  
 
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

ผู้รับบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2563 มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  
 

หลักฐำน 
ARIT 1.8-1-01   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 
ARIT 1.8-1-02 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ครั้งที่ 1 
ARIT 1.8-1-03  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
ARIT 1.8-1-04   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 
ARIT 1.8-1-05   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

ปีกำรศึกษำ 

ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ส ำนักฯ แยกตำมด้ำน 

กระบวนกำร
และขั้นตอนกำร

ให้บริกำร 

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้ 

บริกำร 

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

คุณภำพ
กำร

ให้บริกำร 

สำรสนเทศ
หน่วยงำน 

ระบบ  
สำธำรณู   
ปโภค 

รวม 

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 
2562 4.47 4.38 4.35 4.46 4.34 4.35 4.38 
2563 4.31 4.36 4.30 4.26 4.26 4.31 4.30 
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สารสนเทศ ครั้งที่ 2 
ARIT 1.8-1-06  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2563) 

มรภ.พช.ที่
1.8 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  
4.00 

คะแนน 
4.30  

คะแนน 
4.30 

คะแนน 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2563) 

มรภ.พช.ที่
1.8 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  
4.00 

คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้สวบ ที่ 1.9  บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพ
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น การ

ประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนางานในหน้าที่ซึ่งควรจัดท าเป็น
แผนการพัฒนารายบุคคล 

บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน  หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้ส านักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน)  
 

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

สูตรกำรค ำนวณ 

1.  ค านวณค่าร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

  
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบเป็นคะแนน โดยก ำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  
คะแนนที่ได้   =  
 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน :  
        บุคลากรประจ าสายสนับสนุน  ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  
27 คน ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ที่
ปฏิบัติงานให้ส านักงาน  ยกเว้นแม่บ้าน  คนงาน) ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ 
เช่น การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อง 15 ชั่วโมง/ปี/คน    
พบว่า บุคลากรประจ าสายสนับสนุน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563– 31 พฤษภาคม 2564) คิดเป็น   
ร้อยละ  100  หรือเท่ากับ 5 คะแนน  โดยแยกเป็นแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

 
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพท้ัง

ในประเทศหรือต่างประเทศ X 100 
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 

 
ค่าร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศหรอืต่างประเทศ X 5 
100 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

1 นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญมี การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 12 หลักสูตร 
96 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี   

G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  โครงการอบรม Library : Care the Bear 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 

และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
  การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 
12  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

  การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 

12  

2 นางสาวมัทนา  รามศิริ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 10 หลักสูตร 
72 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 
Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 

6  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

โครงการอบรม Library : Care the Bear 6 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินงานระบบจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 

12 

3 นางวรรณภัสร์  ปราบ
พาลา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 9 หลักสูตร 
72 ชั่วโมง 

  
 

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  
 



144 

 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
  การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 
12  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

 การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 

12  

4 นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 13 หลักสูตร 
88 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการอบรม Library : Care the Bear 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 

และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6  

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ข ต ภ า ค เ ห นื อ  
8 แห่ง ครั้งท่ี 11 

12 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 

12 

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ตอบโจทย์ Thai PDPA ส าหรับภาค
การศึกษาด้วย Microsoft Azure Cloud 

2 

การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 
aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2  

5 นางณัฐยา  สุโนพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 13 หลักสูตร 
102 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี   

G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 

6  

อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
  การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 
12  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

  การประชุมวิชาการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11 

12  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

6 นายทองสุก  ค าตะพล การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 8 หลักสูตร 
60 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12 

อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

7 นายวิเศษ  เกตุดี การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 12 หลักสูตร 
82 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 6 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

  การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ตอบโจทย์ Thai PDPA ส าหรับภาค
การศึกษาด้วย Microsoft Azure Cloud 

2  

  การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 
aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2  

8 นางสาวดวงใจ  ค าทิพย์ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 8 หลักสูตร 
50 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี   

G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 
aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2 

9 นายจ ารัส  ด้วงดี การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 12 หลักสูตร 
90 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 

Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการอบรม Library : Care the Bear 6  
  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่

ต าแหน่งสูงขึ้น 
12  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน

วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินงานระบบจัดเก็บเอกสาร
ฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) 

12  

10 นายขวัญชัย  บุญทอง
เถิง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 10 หลักสูตร 
78 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  โครงการอบรม Library : Care the Bear 6  
  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่

ต าแหน่งสูงขึ้น 
12  

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 
 
 

6 

11 นางโชติกา  โสดา การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 6 หลักสูตร 
42 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
12 นางจงรักษ์  ชาติ

ธนวัฒน์ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 6 หลักสูตร 
42 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี   
G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 

6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
13 นางสังเวียน  จินดา การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว 
6 11 หลักสูตร 

84 ชั่วโมง 
  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส covid-19 
6  

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 

Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  โครงการอบรม Library : Care the Bear 6  
อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

14 นางสาวดวงกมล  วังคีรี การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 7 หลักสูตร 
48 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการอบรม Library : Care the Bear 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 

และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
15 นางสาวภาวิณี  ศรีจริยะ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว 
6 6 หลักสูตร 

42 ชั่วโมง 
  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส covid-19 
6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
16 นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว 
6 13 หลักสูตร 

88 ชั่วโมง 
  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส covid-19 
6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

  การสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and 
Ready For PDPA with HPE 

6  

  การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ตอบโจทย์ Thai PDPA ส าหรับภาค
การศึกษาด้วย Microsoft Azure Cloud 

