คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปฏิบัติภำรกิจตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักฯ
ในด้ำนต่ำง ๆ ตลอดปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เพื่อให้เห็นภำพรวมของกำรดำเนินกิจกรรมตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์
และพัน ธกิจ ดังกล่ำว สำนักฯ จึงได้จัดทำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ตำมระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมต่อเนื่องสำมำรถดำเนินงำนตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสำนัก และตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังที่ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดปรัชญำ ว่ำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร ด้วยมำตรฐำน
คุณภำพ” ในขณะเดียวกัน สำนักฯ พร้อมที่จะได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งภำยในและภำยนอกตำม
เจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
กำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยกำรพัฒ นำคุณภำพภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1
องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้
รำยงำนฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบและส่วนของ
กำรสรุป ผลกำรดำเนิ น งำนตำมองค์ป ระกอบและทิศทำงกำรพัฒ นำ ซึ่ง ได้รับควำมร่วมมือจำกคณำจำรย์และ
ผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำยใน ตลอดจนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปี
กำรศึกษำ 2559 (เริ่มต้น 1 สิ งหำคม 2559 สิ้นสุ ด 31 กรกฎำคม 2560) เพื่อจะได้นำเสนอต่องำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำและเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสำนักมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กร
มหำชน) ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
ข้อมูลทั่วไป
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โดยมีพันธกิจ 4 ด้ำน คือ 1) สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ และรองรับพันธกิจมหำวิทยำลัย 2) กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำนสำกล 3) สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำชีพของท้องถิ่น และ 4) บริหำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตำม
หลักธรรมำภิบำล สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรประเมินคุณ ภำพตนเอง ประจำปี
กำรศึกษำ 2559 ตำมองค์ป ระกอบและตัว บ่งชี้ของ มรภ.พช.(สกอ.) และตัวบ่งชี้ตำมพันธกิจหลั กของส ำนั ก
พบว่ำ ในภำพรวมมีผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ ดังนี้
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
องค์ประกอบ
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ตั ว บ่ งชี้ ที่ 5.1 การบริ ห ารของส านั ก เพื่ อ การก ากั บ
ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ
คะแนนเฉลี่ยรวม 1 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้
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จุดเด่น
1. สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008
2. มีกำรบริหำรงำนได้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และจัดบริกำรที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
3. เป็นหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6
4. มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนประกันคุณภำพระหว่ำงสำนักฯ และมหำวิทยำลัย รำชภัฏ ในเขต
ภำคเหนือ 8 แห่ง และมีกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงชัดเจน
แนวทำงเสริม
1. ส ำนั ก มี ค ณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก เพื่ อท ำหน้ ำที่ เป็ น ฝ่ ำยตรวจสอบโครงกำร/กิ จกรรมที่ ส ำนั ก
ดำเนินกำรในแต่ละปีอย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง
1. สำรสนเทศของสำนักยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก

2
แนวทำงแก้ไข
เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำหน่วยงำนในอนำคตให้สอดรับกับกำรพัฒนำ
1. พัฒนำระบบและกลไกเพื่อกำรพัฒ นำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมระบบมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001
อย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสำนัก 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรสำนักและกรรมกำรประจำสำนักเพื่อพิจำรณำในปีงบประมำณต่อไป
3. จั ด ท ำโครงกำร/กิ จ กรรม พั ฒ นำแหล่ งเรี ย นรู้ สื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน ตำมโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เช่น โครงกำรพัฒนำห้องโครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
4. สนับสนุนและมีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยประกันคุณภำพ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ/มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ
5. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่หลำกหลำยช่องทำงแก่บุคลำกรภำยในและ
ท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรบริหำรงำนและบริกำรข้อมูล
7. วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทั่วถึงทั้งมหำวิทยำลัย ตอบสนองนโยบำย
ของรัฐบำลในกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิตอล
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ควำมเป็นมำของหน่วยงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมทีมำจำก 2 หน่วยงำน คือ สำนักวิทยบริกำร และ สำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้
สำนักวิทยบริกำร
ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐำนะเป็นแผนก สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี
เปิดให้บริกำรเป็นครั้งแรก โดยอำศัยอำคำรศิลปะเดิม
ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ำยมำตั้งอยู่ยังอำคำรหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อำคำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)
ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ. วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) นับจำกนั้นมำ
ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยลำดับ
ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ ำยหอสมุดได้ป รับ ฐำนะเป็นส ำนักวิทยบริกำร และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสร้ำง
อำคำรใหม่ เป็นอำคำร 4 ชั้น ด้วยงบประมำณ 21 ล้ำนบำท พร้อมครุภัณฑ์ประจำอำคำร 10 ล้ำนบำท และได้นำ
เทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรบริกำรสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยำกรสำรนิเทศ
ปี พ.ศ. 2540 สำนักวิทยบริกำร ได้เปลี่ยนจำกโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนำเป็นโปรแกรม FoxPro ที่เขียน
ขึ้นเองโดยอำจำรย์จำกภำควิชำคอมพิวเตอร์ในกำรบริกำรยืม -คืนของห้องสมุด เพื่อเป็นกำรตอบสนองผู้ใช้ที่จะ
ได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว ง่ำยและมีควำมสะดวกยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2543 สำนักวิทยบริกำร ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System)
ใช้ในกำรดำเนินงำนห้องสมุด โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรยืม -คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุมด้วยบำร์โค้ด
และพัฒนำงำนข้อมูลหนังสือ ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำร ได้ น ำโปรแกรมจัด เก็ บ เอกสำร IR Web มำใช้ จัด เก็ บ ข้ อ มู ล ดรรชนี
วำรสำรและกฤตภำค
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีขึ้นตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบันรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน
ปี พ.ศ. 2546 สำนักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักมุ่งเน้นกำร
พัฒ นำระบบกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ เป็นหลัก ได้แก่ งำนให้บริกำรช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรกับสถำบันโดยจัดทำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแล
ระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ของนักศึกษำและบุคลำกร
ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย
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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปี พ.ศ. 2547 สถำบั น รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ได้ เปลี่ ย นสถำนะเป็ น มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู รณ์ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 และมีกำรรวมภำรกิจของสำนัก
วิทยบริกำรและสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นสำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)
ปี พ.ศ. 2548 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรงำนใหม่เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นภำรกิจ 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจะดูแลระบบ
กำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ควบคุมและดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอินทรำเน็ต
ของนักศึกษำและบุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยและดูแลระบบกำรให้บริกำร wireless
internet ในมหำวิทยำลัย 2) ด้ำนวิทยบริกำร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุ กสำขำวิชำ และเป็น
แหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย ให้บริกำรสำรนิเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรในหน่วยงำนและชุมชน
ปี พ.ศ. 2549 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ จั ด องค์ ก รภำยในใหม่ ต ำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลั ย เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 นั้น
ให้แบ่งส่วนรำชกำรในสำนักฯ เป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำรและภำยใต้สำนักงำนมีงำนได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร
งำนหอสมุ ด กลำง งำนบริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และงำนวิ จั ย และพั ฒ นำซอฟต์ แ วร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ปี พ.ศ. 2552 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อสร้ำงอำคำรใหม่
เป็นอำคำร 3 ชั้น ด้วยงบประมำณ 160 ล้ำนบำท และงำนหอสมุดกลำงได้ดำเนินกำรขอใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ปี พ.ศ. 2554 งำนหอสมุดกลำง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib
ปี พ.ศ. 2555 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรขนย้ำยวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักไป
ยังอำคำรวิทยบริกำร 1 และ 2 (อำคำรใหม่ เดือนตุลำคม) และเปิดบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำร เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม
2555
ปี พ.ศ. 2556 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ขออนุญำตเปลี่ยนชื่ออำคำร จำกอำคำรวิทย
บริกำร 1 เป็น อำคำรบรรณรำชนครินทร์ และอำคำรวิทยบริกำร 2 เป็น อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปี พ.ศ. 2559 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6
ปี พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ นำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO
9001 มำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนกำรบริกำรของสำนัก และผ่ำ นกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 :
2008 ด้ำนกำรบริกำร
สถำนที่ตั้ง : มหำวิทยำลั ยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สำนักงำนผู้อำนวยกำร/งำนบริหำรและธุรกำร ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ชั้น 1
งำนหอสมุดกลำง ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ชั้น 1-3
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตั้งอยู่ ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 และ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสำร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/