2  

  การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 
aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2  

17 นางสาวศิวพร  อ่อนชุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 9 หลักสูตร 
66 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 

Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

18 นายอภิรักษ์  อุ่นดี การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 13 หลักสูตร 
88 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 6 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

การสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and 
Ready For PDPA with HPE 

6 

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ตอบโจทย์ Thai PDPA ส าหรับภาค
การศึกษาด้วย Microsoft Azure Cloud 

2 

การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 
aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2  

19 นายไพบูลย์  กันยา การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 11 หลักสูตร 
102 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop2020 12  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  Rajabhat Dataset Workshop II 
ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการ
วิชาการและข้อมูลงานวิจัย  

18  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน

วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

20 นายหรรษธร  ขวัญหอม การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 10 หลักสูตร 
90 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  Rajabhat Dataset Workshop II 
ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการ
วิชาการและข้อมูลงานวิจัย 

18  

อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน

วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  
 

21 นายชัยมงคล  แก้วสี การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 10 หลักสูตร 
84 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

6 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop2020 12  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

22 นายออมสิน  พรมแก้ว การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 10 หลักสูตร 
74 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12 

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน
วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6 

  การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 
aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2  

23 นายประสงค์  อุ่นค ายี่ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 8 หลักสูตร 
54 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน 6  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 
12  

โครงการอบรม Library : Care the Bear 6 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 

และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
24 นางรัตนา  ชมมัย การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว 
6 10 หลักสูตร 

78 ชั่วโมง 
  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส covid-19 
6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 

Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติให้สามารถ
วิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับ
ช านาญการ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน

วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 

6  

25 นางสุภาวดี  แจ้งจันทร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 8 หลักสูตร 
54 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี   
G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 

6 

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" 

6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
26 นางสาวปวีณา  ทองเป๊ะ การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว 
6 9 หลักสูตร 

66 ชั่วโมง 
  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส covid-19 
6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 

Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  อบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียน

วิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนด
ระดับต าแหน่งสูงขึ้น” 
 
 

6  
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้เข้ำอบรม หลักสูตร 
จ ำนวน
ชั่วโมง 

รวม 
(ชั่วโมง) 

27 นางสาวปนัดดา  วงศ์
โสม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

6 8 หลักสูตร 
50 ชั่วโมง 

  อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 

6 

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การน าเทคโนโลยี G-Suite และ 

Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการท างานในองค์กร 
6  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

12  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

6  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
  การสัมมนาออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ Sangfor 

aCloud ผ ส า น ก า ร ท า ง า น ด้ า น  Cloud Computing แ ล ะ 
Virtualization 

2  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน 6 
 

  ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ทั้งหมด 27 คน  และมีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ 
ประสบการณ์ เช่น การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  จ านวน  27 คน  คิด
เป็นร้อยละ 100   เมื่อเทียบเป็นคะแนนเท่ากับ 5  คะแนน   
หลักฐำน/เอกสำร 
ARIT 1.9-1-01  ข้อมูลการพัฒนา อบรม/สัมมนา/ประชุม ประจ าปีการศึกษา 2563 
ARIT 1.9-1-02  รายงานสถิติการพัฒนา  อบรม/สัมมนา/ประชุม ประจ าปีการศึกษา 2563 รายบุคคล  
ARIT 1.9-1-03  ภาพประกอบการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม ประจ าปีการศึกษา 2563 
ARIT 1.9-1-04  ค าสั่งไปราชการ 
ARIT 1.9-1-05  รายงานการไปอบรม/สัมมนา/ประชุม 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.9 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5 คะแนน   
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้  (ปีกำรศึกษำ 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ 
ที่ 1.9 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

ร้อยละ 100    
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.9 
จุดเด่น 
1. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
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ตัวบ่งชี ้สวบ ที่ 1.10 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 

รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ส านักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงานมีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีแผนระบบ

สารสนเทศ 
(Information 
System Plan) 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน าแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทาง ICT ในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การ
วิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะที่ เหมาะสมด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินงานดังต่อไปนี้    
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) 
ค าสั่งที่ 1836/25693 (เอกสาร ARIT-1.10 – 1 – 01) 
  2.  ประสานให้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการเลือกปัจจัยภายในและภายนอกมาใช้ใน
การวิเคราะห์ SWOT ผ่านระบบออนไลน์  
(เลือกความเห็นท่ีชอบจากมากไปน้อย)   
(เอกสาร ARIT-1.10 – 1 – 02) 
 

ARIT-1.10 – 1 – 01 
ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ 
ระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2563 
– 2565) 
 
 
 
 
1.10 – 1 – 02 
รายงานผลการ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก 
(SWOT) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ระยะ 3 ปี  
(ปีงบประมาณ 2563 – 2565)  เสนอเพื่อพิจารณา 
แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ระยะ 3 ปี  
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565) ต่อคณะกรรมการด าเนินงาน
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เห็นชอบ มอบให้
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปรับตามที่
ประธานและคณะกรรมการเสนอแนะ 
(เอกสาร ARIT-1.10 – 1 – 03) 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์  
ARIT-1.10 – 1 – 03 
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ์ 
ระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2563 
– 2565) 

  2 มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลมุการ
สนับสนุนจดัการ
เรียนการสอน การ
วิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ โดยระบบสารสนเทศแบ่งตามด้านได้ ดังนี้  
ด้ำนบริหำรจัดกำร และ ด้ำนกำรเงิน ประกอบไปด้วย 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (PMIS) เป็น
ระบบที่ประกอบด้วยระบบงานย่อยทั้งหมด 9 ระบบงาน
ย่อย  ได้ แก่  ระบบงานทะเบียน ,  ระบบการบริหาร
งบประมาณ, ระบบพัสดุและการบรหิารสินทรพัย์, ระบบงาน
การเงิน, ระบบการบัญช,ี ระบบต้นทุนต่อหน่วย, ระบบบัญชี
เงินเดือน, ระบบบริหารงานบุคลากร และระบบงานธุรการ 
ที่สามารถรองรับการท างานตามระเบียบต่าง ๆ ตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บประวัติบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การ
ลงทะเบียนนักศึกษา การจัดการแผนการศึกษา เป็นต้น 
(ARIT - 1.10 – 2 – 01) 

2. ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร เป็นระบบที่
สามารถตรวจสอบประวัติบุคลากร และประวัติการลาศึกษา
ต่อของบุคลากรได้ทั้งหมด รายงานสถิติด้านงบประมาณ 
ด้านหลักสูตร ด้านบุคลากร รายงาน จ านวนนักศึกษา  
เป็นต้น  (เอกสาร ARIT-1.10 – 2 – 02) 
 3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ให้
เจ้าหน้าที่ธุรการทุกหน่วยงานสามารถท าการบันทึกเอกสาร
การ รับ – เข้า ของหนังสือ การออกเลขค าสั่ งให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ และสามารถให้ผู้บริหารลงนามเกษียน 
หนังสือผ่านระบบได้ทันที อีกทั้งยังช่วยในการค้นหาเอกสาร 
การติดตามการด าเนินงานเอกสาร (ARIT-1.10– 2 – 03) 

 
 
 
 
 
ARIT-1.10 – 2 – 01 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 
(PMIS) 
http://pmis.pcru.ac
.th/mis  
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.10 – 2 – 02 
ระบบสารสนเทศ
ส าหรับผู้บรหิาร 
http://pmis.pcru.ac
.th/mis/eis/ 
ARIT-1.10 – 2 – 03 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
http://pmis.pcru.ac
.th/pb_e-saraban/ 
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4. ระบบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

เป็นระบบที่ท าหน้าที่ ในการจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตที่จบ
การศึกษาโดยสามารถท าการกรอกข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว
ได้ (เอกสาร ARIT-1.10 – 2 – 04) 

 
 

  5. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศกลางมหาวิทยาลัย  
เป็นระบบที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลด้านบุคลากร ด้านภาวะการมี
งานท า ด้านนักศึกษาให้กับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) น าไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป  
(ARIT-1.10 – 2 – 05) 
 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วย 
  1. ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา เป็นระบบที่ได้ท า
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเอื้ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักศึกษาในการเพิ่ม – ถอน รายวิชา สอบถาม
ข้อมูลรายวิชาที่สอน ตารางสอบ ห้องเรียน แสดงผลการ
เรียน ตรวจสอบการช าระเงิน ในส่วนของอาจารย์สามารถ
ท าการบันทึกคะแนน ประมวลและส่งผลการเรียนไปยังฝ่าย
ทะเบียนและวัดผลอัตโนมัติ (เอกสาร ARIT-1.10 – 2 – 06) 
 2. ระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์  สามารถ
น าเข้าเอกสารการประชุมต่าง ๆ เพื่อประหยัดทรัพยากร 
และแสดงความคิดเห็นหรือมติในวาระต่าง ๆ ได้ เป็นต้น 
(เอกสาร ARIT-1.10 – 2 – 07) 

 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  

1.  ระบบก ากับและติดตามงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพใน
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับสาขา โดยสามารถเรียกดู
ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ี รายละเอียดต่าง ๆ  
(เอกสาร ARIT-1.10 – 2 – 08) 

ARIT-1.10 – 2 – 04 
ระบบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 
http://academic.pc
ru.ac.th/index/job/ 
ARIT-1.10– 2 – 05 
ระบบบริการข้อมลู
สารสนเทศกลาง
มหาวิทยาลยั 
http://miscenter.pcr
u.ac.th/index.php 
 
ARIT-1.10 – 2 – 06 
ระบบทะเบยีนและ
วัดผลนักศึกษา 
http://pmis.pcru.ac
.th/mis/webservice
/ 
ARIT-1.10 – 2 – 07 
ระบบบันทึกการเรียน
การสอนออนไลน ์
http://eclassroom.
pcru.ac.th/ 
 
 
ARIT-1.10 – 2 – 08  
ระบบก ากับและ
ติดตามงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
http://trackqa.pcru
.ac.th:81/signin 

  3 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด าเนินการพัฒนาระบบการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ปกีารศึกษา 2563  
 1.  ระบบประเมินความพึงพอใจผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ  
(เอกสาร ARIT- 1.10 – 3 – 01) 
   2.  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
(เอกสาร ARIT-1.10 – 3 – 02) 
  มหาวิทยาลัย โดยส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ
พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563  