5

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์
ปรัชญำ : เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร ด้วยมำตรฐำนคุณภำพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และบริกำรที่มีคุณภำพ มุ่งสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล”

พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ
2. พัฒนำกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล
3. สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
ของท้องถิ่น
4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต
และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์
1.1 มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนห้องสมุด เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
1.2 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
1.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์
2.1 มีระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO
2.2 ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
เป้ำประสงค์
3.1 สืบสำนโครงกำรตำมพระรำชดำริ
3.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมโครงกำรพระรำชดำริ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์
4.1 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
4.2 มีกำรจัดและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรม
4.3 กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ให้บรรลุตำมพันธกิจและเป้ำประสงค์
4.4 บุคลำกรของสำนักได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งส่วนราชการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

งำนบริหำรและธุรกำร
-หน่วยธุรกำร
-หน่วยบุคคล
-หน่วยแผนและงบประมำณ
-หน่วยกำรเงิน
-หน่วยพัสดุและครุภัณฑ์
-หน่วยประชำสัมพันธ์
-หน่วยประกันคุณภำพ
-หน่วยอำคำรสถำนที่

งำนหอสมุดกลำง
-หน่วยพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
-หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยำกร
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
-หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ

คณะกรรมกำรประจำสำนัก

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

-หน่วยบริกำรห้องปฏิบัตกิ ำร
และฝึกอบรมทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
-หน่วยพัฒนำและบำรุงรักษำ
เครื่องแม่ข่ำย
-หน่วยพัฒนำและซ่อมบำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
-หน่วยพัฒนำและซ่อมบำรุงรักษำ
ระบบกำรสื่อสำรโทรศัพท์ภำยใน
มหำวิทยำลัย
-หน่วยบริกำรเว็บไซต์

-หน่วยบำรุงรักษำและบริกำร
ระบบสำรสนเทศ
-หน่วยจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
-หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ
-หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบเครือข่ำย
-หน่วยบริกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศ
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คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
นำงเดือนฉำย ไชยบุตร
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำยอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
นำงสำวฐิณำภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์
นำงทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
นำงสำวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรฯ
นำงรัตนำ ชมมัย
หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร
นำงสำวมัทนำ รำมศิริ
หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง
นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้ำงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงสุพัตรำ ปรำบพำลำ
หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

ข้อมูลบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2559
วุฒิกำรศึกษำ

ประเภทบุคลำกร

จำนวน

สำยวิชำกำร
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
อำจำรย์ประจำพิเศษ
สำยสนับสนุน
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว

4
3
1
31
1
1
1
17
11

6

1
1
15
5

รวม

35

6

22

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

3
1

1

2

7

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ป.เอก

อำจำรย์

ผศ.

รศ.

ศ.
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กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสำนัก
ปีกำรศึกษำ 2558 (ปีที่ผ่ำนมำ)
เกณฑ์
มำตรฐำน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำร
ผลกำรดำเนินงำนกำร/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
หน่วยงำน/
พัฒนำโดย
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน (2558)
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสำนัก (สกอ.5.1)
1.มีกำรพัฒนำ 1.สำนักควรทำกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทำแผนยุทธศำสตร์ งำนบริหำรและ
แผนกลยุทธ์
วิเครำะห์ควำม
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีกำรวิเครำะห์
ธุรกำร
จำกผลกำร
สอดคล้องของตัวชี้วัด
ควำมสอดคล้องของตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนยุทธศำสตร์และ
นำงณัฐยำ
วิเครำะห์
ควำมสำเร็จของแผน
แผนปฏิบัติกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยใช้ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ สุโนพันธ์
SWOT กับ
ยุทธศำสตร์และ
ตัวเดียวกัน และได้นำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และ
วิสัยทัศน์ของ แผนปฏิบัติกำร รวมทั้ง แผนปฏิบัติกำร เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเป็นไตรมำส
สำนัก และ
กำรรำยงำนผลกำร
เพื่อจะได้ทรำบผลกำรดำเนินและนำผลไปปรับปรุงในปีต่อไป
พัฒนำไปสู่แผน ดำเนินงำนตำมแผน
รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมสำเร็จ จำนวน 16 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ทำง
ยุทธศำสตร์และ
1.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนห้องสมุดทีไ่ ด้รับกำร
กำรเงินและ
แผนปฏิบัติกำร เพื่อจะ จัดหำ
แผนปฏิบัติกำร ได้ทรำบผลกำรดำเนิน 2.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำร
ประจำปีตำม และนำผลไปปรับปรุงใน คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย
กรอบเวลำ
ปีต่อไป
(คะแนนเต็ม 5)
เพื่อให้บรรลุผล
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รบั กำรพัฒนำ
ตำมตัวบ่งชี้
4. มีระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001
และเป้ำหมำย
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
ของแผนกล
สำรสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
ยุทธ์
6. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชดำริ
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมตำมพระรำชดำริ
(คะแนนเต็ม 5)
8. ระดับคะแนนกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำร
9. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
10. จำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร
11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
12. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม กำรจัดและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
13. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
14. จำนวนของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ
15. จำนวนองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่นำไปใช้ในกำรพัฒนำงำน
16. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำรับกำรอบรม
ภำษำต่ำงประเทศ
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เกณฑ์
มำตรฐำน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำโดย
คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน (2558)
2. มีดำเนินกำร 2. กำรวิเครำะห์กลยุทธ์
วิเครำะห์ข้อมูล ทำงกำรเงิน สำนักควร
ทำงกำรเงิน
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อ
เพื่อวิเครำะห์ วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้จ่ำย
ของกำร
งบประมำณว่ำมี
บริหำรงำน
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลอย่ำงไร
ประสิทธิผลใน
กำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน

3. มีกำร
ดำเนินงำนตำม
แผนบริหำร
ควำมเสีย่ ง

3. สำนักควรมีกำร
รำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ภำยหลัง
จำกกำรดำเนินกำร
ตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง

ผลกำรดำเนินงำนกำร/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

หน่วยงำน/
ผู้รับผิดชอบ

ส ำนั ก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ กำรด ำเนิ น งำนน ำ
ข้ อ มู ล ทำงกำรเงิน ไปใช้ วิ เครำะห์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและวิเครำะห์ ส ถำนะทำง
กำรเงินของสำนัก โดยกำรวิเครำะห์งบกำรเงินที่แสดงฐำนะทำงกำรเงิน
เปรี ย บเที ย บเงิ น งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร ซึ่ งแยกตำมสำยงำนที่
รับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลทำงกำรเงินไปวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละสำย
งำน และน ำเข้ ำที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก พิ จ ำรณำให้
ข้อเสนอแนะ
- มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และจัดทำ
รำยงำนกำรทำงกำรเงินของสำนักอย่ำงเป็นระบบ โดยกำรจัดทำรำยงำน
ผลกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ เป็นรำยไตรมำสที่ 1 – ไตรมำสที่ 4 และ
นำเสนอเข้ำที่ประชุมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก เพื่อ
พิจำรณำ
- กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินนั้น
สำนักวิทยบริกำรฯ ได้บริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
อย่ ำงคุ้ ม ค่ ำ และเหมำะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดยก ำหนดตั ว ชี้ วั ด เพี่ อ
วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ นั่นคือ ตัวชี้วัดของผลกำร
ด ำเนิ น งำนควำมส ำเร็ จ ของแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรดำเนินงำนบริหำรควำม
เสี่ยงโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำนัก
- ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดย
กำหนดกิ จ กรรม/โครงกำร กำรด ำเนิ น งำน ผลกำรด ำเนิ น งำน และ
ข้อเสนอแนะ (ตำมแบบฟอร์ม)
- จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรบรรลุตำมแผนกำรดำเนินงำน ว่ำ ควำมเสี่ยงลดลงหรือไม่อย่ำงไร
และน ำเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก พิ จ ำรณ ำให้
ข้อเสนอแนะต่อไป