ARIT-1.10 – 3 – 01 
ระบบประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
ARIT-1.10 – 3 – 02 
ผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 
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จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ประจ าภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 ได้ผลการประเมิน 
ดังนี้ ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 1,448 คน 
ซึ่งผลการประเมินรวมทุกระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.31  คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยระบบที่ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ระบบข้อมูลส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
มีค่าเฉลี่ย คือ 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
95.40 และระบบที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยคือ 
4.04 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.80   
 จากการประ เมินความพึ งพอใจของ ผู้ ใ ช้ ระบบ
สารสนเทศ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วง
เดือนธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 ได้ผลการประเมิน 
ดังนี้ ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 1,178 คน 
ซึ่งผลการประเมินรวมทุกระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยระบบที่ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มี
ค่าเฉลี่ย คือ 4.52อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.40
 และระบบที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด
คือ ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่อยู่ในระบบมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 (เอกสาร ARIT-1.10 – 3 – 03) 
 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น  
หากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ PMIS 
สามารถรองรับการท างานกับ Browser Chrome ได้จะช่วย
ให้ผู้ใช้ระบบสามารถท างานได้ง่ายและไม่ต้องสับสนเวลาใช้
งานผ่าน Browser หลายตัว    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.10 – 3 – 03 
ผลการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

  4 มีการน าผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 ตามที่ได้มีการน าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการงบประมาณมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นั้น ระบบ
ดังกล่าวรองรับการใช้งานผ่าน Browser IE เท่านั้น และใน
ปัจจุบัน Browser IE มีการพัฒนา feature ใหม่ ๆ ขึ้นมา 
ท าให้ระบบไม่เสถียรในการแสดงผลการใช้งาน จึงได้ท าการ
พัฒนาปรับปรุงชุดค าสั่งของระบบ PMIS ให้รองรับการ
ท า ง านและแสดงผลผ่ าน  Browser IE และ  Browser 
Chrome ได้  (เอกสาร ARIT-1.10 – 4 – 01) 
 

ARIT-1.10 – 4 – 01 
ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
 

  5 มีการส่งข้อมลูผ่าน
ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

 มีการส่งข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  
 1. แสดงการส่งข้อมลูผ่านระบบฐานข้อมูลรายบคุคล
ด้านบุคลากร  
    ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  ก าหนดส่งก่อน
วันท่ี 21 กันยายน 2563  ผู้รับผิดชอบได้ท าการจดัส่ง ใน
วันท่ี 16 กันยายน 2563 และมีผลการด าเนินงาน 100%  

ARIT-1.10 – 5 – 01 
เอกสารส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ตามที่ก าหนด 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  ก าหนดส่งก่อน
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับผดิชอบได้ท าการจัดส่ง ใน
วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564  และมีผลการด าเนินงาน 100% 
(เอกสาร ARIT-1.10 – 5 – 01) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.10 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ  5 ข้อ 5.00 คะแนน  

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.10 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

4 ข้อ    

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.10 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.11 กำรประกันคุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกที่สถำบันก ำหนด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

รอบปีกำรประเมิน ปีการศึกษา 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด การศึกษาระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการ
ด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ เนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 – 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
ในรอบปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด โดยมีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
  1 มีการก าหนดนโยบาย

และให้ความส าคัญเรื่อง
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับ
ผู้บริหารของหน่วยงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์  ได้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญและจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จึงก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในระดับส านัก สถาบัน ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ได้รับ
นโยบายการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.3 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.4 ภาวะผู้น าและการบรหิารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.5 การจัดการความรู้ตามระบบ 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ที่ 1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งช้ี มร.พช.ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.8 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ผล
คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-1-01  
คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2563 ส านักวิทย
บริการ 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.9 บุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีไดร้ับ
การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ที่ 1.10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 
ตัวบ่งช้ี สวบ. ท่ี 1.11 การประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกท่ีสถาบันก าหนด 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนัก
ถึงความส าคัญและจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทย
บริ ก ารและ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีความสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน และ
อาศัยตามความในมาตรา 31 (1)(2)(3) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้
ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน
ส านักได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา 
บริหาร และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ตลอดจนประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ยึดถือและใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ทุกหน่วยงาน
ในส านัก ด าเนินการให้สอดคล้องกัน เพื่อใช้ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ภ า ย ใ ต้ ก ร อบน โ ยบ าย  แ ล ะ ห ลั กก า รที่ ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
 3.ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพที่ชัดเจน 
และด าเนินการตามระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความพร้อมส าหรับการตรวจ
ประเมิน 
  4.ให้ทุกหน่วยงานใช้ผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผลและ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป็นผลสมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุก
หน่วยงาน  
  5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านัก 
(เอกสาร ARIT-1.11-1-01) 
 

  2 มีระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายในของ
หน่วยงานที่ เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบ
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาของสถาบัน 
แ ล ะ ด า เ นิ น ก า รต าม
ระบบท่ีก าหนด 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักฯ  
และระบบกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการฯ โดยระบุไว้ใน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เอกสาร ARIT-
1.11-1-02) มีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. กำรควบคุมคุณภำพ 
 1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับก ากับ ดูแล ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบหรือตัวบ่งช้ีคุณภาพที่
ก าหนด (เอกสาร ARIT-1.11-2-01) 
  1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
ก าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพตามพันธกิจของส านักฯ ที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยบูรณาการเข้ากับการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานปกติ ตามรายงานการประชุมผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563  ใน
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 (เอกสาร ARIT-1.11-2-02) และ
ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้ งที่  
11/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 4 เสนอ
เพื่อทราบ ข้อที่ 4.1 เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ตัวบ่งช้ี การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี
ดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-2-01  
ค าสั่งที่ 99/2563 
แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ส านักวิทยบริการ
ฯ 
ARIT-1.11-2-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
ฯ  ครั้งท่ี 1/2563 
วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

ตัวบ่งชี้สวบ.ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.2 กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.3 การบริหารความ
เส่ียง 

เกณฑ์มาตรฐาน  
6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.4 ภาวะผู้น าและการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.5 การจัดการความรู้
ตามระบบ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.6 การก ากบัติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน  
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ มร.พช.ที่ 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะดา้นดิจิทัล 

เกณฑ์มาตรฐาน  
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.8 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ผลคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

ผลคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.9 บุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในวิชาชพีทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.10 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ สวบ. ที ่1.11 การประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน  
7 ข้อ 

 

มติท่ีประชุม รับทรำบ (เอกสาร ARIT-1.11-2-03) 
 
 1.3 มีการวางแผนการด าเนินงานโดยการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านัก เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสาร ARIT-1.11-2-04) 
 1.4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร 
งบประมาณสถานที่เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังแนว
ทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย   
 1.5 มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านัก เป็นไปในทิศทาง

 
 
 
ARIT-1.11-2-03  
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักครั้งท่ี 
11/2563 
วันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-2-04 
ปฏิทินการ
ด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-2-05  
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เดียวกัน และสามารถสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้
ผู้รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี  โดยในคู่มือประกอบไปด้วย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า 
ระดับอุดมศึกษา เหตุผลและความจ าเป็น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  บริบทของส านัก 
ระบบประกั นคุณภาพการศึ กษาภาย ในของส านั ก 
รายละเอียดของตัวบ่งช้ีต่าง ๆ ที่ส านักรับผิดชอบ เช่น 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ 
ระบบประกันประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบและ
กลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ รวมทั้ง นิยามศัพท์
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทย
บริการฯ เป็นต้น และได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา ข้อที่ 5.1 คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา สรุปได้ว่า มอบให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563  (เอกสาร ARIT-1.11-2-05 และ 
ARIT-1.11-2-06) 
 1.6 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดย
จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา 2562) 
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ครั้งท่ี 11/2563 
เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา 
ข้อที่  5.7 แผนพัฒนาคุณภาพ ส านักวิทยบริการและ
เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศ  ประจ า ปี ก า รศึ กษา  2563 
ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และ
ตัวบ่งช้ี โดยระบุกิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา 
งบประมาณ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และเสนอแนะ  ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วสรุปว่า ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2563 ตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 (เอกสาร ARIT-1.11-2-07 ถึง ARIT-1.11-2-08) 
 
2. กำรตรวจสอบคุณภำพ 
    ส านักวิทยบริการฯ มีการตรวจสอบคุณภาพ โดย
ด าเนินการติดตามการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ สรุปผล
การด าเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักทราบ

คู่มือประกัน
คุณภาพฯประจ าปี
การศึกษา 
2563 
 
 
 
 
ARIT-1.11-2-06 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 12/2563 วันท่ี 
23 ธันวาคม 
2563 
 
 
 
 
ARIT-1.1-2-07
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการ
ฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
ARIT-1.11-2-08 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านัก ครั้ง
ที่ 11/2563 วันท่ี 
18 พฤศจิกายน 
2563 
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป็นระยะ ๆ เพื่ อ ให้การด า เนินงานก ากับติดตามมี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการดังนี้ 
   2.1 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2563  ส าหรับก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบหรือตัวบ่งช้ีคุณภาพที่
ก าหนด ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ฝ่ายจัดท าและก ากับติดตามแผนกลยุทธ์ (ตัวบ่งช้ี 
สวบ.ที่1.1) 
  2) ฝ่ายวิเคราะห์ จัดท า และติดตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.2) 
  3) ฝ่ายจัดท าและก ากับติดตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.3) 
  4) ฝ่ายก ากับและติดตามการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (ตัวบ่งช้ี สวบ.ที่ 1.4) 
  5) ฝ่ายก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ 
(ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.5) 
  6) ฝ่ายจัดท าและก ากับติดตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ตัวบ่งช้ี สวบ.
ที่1.6 และ สวบ.ท่ี 1.9) 
  7) ฝ่ายส่งเสริมสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (ตัว
บ่งช้ี มร.พช.ที่ 1.7) 
  8) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการส านัก (ตัวบ่งช้ี 
สวบ.ที่ 1.8)  
  9) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (ตัวบ่งช้ี สวบ.ที่ 1.10) 
  10) ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.11) 
โดยให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท าความเข้าใจ ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย และ
รายละเอียดอื่น ๆ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563  (เอกสาร ARIT-1.11-2-
09) 
 2.2 มีการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ โดยการ
จัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยมีการติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 2 
ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน จัดส่งรายงานผลให้กับงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อที่รายงานผลเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป และส านักยังได้น าเสนอรายงานผลการ

 
ARIT-1.11-2-09 
ค าสั่งที่99/2563
แต่งตั้งรับผดิชอบ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-2-10   
เอกสารแบบ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ARIT-1.11-2-11 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านัก 
(มิถุนายน -พฤศจิกายน 2563 (รอบ 6 เดือน)) เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้ งที่  1/2564 วันที่  27 
มกราคม 2564 วาระที่ 5 ข้อที่ 5.6 รายงานติดตามผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน ร่วมกันพิจารณา ที่
ประชุมพิจารณาแล้วสรุป ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มติที่ประชุม เห็นชอบ   
(เอกสาร ARIT-1.11 -2 -10 ถึง ARIT-1.11-2-11)   
 นอกจากนี้ ส านักยังได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษ 
2563 ของส านัก (มิถุนายน 2563 - เดือนมกราคม 2564 
(รอบ 8 เดือน)) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4 ข้อที่ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุม 
รับทราบ (เอกสาร ARIT-1.11-2-12)  
  