งำนบริหำรและ
ธุรกำร
นำงณัฐยำ
สุโนพันธ์

4. มีดำเนินกำร 4. สำนักควรนำองค์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรดำเนินงำน ดังนี้
จัดกำรควำมรู้ ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
- รวบรวมองค์ควำมรู้ของแต่ละสำยงำนมำดำเนินกำรจัดทำเล่มคู่มือ
ตำมระบบ
จัดกำรควำมรู้
กำรดำเนินงำนของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรฯ
เผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
- จัดทำแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่
- นำองค์ควำมรู้ขึ้นบนออนไลน์ เช่น บล็อก KM สำนัก
สนใจ
5. มีดำเนินงำน
ตำมแผนกำร
บริหำรและ
แผนพัฒนำ
บุคลำกรสำย

5. ส ำนั ก ควรก ำหนด
เป้ ำหมำยในกำรพั ฒ นำ
บุ ค ล ำ ก ร เพื่ อ เข้ ำ สู่
ต ำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น และ
ควรมี ก ำรรำยงำนผล

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร
ควำมรู้

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีคณะกรรมกำรจัดทำ
คณะกรรมกำร
แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรฯ รอกำรทบทวนแผนกำรบริหำร
แผนกำรบริหำร
และพัฒนำฯ ของมหำวิทยำลัย ระหว่ำงรอคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน และพัฒนำ
ต่ำงๆ ไปก่อนจนกว่ำมหำวิทยำลัยจะดำเนินกำรแผนดังกล่ำว แล้วค่อย
ปรับตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกัน ดังนี้
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เกณฑ์
มำตรฐำน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำร
ผลกำรดำเนินงำนกำร/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
พัฒนำโดย
คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน (2558)
สนับสนุน
ขอ งกำรบ ริ ห ำรแ ล ะ - ประชุมวำงแผนเพื่อทบทวนกำรจัดทำแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ
พัฒนำบุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ 2560
- จัดทำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564
- นำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564 เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ เพื่อพิจำรณำ
- นำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564 เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจำสำนักฯ เพื่อพิจำรณำ
- ดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจำปีงบประมำณ
2560
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจำปี
งบประมำณ 2560
- จัดทำรำยงำนผลของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ 2560
- นำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ 2560 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก
เพื่อพิจำรณำ
7. มีกำร
6. สำนักควรกำหนด
สำนั กวิท ยบริก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศได้ กำหนดตัวชี้ วัดเชิ ง
ดำเนินงำนด้ำน ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
คุ ณ ภำพ เพื่ อ วั ด ควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น กำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรประกัน
เพื่อวัดควำมสำเร็จของ กำรศึกษำภำยในของสำนัก โดยกำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์ของสำนัก
คุณภำพภำยใน กำรดำเนินกำรประกัน และคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภำพของส ำนั ก คื อ ระดั บ คะแนนกำรประเมิ น
ตำมระบบและ คุณภำพกำรศึกษำ
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในปีกำรศึกษำ 2559 ไม่น้อ ยกว่ำ 3.51 หรือ
กลไกที่สถำบัน ภำยในของสำนัก
ระดับคุณภำพ ดี
กำหนด
ประกอบด้วย
กำรควบคุม
คุณภำพ กำร
ตรวจสอบ
คุณภำพ และ
กำรประเมิน
คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
7. สำนักควรเพิ่มรอบ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรดำเนินงำน ดังนี้
- คณะกรรกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระยะเวลำในกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ สำนักทบทวนแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักฯ
ของผู้รับบริกำร อย่ำง - งำนบริหำและธุรกำร นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินเข้ำที่
น้อย 2 รอบ เพื่อนำผล ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ 1. แบบประเมิน 2. ช่วงเวลำ
กำรสำรวจ
กำรประเมินไป
-งำนบริหำรและธุรกำรนำแบบประเมินแก้ไข โดยมอบให้แต่ละงำนที่
ปรับปรุงได้ทนั ต่อ
เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้ง

ควำมต้องกำรของ

หน่วยงำน/
ผู้รับผิดชอบ

งำนบริหำรและ
ธุรกำร
นำงณัฐยำ
สุโนพันธ์

งำนบริหำรและ
ธุรกำร
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เกณฑ์
มำตรฐำน

ข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำโดย
คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน (2558)

ผู้รับบริกำร

ผลกำรดำเนินงำนกำร/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

หน่วยงำน/
ผู้รับผิดชอบ

-งำนบริหำและธุรกำร นำแบบประเมินเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรเพื่อพิจำรณำ
-งำนบริหำรและธุรกำรจัดทำแบบประเมิน และนำแบบประเมินสำรวจ
กับผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์
-งำนบริหำรและธุรกำรทำกำรวิเครำะห์แบบประเมิน และจัดทำรำยงำน
ผลกำรประเมิน
- งำนบริหำรและธุรกำรนำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร สำนักฯ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
8. สำนักควรพิจำรณำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรดำเนินงำน ดังนี้
- งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยศึกษำหำ
ทบทวนตัวบ่งชี้ให้มี
ข้อมูลเพื่อกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนที่มีควำมท้ำทำยใหม่ ในปีกำรศึกษำ
ควำมท้ำทำยในมติ
อื่นๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 2559
ในกำรประกันคุณภำพ - งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยนำเกณฑ์
กำรศึกษำภำยในของ มำตรฐำนเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ
-หน่วยประกันคุณภำพของสำนักจัดทำเป็นคู่มือประกันคุณภำพ
สำนัก
กำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
-งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยดำเนินกำรตำม
เกณฑ์มำตรฐำน ตำมคูม่ ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2559
-งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยตรวจสอบ
ติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง และ
นำส่งข้อมูลหน่วยประกันคุณภำพของสำนักต่อไป
-งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยจัดทำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเอง ประจำปีกำรศึกษำ 2559 และนำส่งข้อมูลหน่วย
ประกันคุณภำพของสำนักต่อไปเพือ่ รับกำรตรวจประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

งำนวิจัยและ
พัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ
นำงสุพัตรำ
ปรำบพำลำ
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ได้กำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1
องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้ มีรำยละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำยที่กำหนด ดังนี้
องค์ประกอบในกำร
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภำพสำนัก
5. กำรบริหำรจัดกำร 5.1 กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำร
กำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของ
หน่วยงำน

ประเด็นพิจำรณำ

ค่ำเป้ำหมำย

มีเกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ

5 ข้อ

5.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร

ผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร

3.51 คะแนน

5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้

ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้
มีเกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ

3.51 คะแนน

5.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ

4 ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5

กำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของสำนัก (สกอ.5.1)
กระบวนกำร
เกณฑ์ข้อ 1 , 2, 3, 5 ใช้ปีงบประมำณ
เกณฑ์ข้อ 4, 6, 7 ใช้ปีกำรศึกษำ

ชนิดของตัวบ่งชี้
รอบปีการประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน :
ในรอบปีกำรศึกษำ 2559 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสำนัก
โดยมีผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ดังนี้
กก. ตอ. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน
  1 มีการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศนของสถาบัน
และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมาย ของ
แผนกลยุทธ์

ผลกำรดำเนินงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดทำ
โครงกำรจั ด ท ำร่ ำ งแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้ น ในวั น ที่ 10 -11
สิงหำคม 2559 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-01) มีวัตถุประสงค์
เพื่ อทบทวน ปรัชญำ วิสัยทั ศน์ พั นธกิจ และประเด็น ยุท ธศำสตร์
และเพื่อพัฒนำแผนยุทธ์ศำสตร์ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในปัจจุบัน และจะนำไปสู่กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีอย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพต่ อ ไป โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลำกรทั้ งระดั บ
ผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำร ซึ่งดำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้
1. วิเครำะห์ SWOT คือ สภำพแวดล้อมภำยใน มีกำรวิเครำะห์
จุ ด แข็ งและจุ ด อ่ อ นของส ำนั ก สภำพแวดล้ อ มภำยนอกมี ก ำร
วิเครำะห์ โอกำส และอุปสรรคหรือภัยคุกคำม เพื่อนำมำเป็นข้อมูล
ในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พั นธกิจ เป้ำประสงค์หลัก และประเด็ น
ยุทธศำสตร์เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกัน และเหมำะสมกับบริบท
ของสำนัก
2. จัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์หลัก และประเด็นยุทธศำสตร์ จำนวน 4 ด้ำน ดังนี้
- ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย

หลักฐำน
ARIT-5.1-1-01
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรจัดทำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ สำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ.2560-2564 ใน
วันที่ 10 -11 สิงหำคม
2559
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กก. ตอ. ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
- ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล
- ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
วิชำชีพ
- ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล
กำรจั ด ท ำ(ร่ ำ ง)แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 -2564 โดยคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ และน ำเสนอเข้ ำที่ ป ระชุ ม
คณ ะกรรมกำรบ ริ ห ำรส ำนั ก เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณ ำให้
ข้อเสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 8/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหำคม 2559 วำระที่ 5
ข้อที่ 5.1 เรื่อง ร่ำงแผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ.2560 - 2564 มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบและปรั บ
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-1-02) และจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 และน ำเข้ ำที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริห ำรส ำนั กเพื่ อให้ ที่
ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก ครั้งที่ 10/2559 วัน ที่ 27 ตุ ล ำคม
2559 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.6 เรื่อง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ และปรั บ แก้ ไ ขตำมข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-03)
กำรจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก นั้ น มี ก ระบวนกำร
วิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มองค์ ก รทั้ งภำยในและภำยนอก โดยใช้
SWOT Analysis ปัจจัยภำยใน มีกำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของสำนัก ปัจจัยภำยนอกมีกำรวิเครำะห์ โอกำส และอุปสรรคหรือ
ภัยคุกคำม จำกบุคลำกรภำยในสำนัก และบุคลำกรภำยนอกสำนัก
รวมทั้ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น คณำจำรย์ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ และ
นั ก ศึ ก ษำ เพื่ อ น ำมำเป็ น ข้ อ มู ล ในกำรก ำหนดวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ ำ ประสงค์ ห ลั ก และประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ เ พื่ อ ให้ เกิ ด ควำม
สอดคล้องกัน
ในแผนยุท ธศำสตร์ ได้ มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ ประสงค์ กลยุท ธ์
ตัวชี้ วัดควำมสำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย และโครงกำร มีกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้ อ งระหว่ ำ งแผนยุ ท ธศำสตร์ ข องส ำนั ก กั บ แผน
ยุ ท ธศำสตร์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย อยู่ ภ ำยใต้ ก รอบของมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และมีกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องกำรเชื่อมโยง ในประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักกับ
มหำวิทยำลัย ซึ่งสรุปได้เป็นตำรำงกำรเชื่อมโยงละเอียดจะอยู่ใน
แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-1-04)

หลักฐำน

ARIT-5.1-1-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 8/2559
วันที่ 25 สิงหำคม
2559

ARIT-5.1-1-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 10/2559
วันที่ 27 ตุลำคม 2559

ARIT-5.1-1-04 แผน
ยุทธศำสตร์สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ.
2560-2564
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ผลกำรดำเนินงำน
และได้นำแผนยุทธศำสตร์มำใช้เป็นแนวทำงในกำรทำแผนปฏิบัติ
กำรและแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิน ของส ำนั ก จำกนั้ น ส ำนั ก วิ ท ย
บริ ก ำรฯ ได้ จั ด โครงกำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรถ่ ำ ยทอดแผน
ยุท ธศำสตร์ สู่ ห น่ วยงำนภำยใน เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรของส ำนั ก ได้ รั บ
ทรำบ ถึงแผนยุทธศำสตร์ ของสำนัก ระยะ 5 ปี และเข้ำใจไปใน
แนวทำงเดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2560 ผลกำร
ดำเนินงำน โครงกำรจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ในภำพรวมอยู่
ในระดับดี (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-05) และนำผลสรุปกำร
ดำเนินโครงกำรเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเพื่อที่ให้ที่
ประชุ ม รั บ ทรำบและพิ จ ำรณำ ครั้ ง ที่ 2/2560 วั น ศุ ก ร์ ที่ 24
กุ ม ภำพั น ธ์ 2560 ในวำระที่ 4 เรื่ อ งเสนอเพื่ อ ทรำบ ข้ อ ที่ 4.1
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น โครงกำรถ่ ำ ยทอดแผนยุ ท ธศำสตร์ สู่
หน่วยงำนภำยใน ประจำปีงบประมำณ 2560 สำนักวิทยบริกำรฯ
มติที่ประชุมรับทรำบ (เอกสำร ARIT-5.1-01-06)
สำนั กมี กำรติด ตำมผลกำรดำเนิ น งำนตำมตัวชี้ วัดของแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี
งบประมำณ 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นผู้ประเมินและ
ติดตำม และนำผลกำรดำเนินงำนเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริห ำรสำนัก ครั้งที่
1/2560 วันที่ 30 มกรำคม 2560 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผลกำร
ติ ด ตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก ฯ พ.ศ.2560-2564
(เอกสำร ARIT-5.1-1-07)
- ครั้งที่ 2 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
7/2560 วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผลกำร
ติดตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ พ.ศ.2560-2564 ไตรมำส
ที่ 3 (เอกสำร ARIT-5.1-1-08)
และนำเข้ำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก วิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 ในวันเสำร์ที่ 2
กันยำยน 2560 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนั กฯ ประจำปี งบประมำณพ.ศ.
2560 พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ (เอกสำร ARIT-5.1-1-09)
จำกกำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี
งบประมำณ 2560 พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรฯ กำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 80
มีผ ลกำรด ำเนิ น งำนในไตรมำสที่ 3 ร้อยละ 93.33 บรรลุ เกิ น ค่ ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้
สำนักฯได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นกลไก กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงินให้เหมำะสม และเป็นข้อมูลในกำรจัดหำ และบริหำร
งบประมำณ พร้อ มทั้งกำรติด ตำมกำรใช้จ่ ำยงบประมำณให้ เกิ ด
ควำมคุ้ ม ค่ ำ โดยท ำกำรวิเครำะห์ ร ำยได้ และค่ ำใช้ จ่ ำยของกำร

หลักฐำน
ARIT-5.1-1-05
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทย
บริกำรฯ สู่หน่วยงำน
ภำยใน ประจำปี
งบประมำณ 2560
ARIT-5.1-1-06
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 2/2560
วันที่ 24 กุมภำพันธ์
2560
ARIT-5.1-1-07
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 1/2560
วันที่ 30 มกรำคม
2560
ARIT-5.1-1-08
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 14 กรกฎำคม
2560
ARIT-5.1-1-09
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 กันยำยน 2560
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ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินงำนจำกแหล่งเงินทุน ทั้งจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและเงิน
รำยได้ (เงิ น นอกงบประมำณ ) ที่ ส ำนั ก ได้ รั บ มี ก ำรน ำเงิ น
งบประมำณที่ ได้ รั บ ไปจั ด สรรอย่ ำ งเป็ น ระบบ โดยกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก พิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แต่ละ
งำน เพื่อไปจัดทำคำขอตั้งงบประมำณ(โครงกำร)ตำมแบบฟอร์มที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของสำนัก ได้วิเครำะห์
เพื่อให้ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์สำนัก นั่นคือ สอดคล้อง
กับปรัชญำ ปณิ ธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนัก โดยมีแนวทำง
จัดหำทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินทุน วิธีกำรได้มำซึ่ง
แหล่งเงินทุน รวมทั้ งกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีป ระสิทธิภำพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอก ด้ำนกำรเงิน ด้วยวิธี SWOT เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกล
ยุทธ์ด้ำนกำรเงินของสำนัก โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทั้งสำนัก
รำยละเอียดตำมเอกสำรแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน (เอกสำร ARIT5.1-1-10) มีกำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ประจำปีงบประมำณ 2560 พร้อมทั้งมีกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด และนำผลกำรดำเนินงำนเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก ครั้ ง ที่ 8/2560 วั น จั น ทร์ ที่ 21
สิ งหำคม 2560 ในวำระที่ 5 ข้ อ ที่ 5.7 รำยงำนผลกำรติ ด ตำม
ตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น ส ำนั ก ฯ พ.ศ.2560-2564
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุม พิ จำรณำให้ ข้ อเสนอแนะ มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ
(เอกสำร ARIT-5.1-1-11)
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ โดยงำนแผนและ
งบประมำณ ได้รวบรวมโครงกำรของบประมำณของแต่ละสำยงำนใน
สำนัก มำจัดทำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2560 มี
กำรก ำหนดตั วชี้ วัด ค่ ำเป้ ำหมำย เพื่ อใช้วั ดควำมส ำเร็จ ของกำร
ดำเนินงำนแต่ละโครงกำร และวัดควำมสำเร็จของแผนปฏิบัติกำร
ด้ ว ย และน ำเสนอ(ร่ ำ ง)แผนปฏิ บั ติ ก ำรดั ง กล่ ำ วเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 10/2559 วัน พฤหัสบดี ที่ 27
ตุ ลำคม 2559 วำระที่ 5 ข้ อ ที่ 5.6 เรื่ อ ง (ร่ำง) แผนปฏิ บั ติ ก ำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ และปรับ แก้ไขตำมข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-12) เพื่ อให้ ที่
ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ มติที่ประชุมเห็นชอบ จึงได้นำมำ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ฉบับสมบูรณ์
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-13)
ส ำนั ก มี ก ำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี งบประมำณ 2560 จำนวน 2 ครั้ง โดยมี
ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงกำรเป็ น ผู้ ป ระเมิ น และติ ด ตำม ซึ่ งตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรนั้ น จะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด เดี ย วกั น กั บ ตั ว ชี้ วั ด ของแผน
ยุทธศำสตร์ของสำนัก และนำผลกำรดำเนินงำนเสนอเข้ำที่ประชุม

หลักฐำน

ARIT-5.1-1-10
แผนกลยุทธ์กำรเงิน
สำนักวิทยบริกำรฯ
พ.ศ. 2560-2564
ARIT-5.1-1-11
รำยงำนคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2560 วันที่ 21
สิงหำคม 2560

ARIT-5.1-1-12
รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก ครั้งที่
10/2559 วันที่ 27
ตุลำคม 2559
ARIT-5.1-1-13
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
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ผลกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริห ำรสำนัก ครั้งที่
1/2560 วันที่ 30 มกรำคม 2560 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผลกำร
ติ ด ตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก ฯ พ.ศ.2560-2564
(เอกสำร ARIT-5.1-1-07)
- ครั้งที่ 2 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
7/2560 วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผลกำร
ติดตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ พ.ศ.2560-2564 ไตรมำส
ที่ 3 (เอกสำร ARIT-5.1-1-08)
จำกกำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี
งบประมำณ 2560 พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรฯ กำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 80
มีผ ลกำรด ำเนิ น งำนในไตรมำสที่ 3 ร้อยละ 93.33 บรรลุ เกิ น ค่ ำ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้
สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
มีดาเนินการ
ส ำนั กวิ ทยบริกำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ เป็ น กลไก กำร
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน เพื่อ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้เหมำะสม และเป็นข้อมูลในกำรจัดหำ
และบริหำรงบประมำณ พร้อมทั้งกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
วิเคราะห์ความ
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำนดังนี้
คุ้มค่าของการ
-แต่ งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ ท รัพ ยำกรแผนกลยุท ธ์ท ำง
บริหารงาน
กำรเงินเพื่อทำหน้ำที่ดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำร
ประสิทธิภาพ
ดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของสำนัก (เอกสำร ARIT-5.1-2-01 )
-มีกำรประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรแผนกลยุทธ์
ประสิทธิผลในการ
ทำงกำรเงิ น เพื่ อ วิ เครำะห์ ห ำทรั พ ยำกร วิ เครำะห์ ร ำยได้ และ
ดาเนินงานของ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของกำรด ำเนิ น งำนจำกแหล่ ง เงิ น ทุ น ทั้ ง จำกเงิ น
หน่วยงาน
งบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ (เงินนอกงบประมำณ) ที่สำนัก
ได้รับ (เอกสำร ARIT-5.1-2-02)
-ให้ บุ ค ลำกรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรวิ เครำะห์ ส ถำนภำพ
ทำงด้ำนกำรเงินของสำนัก วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค เพื่อนำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์นั้นมำดำเนินกำรจัดทำแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
-จัดทำ(ร่ำง)แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของสำนัก และนำเสนอเข้ำ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ
-ปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร ได้แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน
ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ได้มีกำรวิเครำะห์ให้ควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์สำนัก นั่นคือ สอดคล้องกับปรัชญำ
ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนัก จะเห็นได้จำกแผนภำพควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของ
สำนัก (เอกสำร ARIT-5.1-2-03)
มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินทุน
วิธีกำรได้มำซึ่งแหล่งเงิน ทุน รวมทั้งกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ ำงมี

หลักฐำน

ARIT 5.1-2-01 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ที่ 11/2560
ARIT 5.1-2-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 8 มีนำคม 2560

ARIT-5.1-2-03
แผนภำพควำม
เชื่อมโยง แผน
ยุทธศำสตร์สำนักกับ
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของสำนัก
ARIT-5.1-2-04 แผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
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ผลกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รำยละเอียดตำมเอกสำรแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน พ.ศ. 2560-2564 (เอกสำร ARIT-5.1-1-04)
-มี ก ำรน ำข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น ไปใช้ วิ เ ครำะห์ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและ
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของสำนัก โดยกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
ที่ แ สดงฐำนะทำงกำรเงิ น เปรี ย บเที ย บเงิน งบประมำณที่ ได้ รั บ
จัดสรร ปีงบประมำณ 2558 กับ 2559 และปีงบประมำณ 2559
กั บ 2560 ซึ่ งแยกตำมสำยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น ำข้ อ มู ล ทำง
กำรเงินไปวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละสำยงำน
-มีกำรนำเงินงบประมำณที่ได้รับ จำกมหำวิทยำลั ย ไปจัดสรร
อย่ ำ งเป็ น ระบบ โดยกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก
พิจ ำรณำจัด สรรงบประมำณให้ แ ต่ละงำน เพื่ อ ไปจัดท ำคำขอตั้ ง
งบประมำณ(โครงกำร)ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยกำหนด ตำม
เอกสำรรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 25 สิงหำคม
2559 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (เอกสำร ARIT-5.1-1-05) และนำโครงกำร
ส่ ง กองนโยบำยและแผน เพื่ อ เสนอของบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 ต่อไป
-สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรติดตำมผล
กำรด ำเนิ น งำนกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ และจั ด ท ำรำยงำนกำร
ทำงกำรเงินของส ำนั กอย่ำงเป็ นระบบ โดยจัด ทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เป็นไตรมำสที่ 1 – ไตรมำสที่ 4 และนำเสนอเข้ำที่ประชุมรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ไตรมำสที่ 1 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้ง
ที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกรำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.2
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2560
ไตรมำสที่ 1 (เอกสำร ARIT-5.1-2-06)
- ไตรมำสที่ 2 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้ง
ที่ 4/2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษำยน 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2560
ไตรมำสที่ 2 (เอกสำร ARIT-5.1-2-07)
- ไตรมำสที่ 3 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
7/2559 วันอังคำรที่ 14 กรกฎำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.3
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2560
ไตรมำสที่ 3 (เอกสำร ARIT-5.1-2-08)
- ไตรมำสที่ 4 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้ง
ที่ 9/2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยำยน 2560 วำระที่ ข้อที่ 5.2
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2560
(เอกสำร ARIT-5.1-2-09)
และน ำเสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ครั้ ง ที่
1/2560 วัน ที่ 2 กั นยำยน 2560 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 เดือนตุลำคม