3. กำรประเมินคุณภำพ  
    ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  มีกระบวนการดังนี้ 
     3.1 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
assessment report: SAR)  เพื่อรองรับการตรวจประเมิน 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ  
    1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ความเป็นมาของ
หน่วยงาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่ วย งาน  โคร งสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห าร  
คณะกรรมการบริหาร และข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563   
  2) ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
11 ตัวบ่งช้ี  
  3) ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
  4) ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก   
 (เอกสาร ARIT-1.11-2-13) 
    3.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในระดับส านัก จัดให้มีการตรวจประเมินตาม
กรอบท่ีก าหนด   
    3.3 จัดท า เอกสารสรุปผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ เสนอรายงานให้ผู้บริหาร  เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

บริหารส านัก 
ส านักวิทยบริการ
ฯ ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 27  มกราคม 
2564 
ARIT-1.11-2-12 
มติประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
ARIT-1.11-2-13 
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) 
 
 
 



167 

 

 

กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
     3.4 น าผลการตรวจประเมิน เข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  เพื่อน าไป ใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป   
 
4.  กำรพัฒนำคุณภำพ  ส านักฯ มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  4.1 เผยแพร่ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา โดยเฉพาะ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และน าผลการตรวจประเมินไปใช้
ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
  4.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินหรือ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  โดยบรรจุโครงการและกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4.3 ส านัก น าแผนพัฒนาคุณภาพที่ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารส านัก ทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

  3 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตั ว บ่ ง ช้ี ก า ร ป ร ะ กั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในของหน่วยงาน 

 ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563  ส าหรับก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามกรอบหรือตัวบ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนด ตลอดจน
จัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีทั้งคณะกรรมการ 
อ านวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งประกอบไป
ด้วย รายช่ือ และต าแหน่งของคณะกรรมการ ดังนี ้
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
เป็นประธานกรรมการ  รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ  
และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ พร้อมทั้งระบุหน้าที่และความรับผิดชอบให้
ชัดเจน 
 2. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ จัดท า พัฒนา 
และก า กั บติ ด ตาม  ตั วบ่ ง ช้ี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย โดยในแต่ละตัวบ่งช้ีจะมีคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านัก ดังนี ้
  2.1 ฝ่ายจัดท าและก ากับตดิตามแผนกลยุทธ์ (ตัวบ่งช้ี 
สวบ.ท่ี 1.1) 
   2.2 ฝ่ายวิเคราะห์ จัดท า และตดิตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.2) 
  2.3 ฝ่ายจัดท าและก ากับตดิตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.3) 

 
 
ARIT-1.11-3-01 
ค าสั่งที ่99/2563
แต่งตั้งรับผดิชอบ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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  2.4 ฝ่ายก ากับและติดตามการบรหิารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.4) 
  2.5 ฝ่ายก ากับติดตามและสนับสนนุการจัดการความรู้ 
(ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.5) 
  2.6 ฝ่ายจัดท าและก ากับติดตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ตัวบ่งช้ี สวบ.
ที่1.6 และ สวบ.ท่ี 1.9) 
  2.7 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล (ตัวบ่งช้ี 
มร.พช.ที่ 1.7) 
 2.8) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารส านัก (ตัวบ่งช้ี 
สวบ.ท่ี 1.8)  
  2.9 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.10) 
  2.10 ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.11) 
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ด าเนินการ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสารหลักฐาน
อ้างอิงของตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) รวมถึงให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับส านัก    
 โดยให้คณะกรรมการฝ่ ายต่ าง  ๆ  ท าความเข้ า ใจ 
ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน ค่า
เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก ประจ าปีการศึกษา 2563 
ต่อไป  (เอกสาร ARIT-1.11-3-01) 
 

  4 มีการด าเนินงานด้านการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตาม
การด า เนิ น งาน  และ
ประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่
เ ป็นรายงานประ เมิน
คุ ณ ภ า พ เ ส น อ ต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัดตาม
ก าหนดเวลา และ 3) การ
น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน 

 ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน ดังนี ้
 1. มีการก ากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ โดยการ
จัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยมีการติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 2 
ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน จัดส่งรายงานผลให้กับงานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อที่รายงานผลเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป และส านักยังได้น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านัก 

 
 
 
 
 
ARIT-1.11-4-01   
เอกสารแบบ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ARIT-1.11-4-02 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
(มิถุนายน -พฤศจิกายน 2563 (รอบ 6 เดือน)) เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านัก ครั้ งที่  1/2564 วันที่  27 
มกราคม 2564 วาระที่ 5 ข้อที่ 5.6 รายงานติดตามผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน  ซึ่ งมีผลการ
ด าเนินงาน เท่ากับ 3.65 คะแนน ผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับ ดี ให้ที่ร่วมกันพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วสรุป 
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ีด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสาร ARIT-1.11 -4 -01 ถึง ARIT-
1.11-4-02)   
 นอกจากนี้ ส านักยังได้น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษ 
2563 ของส านัก (มิถุนายน 2563 - เดือนมกราคม 2564 
(รอบ 8 เดือน)) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก 
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 วาระที่ 4 ข้อที่ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 มติที่ประชุม 
รับทราบ (เอกสาร ARIT-1.11-4-03) 
  2. มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
assessment report: SAR)  เพื่อรองรับการตรวจประเมิน 
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วน  คือ  
    1) ส่วนที่  1 ข้อมูลเบื้องต้น ความเป็นมาของ
หน่วยงาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
ของหน่ วย งาน  โคร งสร้ า งองค์ ก รและการบริ ห าร  
คณะกรรมการบริหาร และข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 
2563   
  2) ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่ง ช้ี และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
11 ตัวบ่งช้ี  
  3) ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานและผลการ
ประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
  4) ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก   
 (เอกสาร ARIT-1.11-4-04) 
 