หลักฐำน
สำนักวิทยบริกำรฯ

ARIT-5.1-2-05
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่ 8/2559
วันที่ 25 สิงหำคม
2559

ARIT-5.1-2-06
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 30 มกรำคม
2560
ARIT-5.1-2-07
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 24 เมษำยน 2560
ARIT-5.1-2-08
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 7/2560
วันที่ 14 กรกฎำคม
2560
ARIT-5.1-2-09
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
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2559 – สิงหำคม 2560 (ไตรมำสที่ 1-4) ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหำคม
2560 (เอกสำร ARIT-5.1-2-10) และจัดส่งกองนโยบำยและแผน
เพื่ อ สรุ ป เป็ น ภำพรวมของมหำวิ ท ยำลั ย และน ำเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ต่อไป
ในด้ ำ นกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมคุ้ ม ค่ ำ ของกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทำงด้ำนกำรเงินนั้น สำนักวิทยบริกำรฯ ได้บริหำรจัดกำรทำงด้ำน
กำรเงินและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ และเหมำะสม มีประสิทธิภำพ
โดยจะเห็นได้จำกรำยงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศำสตร์ ซึ่งกำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 80 มีผลกำร
ดำเนินงำน ร้อยละ 93.33 บรรลุ เกินค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
สำนั ก วิท ยบริก ำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ ได้ ด ำเนิ น กำร
มีดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่ กำหนดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของสถำบันและให้
เป็นผลจากการ
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม โดยได้กำหนดควำมเสี่ยงเรื่อง กำร
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ให้บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัยไม่เพียงพอต่อกำร
ปัจจัยภายนอก หรือ ให้บ ริก ำร ซึ่ งระบบโทรศัพ ท์ ปั จจุบั น ไม่ สำมำรถเพิ่ ม จำนวนได้
และมีอำยุกำรใช้งำนเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 10 ปี ทำให้เกิดควำม
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ เสี่ ย งเรื่ อ งกำรให้ บ ริ ก ำรเลขหมำยไม่ เพี ย งพอ และกำรหยุ ด
การดาเนินงานตาม ให้บริกำรเนื่องจำกไม่สำมำรถหำวัสดุ หรืออะไหล่มำเปลี่ยนในกรณี
พันธกิจของสถาบัน ที่ชำรุดเสียหำย
ส ำนั ก วิท ยบริ ก ำรฯได้ แ ต่ งตั้ งคณะกรรมกำรฝ่ ำยจั ด ท ำและ
และให้ระดับความ
กำกับติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ กำกับ ดูแล ติดตำม
เสี่ยงลดลงจากเดิม
ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล และ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำน (เอกสำรหมำยเลข ARIT- 5.1-3-01)
สำนักวิทยบริกำรได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง สำนักวิทยบริกำรฯ มีหน้ำที่ ดำเนินกำรวิเครำะห์ ระบุ
ควำมเสี่ ย ง และปั จ จั ย ที่ ส่ งผลกระทบหรื อ สร้ ำ งควำมล้ ม เหลว
ประเมิ น โอกำส และผลกระทบ จั ด ล ำดั บ ปั จ จั ย เสี่ ย ง พร้อ มทั้ ง
กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง จัดทำแผน ดำเนินงำนตำม
แผน ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
(เอกสำรหมำยเลข ARIT- 5.1-3-02) ในกำรดำเนินงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรั บ ได้ สำมำรถควบคุ ม และตรวจสอบได้ มี ก ระบวนกำร
ดำเนินงำนดังนี้
1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ย ง เพื่อร่วมกัน
กำหนดหัวข้อกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ สำนักวิทยบริกำรฯ
(เอกสำร ARIT- 5.1-3-03) ต่อ จำกนั้ นได้น ำผลหัวข้อกำรบริห ำร
ควำมเสี่ยงเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 1/2560
ในวันจันทร์ที่ 30 มกรำคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำ มติที่
ประชุมเห็นชอบ หัวข้อกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำนักฯ ประจำปี
งบประมำณ 2560 เรื่อง กำรให้บริกำรเลขหมำยโทรศัพท์ภำยใน
มหำวิ ท ยำลั ย ไม่ เพี ย งพอต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำร โดยให้ งำนบริ ก ำร

หลักฐำน
สำนัก ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 11 กันยำยน
2560
ARIT-5.1-2-10
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 กันยำยน 2560

ARIT-5.1-3-01
คำสั่งที่110/2559
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฝ่ำย
จัดทำและกำกับ
ติดตำมแผนบริหำร
ควำมเสีย่ ง
ARIT-5.1-3-02 คำสั่ง
ที่ 111/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง สำนักวิทย
บริกำรฯ
ARIT-5.1-3-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง ครั้งที่
1/2560
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คอมพิวเตอร์ฯ เป็นสำยงำนหลักที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมกำร
บริห ำรควำมเสี่ย งดำเนิ น กำรวิเครำะห์ ระบุ ปั จ จัย เสี่ ยง ประเมิ น
โอกำสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อไป(เอกสำรARIT-5.1-3-04)
2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกันวิเครำะห์ระบุปัจจัย
เสี่ยงและประเมินโอกำสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงในด้ำนจำกเหตุกำรณ์ ภำยนอก และได้ดำเนิน กำรตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
1) วิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยง และประเภทควำมเสีย่ ง สรุปได้ดังนี้
ประเภทของปัจจัยเสี่ยง คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน เป็นควำมเสี่ยงจำก
เหตุกำรณ์ภำยนอก ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ 1.กำร์ดเลขหมำย
ภำยในชำรุด ทำให้เลขหมำยภำยในกำร์ดนั้น ไม่สำมำรถใช้งำนได้
2.จำนวนเลขหมำยที่ตู้สำขำเต็ม ไม่สำมำรถเพิ่มจำนวนได้
2) ประเมินโอกำส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อ
ควำมเสี่ยง รำยละเอียดตำมเอกสำร (เอกสำร ARIT-5.1-3-05)
3) กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำเลือกวิธีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งพิจำรณำจำกโอกำสที่เกิด
และผลกระทบจำกควำมเสี่ ยง โดยกำรหำวิธีก ำรที่ เหมำะสมมำ
จัดกำรควำมเสี่ยงให้ลดควำมรุนแรงลง สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง สำนักวิทยบริกำรฯ ใช้กลยุทธ์ Treat (กำรลด)
เพื่ อลดโอกำสเกิ ดหรือผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่
สำมำรถยอมรับได้ พร้อมกับกำหนดแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยง คือ
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำเลือกวิธีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งพิจำรณำจำกโอกำสที่เกิด
และผลกระทบจำกควำมเสี่ยง โดยกำรหำวิธีกำรที่ เหมำะสมมำ
จัดกำรควำมเสี่ยงให้ลดควำมรุนแรงลง สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง สำนักวิทยบริกำรฯ ใช้กลยุทธ์ Treat (กำรลด)
เพื่ อลดโอกำสเกิ ดหรือผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่
สำมำรถยอมรับได้ พร้อมกับกำหนดแนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยง คือ
ปัจจัยเสี่ยง
1.กำร์ดเลขหมำย
ภำยในเสีย ทำให้เลข
หมำยภำยในกำร์ดนั้น
ไม่สำมำรถใช้งำนได้

แนวทำงจัดกำรควำมเสี่ยง
1.จัดหำระบบใหม่ รองรับกำร
ให้บริกำร โดยกำรจัดทำโครงกำร
พัฒนำระบบตูส้ ำขำโทรศัพท์
อัตโนมัติ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 400
เลขหมำย

2.จำนวนเลขหมำยที่
ตู้สำขำเต็ม ไม่
สำมำรถเพิ่มจำนวนได้
รำยละเอียดตำมเอกสำร (เอกสำร ARIT-5.1-3-06)

หลักฐำน
ARIT-5.1-3-04
เอกสำรรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักฯ ครั้งที่
1/2560 วันที่ 30
มกรำคม 2560
ARIT-5.1-3-05
เอกสำรวิเครำะห์ระบุ
ปัจจัยเสี่ยงและ
ประเมินโอกำสและ
ผลกระทบของปัจจัย
เสี่ยง

ARIT-5.1-3-06
กลยุทธ์และแนว
ทำงกำรป้องกันปัจจัย
เสี่ยง
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4) จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกำรกำหนดกิจกรรม หรือ
แผนงำนมำใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
หรือลดควำมเสียหำยของผลกระทบ ในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน /
โครงกำร / กิ จ กรรม พร้ อ มระบุ ร ะยะเวลำ งบประมำณและ
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน รำยละเอียดตำมเอกสำรแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง (เอกสำร ARIT-5.1-3-07)
5) มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนิ น งำนตำมแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง โดยก ำหนดกิ จ กรรม/
โครงกำร ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ผลกำรดำเนินงำน และข้อเสนอแนะ
(ตำมแบบฟอร์ ม ) ผลกำรด ำเนิ น กำร พบว่ ำ ควำมเสี่ ย งลดลง
เนื่องจำกระบบโทรศัพท์ VoIP (ดิจิตอล) สำมำรถทำงำนทดแทน
ตู้ ส ำขำระบบอนำล็ อ กเดิ ม ท ำให้ ส ำมำรถติ ด ต่ อ สื่ อ สำรระหว่ ำ ง
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ควำมเสี่ยง
ในกำรใช้งำนของระบบโทรศัพท์หมดไป รำยละเอียดตำมเอกสำร
(เอกส ำร ARIT-5.1-3-08 ) ต่ อจำกนั้ น ได้ น ำเข้ ำ ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก ครั้ ง ที่ 4/2560 วั น จั น ทร์ ที่ 24
เมษำยน 2560 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนบริห ำรควำมเสี่ ยงส ำนั กฯ เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ำรณำให้
ข้อเสนอแนะ มติที่ประชุมเห็นชอบ (เอกสำร ARIT-5.1-3-09)
6) มี ก ำรติ ด ตำมผลกำรใช้ งำนระบบโทรศัพ ท์ VoIP หลั งจำก
ติ ด ตั้ ง และอบรมกำรใช้ งำนไปได้ 2 เดื อ น โดยกำรจั ด ท ำแบบ
ประเมิ น ควำมพึ งพอใจกำรใช้ งำนระบบโทรศั พ ท์ VoIP ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ (เอกสำร ARIT-5.1-3-10) และได้
นำผลกำรประเมินเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2560 วั น จั น ทร์ ที่ 21 สิ ง หำคม 2560 วำระที่ 5 ข้ อ ที่ 5.1
รำยงำนผลควำมพึงพอใจกำรใช้งำนระบบโทรศัพท์ VoIP ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 จำกจำนวนผู้ตอบ
แบบประเมินจำนวน 43 คน ภำพรวมพบว่ำ ผู้ตอบแบบประเมินมี
ควำมพึ งพอใจอยู่ ในระดั บ มำก ค่ ำ เฉลี่ ย 4.02 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
80.40 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ระบบเดิมมีเทคโนโลยีที่ไม่สำมำรถพัฒนำต่อได้
2. เสียงสนทนำค่อนข้ำงเบำ
3. เครื่องใหม่ยังไม่ครบกับจำนวนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
4. กรณีไฟฟ้ำดับโทรศัพท์ ระบบ VoIP ไม่สำมำรถใช้ได้ ควรหำ
มำตรกำรรองรับเพื่อให้กำรใช้งำนได้ตลอด
5. เสียงเบำ บำงครั้งมีติดๆ ขัดๆ
6. เห็นควรปรับปรุงในเรื่องกำรโทรระหว่ำงระบบดิจิทัลและ
อนำล็อกที่มีเสียงหำยไปเป็นบำงครั้ง
7. เวลำสนทนำกันทำให้กำรได้ยินไม่ชัดเจน เสียงเบำ
ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จำกกำรใช้งำนพบปั ญ หำ เช่น สำยหลุด , เสีย งหำย ให้ งำน

หลักฐำน
ARIT-5.1-3-07
แผนบริหำรควำมเสี่ยง

ARIT-5.1-3-08
เอกสำรรำยงำนผลก
กำรดำเนินงำนตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ARIT-5.1-3-09
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 24 เมษำยน
2560
ARIT-5.1-3-10
แบบประเมินควำมพีง
พอใจกำรใช้งำนระบบ
โทรศัพท์ VoIP
ARIT-5.1-3-11
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่ 8/2559
วันที่ 25 สิงหำคม
2559
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บริกำรคอมพิวเตอร์ ฯ แจ้งปัญหำกับทำงบริษัทเพื่อหำแนวทำงใน
กำรแก้ไข
2. ปัญหำกรณีไฟดับและไม่สำมำรถใช้งำนได้ ในส่วนของเครื่อง
Service ให้ ท ำกำรติ ด ตั้ งเครื่ อ งส ำรองไฟไว้ ร องรั บ ในส่ ว นของ
หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ นั้ น ให้ ท ำกำรแนะน ำหน่ วยงำนควรจะมี เครื่อ ง
สำรองไฟไว้เพื่อแก้ไขปัญหำ
3. ในระหว่ำงที่อยู่ในช่วงรับประกัน ในกำรใช้งำนเมื่อพบปัญหำ
ในกำรใช้งำนระบบโทรศัพท์ VoIP ให้แจ้งปัญหำและประสำนงำน
ให้บริษัทแก้ไขให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ

หลักฐำน

จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้ ส่งผล
ให้กำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของสำนัก บรรลุตำมแผนกำร
ดำเนินงำน แต่ยังมีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ คือ ถ้ำระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต หรือ ระบบไฟฟ้ำขัดข้องภำยในหน่วยงำนนั้น ๆ จะทำ
ให้ ร ะบบโทรศั พ ท์ VoIP ใช้ งำนไม่ ได้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบส ำรอง
ไฟฟ้ำภำยในแต่ละอำคำรเพื่อกำรใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
 

4

มีกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำ
ภิบำลอย่ำง
ครบถ้วนทั้ง 10
ประกำรที่อธิบำย
กำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน

ผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก มี น โยบำยกำรใช้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำลในกำร
บริหำรงำน มีกำรบริหำรงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ ข องส ำนั ก ฯ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มของ
บุคลำกรและผู้รับบริกำรสำนัก ได้ดำเนินกำรสำรวจประเมินกำร
บริ ห ำรงำนด้ ว ยหลั ก ธรรมำภิ บ ำลของผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 มี จำนวน 10 หลัก ได้นำรำยงำนผลกำรประเมิน
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 7/2560 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎำคม 2560 วำระที่ 4 ข้อที่ 4.1 เพื่อทรำบ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-01-02) ซึ่งรำยละเอียดกำรบริหำรงำนในแต่
ละหลัก มีดังนี้
(1) หลักประสิทธิผล
สำนักปฏิบตั ิงำนตำมเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ฯ ของสำนักดังนี้
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560 วำระที่
5 ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2560
ไตรมำสที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2560, ครั้งที่ 7/2560 วำระที่ 5
ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2560
ไตรมำสที่ 3 เมื่ อ วัน ที่ 14 กรกฎำคม 2560 และครั้งที่ 9/2560
วำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ
2560 ไตรมำสที่ 4 เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยำยน 2560 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-03 ถึง ARIT 5.1-4-05)
- ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2560 วำระที่ 5