 3. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของส านัก ปีการศึกษา 
2563 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านัก  ในปีที่ ผ่ านมา (ปีการศึกษา 2562)  หรือจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา และบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการรายปี พร้อมด้วยตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

บริหารส านัก 
ส านักวิทยบริการ
ฯ ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 27 มกราคม  
2564 
 
ARIT-1.11-4-03 
มติประชุม
คณะกรรมการ
ประจ า ส านักวิทย
บริการฯ ครั้งท่ี 
1/2564 วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-4-04 
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-4-05 
แผนพัฒนา
คุณภาพของส านัก 
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เป้าหมายความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ก ากับ (เอกสาร ARIT-1.11-4-05) 

  5 มีการน าผลการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มี
ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดร้ับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
โดยคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษา ไดเ้ข้าตรวจ
เยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 
2563  ซึ่งมีผลประเมินในปีการศึกษา 2562  อยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลีย่  4.48 คะแนน มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง และส านักวิทยบรกิารฯ ได้น าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่ผานมา (ปีการศึกษา 2562) มา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ดังนี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.ส านักควรให้ความส าคัญในการก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

 
การด าเนินงาน 
  1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ก าหนดสมรรถนะ นักศึกษาช้ันปีสดุท้ายเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  และ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ไมต่่ ากว่าร้อยละ 55 โดยมีการจดัอบรมให้
นักศึกษา ดังนี ้
  1.1 จัดอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะ
ด้านดิจิทัล 
  1.2จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสอบประเมินความสามารถ
ด้านดิจิทัลมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  1.3 ด าเนินการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาช้ันปสีุดท้าย 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 (เดิม)  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ส านักควรเก็บรวบรวมข้อมลูการด าเนินงานในหลักต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วนและน าเสนอผลที่เกดิขึน้อย่างชัดเจน 
2. ส านักควรก าหนดตัวช้ีวัดของหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 
หลักให้ชัดเจน 
 
การด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประชุม
ทบทวนค านิยามของหลักธรรมาภบิาล 10 หลักว่าจะวัดผล
จากอะไร พร้อมทั้งก าหนดตัวช้ีวัดของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ความชัดเจน ทั้ง 10 หลัก  
    1. หลักประสิทธิผล 

ARIT-1.11-5-01 
แผนพัฒนา
คุณภาพส านักวิทย
บริการฯ  
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    2. หลักประสิทธิภาพ 
    3. หลักการตอบสนอง 
    4. หลักภาระรับผิดชอบ 
    5. หลักความโปร่งใส 
    6. หลักการมีส่วนร่วม 
    7. หลักการกระจายอ านาจ 
    8. หลักนิติธรรม  
    9. หลักความเสมอภาค 
   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
  น าข้อมูลค านิยามของหลักธรรมาภิบาล 10 หลักเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
    ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานในหลัก
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรของส านัก ที่มีต่อการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส านัก จ านวน 
10 หลักและมีการให้ความรู้ด้านความโปร่งใสด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 (เดิม) 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. การประเมินความพึงพอใจควรมีการก าหนดสัดส่วน
กลุ่มผู้ให้ข้อมลูจากประชากร เช่น ร้อยละ 20 – 25 เป็นต้น 
 2. การประเมินความพึงพอใจต้องจ าแนก อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้บริหาร (กลุ่มผู้ใช้บริการในแต่ละระบบเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจน) เพื่อน าผลมาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
การด าเนินงาน 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ก าหนดสดัส่วนของผู้รบับริการจากประชากรที่เข้าใช้บริการ
ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ ร้อยละ 20  ในการ
ประเมินความพึงพอใจการบริการ  
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มี
การก าหนดระยะเวลาการประเมิน 6 เดือน  (จ านวน 2 ครั้ง 
ใน 1 ปีการศึกษา) และได้แบ่งกลุม่ประเภทบุคลากร
ผู้รับบริการออกเป็น จ านวน 6 กลุม่ ดังน้ี 
    - นักศึกษาภาคปกติ 
    - นักศึกษาภาค กศ.ปช. 
    - บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
    - บุคลากรสายสนับสนุน 
    - บุคลากรสายวิชาการ/อาจารย์ 
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    - บุคคลภายนอก 
  ส าหรับแบบประเมินส านักใช้ในรูปแบบออนไลน์และสร้าง
คิวอาร์โค้ด เพื่อความสะดวกให้กับผู้รับบริการสแกนประเมิน
ภายในอาคารบรรณาราชนครินทร ์
การวิเคราะหผ์ลการประเมินส านกัได้จ าแนกตามประเภท
ตามกลุม่ผูร้ับบริการ เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างชัดต่อไป 
(เอกสาร ARIT-1.11-5-01) 

  6 มี ก า ร น า ข้ อ มู ล
สารสนเทศมาใช้ในการ
สนับสนุนการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในของหน่วยงาน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงาน ดา้นต่าง ๆ  ดังนี ้
  1.ด้านบุคลากร  ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการส่งเสรมิและ
สนับสนุนบุคลากรของส านัก ให้มีการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ 
โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ
การศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากรของส านักทุกคน มีความรู้ 
สามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานของตนเองทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังแนวทางการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯประจ าปีการศึกษา 
2563 เพื่อก ากับ ดูแล ติดตาม ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล 
รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา อย่างชัดเจน 
(เอกสาร ARIT-1.11-6-01 ถึง ARIT-1.11-6-02) 
 อนึ่ง ส านักวิทยบริการฯ มีเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของส านัก  ให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพต าแหน่งที่สูงขึ้น จึงได้ก าหนดจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง “การ
เขี ยนวิ เ ค ร าะห์และประ เมิ นค่ า ง าน ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น” เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ ของส านัก มีความรู้ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินค่างาน สามารถเขียน
วิเคราะห์ค่างานของตนเองได้  (เอกสาร ARIT-1.11-6-03)  
 2. ด้านงบประมาณ ส านักวิทยบริการฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นจ านวนเงิน 10,083,968 บาท และส านักวิทยบริการฯได้
ด าเนินการจัดสรรให้กับสายงานต่าง ๆ ภายในส านัก ท้ัง 4 
สายงาน ดังนี้ 
 
 

ARIT-1.11-6-01 
ค าสั่งไปราชการ
ของบุคลากร 
 
ARIT-1.11-6-02 
ค าสั่ง
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
 
 
ARIT-1.11-6-03 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดการความรู้เรื่อง 
“การเขียน
วิเคราะห์และ
ประเมินค่างาน 
ของพนักงาน
มหาวิทยาลยั เพื่อ
ก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงข้ึน” 
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งานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณที่ไดร้ับ 

จ านวน ร้อยละ 
งานหอสมุดกลาง 606,560 6.01 
งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ 5,950,400 59.01 
งานวิจัยและพัฒนาฯ 1,792,000 17.77 
งานบริหารและธุรการ 1,735,008 17.21 

รวม 10,083,968 100.00 
 
เพื่อให้แต่ละสายงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  น าไป
ด าเนินงานบริหารจัดการตามพันธกิจของส านัก เพื่อให้บรรลุ
ตามแผนปฏิบั ติ ราชการรายปี  ของส านั ก  ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 รวมถึงการบริหารจัดการสนับสนุน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักด้วย 
(เอกสาร ARIT-1.11-6-04) 
  3. ด้านอาคารสถานที่ และทรัพยากรต่าง ๆ ส านักวิทย
บริการฯ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่  ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส านักมี
อาคารสถานที่ ที่มีความปลอดภัย สะอาด และสวยงาม 
บรรยากาศเอื้อต่อการให้บริการ สร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้บุคลากรและผู้มาใช้บริการมีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ ได้มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 
 ด้านบริหารจัดการ และ ด้านการเงิน ประกอบด้วย 
  1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (PMIS)  
  2) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
  3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  4) ระบบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
  5) ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศกลางมหาวิทยาลัย   
 
 ด้านการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
  1) ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษา 
  2) ระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์   
 
 ด้านการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
  1) ระบบก ากับและติดตามงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ARIT-1.11-6-04 
แผนปฏิบัติ
ราชการ ส านัก
วิทยบริการฯ 
ระยะ 3 ป ี
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กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 นอกจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจแล้ว ส านักวิทยบริการฯ ยังมีการพัฒนาระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์  
อีกด้วย  
 จากการด าเนินการน าข้อมูลสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มา
ใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักวิทยบริการฯ  ดังกล่าว ข้างต้น ส่งผลให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก ในแต่
ละตัวบ่งช้ีมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.11 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง กำรบรรลุเป้ำหมำย  

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน   

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้  (ปีการศึกษา 2563) 

ตัวบ่งชี้ สวบ  
ที่ 1.11 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย  

5 ข้อ    
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.11 
จุดเด่น 
1. 
2. 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

การประเมินระดับส านักสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามพันธกิจของหน่วยงานรวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละตัวบ่งชี้ นอกจากนั้น  มีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

(= บรรล ุ, 
=ไมบ่รรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมกำร 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของ
กำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง/
ตัวหำร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที ่1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน  

6 
ข้อ    

 
 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.2 
กระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน   

6 
ข้อ 

   

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.3 การ
บริหารความเสี่ยง  

5 
ข้อ 

   
 

 
 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.4 ภาวะ
ผู้น าและการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 

4 
ข้อ 

   

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.5 การ
จัดการความรู้ตามระบบ  

4 
ข้อ    

 
 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.6 การ
ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน  

4 
ข้อ 

   

 

 

 

ตัวบ่งชี้ มร.พช. ที่ 1.7 
กำรส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้ำนดิจิทัล  

4 
ข้อ    

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.8 ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4.00 
คะแนน    
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องค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี ้

เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

(= บรรล ุ, 
=ไมบ่รรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 
คณะกรรมกำร 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของ
กำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง/
ตัวหำร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.9 
บุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการ
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

5.00 
คะแนน 

   

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.10  
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

4 ข้อ 
 
 
 

   

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สวบ ที่ 1.11 การ
ประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่
สถาบันก าหนด  

5 ข้อ 

   

 

 

 

ผลกำรประเมิน     

 

 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวบ่งช้ีของส ำนัก สถำบัน  

หน่วยงำน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50   กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50   กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50   กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 – 5.00   กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

สวบ 11 - 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 
1.6,1.7,1.10,1.11 

 

1.8,1.9   

ผลกำรประเมิน   
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 
 