ARIT 5.1-4-01
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 7/2560
ARIT 5.1-4-02
รำยงำนผลกำร
ประเมิน
กำรบริหำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำรสำนัก
ประจำปีกำรศึกษำ
2559
ARIT 5.1-4-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 1/2560
ARIT 5.1-4-04
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 7/2560
ARIT 5.1-4-05
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
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ข้อที่ 5.3 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
2560 ไตรมำสที่ 1-4 เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2560 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-06)
- ผลกำรประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำร ด้ำนประสิทธิผล พบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ 4.51 คะแนน อยู่ใน
ระดับ ดีมำก
(2) หลักประสิทธิภำพ
ผู้บ ริห ำรสำนั กมุ่งเน้น กำรบริหำรจัดกำรที่ ได้ ผลงำนที่ คุ้ มค่ ำ
โดยส ำนั ก มีก ำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ กำรและงบประมำณ
รำยจ่ำย 2560 และเพื่อให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ จึงได้มี
กำรติ ด ตำมผ ลกำรด ำเนิ น งำน ด้ ำ นต่ ำ งๆ ใน กำรป ระชุ ม
คณ ะกรรมกำรบริ ห ำรแต่ ล ะเดื อ น ซึ่ ง ด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพมี
รำยละเอียดดังนี้
1. กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนในภำพรวมในรอบ 12 เดือน และ
รำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ 2560 ได้ ร้อยละ 99.07 ของงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรของสำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-07)
2. มีประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และประเมินควำม
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูข้ องสำนัก ในปีกำรศึกษำ 2559
จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
2.1 ผลกำรประเมิน ควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริ กำรสำนั ก
(ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหำคม 2559 – 28 กุมภำพันธ์ 2560 ได้ค่ำเฉลี่ย
3.95 คะแนน อยู่ในระดับ มำก) และครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนำคม – 7
กรกฎำคม 2560 ได้ ค่ ำ เฉลี่ ย 4.25 คะแนน อยู่ ในระดั บ มำก
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-08-09) จะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมิน
ดีขึ้นเนื่องจำกสำนักได้ดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ดีขึ้น
ได้แก่ ด้ำนกำรจัดทรัพยำกรสำรสนเทศในงำนบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์
2017 เมื่ อ วั น ที่ 24-25 มกรำคม 2560 โดยกำรเปิ ด โอกำสให้
ผู้รับบริกำรได้คัดเลือกตรงกับควำมต้องกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวกซึ่งมีผู้รับบริกำรต้องกำรให้สำนักเปิดร้ำนบริกำรอำหำรว่ำง
และเครื่ อ งดื่ ม ส ำนั ก ได้ ด ำเนิ น กำรบั น ทึ ก แจ้ งมหำวิ ท ยำลั ย ขอ
อนุญำตเปิดร้ำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรกำรจั ด หำรำยได้ ข องมหำวิ ท ยำลั ย แล้ ว และจะ
ดำเนินกำรเปิดกำรประมูลและเปิดร้ำนช่วงต้นเดือนตุลำคม 2560
นี้ ส่วนด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำนได้จัดทำเอกสำรแผ่นพับ และป้ำย
แนะนำกำรให้บ ริกำรมีควำมชัดเจนขึ้น มีกำรสื่อสำรกับผู้บริกำร
อย่ำงสม่ำเสมอเมื่อสำนักมีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริกำรทุก
ระดับ
2.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของสำนัก (ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหำคม 2559 – 28 กุมภำพันธ์ 2560
ได้ค่ำเฉลี่ย 4.10 คะแนน อยู่ในระดับ มำก) และครั้งที่ 2 วันที่ 1
มี น ำคม – 7 กรกฎำคม 2560 ได้ ค่ ำเฉลี่ ย 4.14 คะแนน อยู่ ใน
ระดับ มำก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-10 ถึง 5.1-4-11) จะ

หลักฐำน
สำนัก ครั้งที่ 9/2560
ARIT 5.1-4-06
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2560

ARIT 5.1-4-07
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 9/2560
ARIT 5.1-4-08
รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร สำนัก
ฯ ประจำปีกำรศึกษำ
2559 ครั้งที่ 1
ARIT 5.1-4-09
รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร สำนัก
ฯ ประจำปีกำรศึกษำ
2559 ครั้งที่ 2

ARIT 5.1-4-10
รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของสำนัก
ประจำปีกำรศึกษำ
2559 ครั้งที่ 1
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เห็นได้ว่ำผลกำรประเมินดีขึ้นเนื่องจำกสำนักได้ดำเนินกำรปรับปรุง
กำรดำเนินงำนให้ดีขึ้น ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สำนักได้ดำเนินกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
แจ้งซ่อมให้ เร็วขึ้นและมีกำรตรวจข้อมูลในระบบแจ้งซ่อมเพื่ อให้
ดำเนินงำนเป็นปัจจุบัน และจัดหำเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน จำนวน 40 เครื่องที่ห้องฝึกอบรม ซึ่ ง
เป็นเครื่องที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น จัดเจ้ำหน้ำที่บริกำร
ตลอดเวลำที่ เปิ ด ท ำกำรในห้ อ งบริ ก ำรอิ น เทอร์ เน็ ต และเพิ่ ม
เครื่ อ งพิ ม พ์ ให้ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำนของผู้ รั บ บริ ก ำร ปรั บ ปรุ ง
เส้นทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย ส่วนด้ำน
ห้องสมุด มีกำรจัดทรัพยำกรสำรสนเทศในงำนบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์
2017 โดยกำรเปิ ดโอกำสให้ผู้ รับ บริกำรได้คั ดเลือกตรงกับ ควำม
ต้องกำร ดำเนินกำรปรับปรุงเครื่องคืนหนังสือให้มีประสิทธิภำพต่อ
กำรใช้งำนและย้ำยชั้นหนังสือเข้ำห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศพร้อม
กันห้องกระจก ชั้น 2 เพื่อรองรับเครื่องปรับอำกำศในงบประมำณปี
2561
2.3 ผลกำรตรวจประเมิน คุณ ภำพกำรศึ กษำภำยใน ระดั บ
สำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2558 มีผลกำรประเมิน 4.54 คะแนน
อยู่ในระดับ ดีมำก (เอกสำร ARIT 5.1-4-10 ถึง 5.1-4-12) ส่วนปี
กำรศึ ก ษำ 2559 จะได้ รั บ กำรตรวจประเมิ น ในวั น ที่ 2 ตุ ล ำคม
2560 ซึ่งสำนักมีกำรประเมินตนเอง 4.60 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก
2.4 ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำนคุณ ภำพ ISO 9001:
2008 จำกบริษัท International Certifications ประเทศนิวซีแลนด์
เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 ด้ำนกำรบริกำร 3 หน่วยงำนของสำนัก
ได้แก่ งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และงำนวิจัยและพั ฒ นำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-13)
2.5 ได้ รับ รำงวัล IPv6 ของกระทรวงดิจิตอล ในปี 2560 มี
ทั้งหมด 57 หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ลำดับที่
34 ที่ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรั บ
IPv6 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-14)
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ประสิทธิภำพ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ในระดับ ดี
(3) หลักกำรตอบสนอง
สำนักเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยและกำรให้บริกำรควำมรู้ โดยจัดกิจกรรมบริกำร
วิชำกำรต่อผู้รบั บริกำร ดังนี้
1. พัฒนำแหล่งเรียนรูห้ อสมุดกลำงและระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตของสำนักให้มีประสิทธิภำพและตรงต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำร ประจำปีงบประมำณ 2560
2. โครงกำร “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2017” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่
24-25 มกรำคม 2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-15)
3. กำรจัดนิทรรศกำรงำนมะขำมหวำน นครบำลเพชรบูรณ์

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-11
รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของสำนัก
ประจำปีกำรศึกษำ
2559 ครั้งที่ 2

ARIT 5.1-4-12
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับสำนัก ประจำปี
กำรศึกษำ 2558
ARIT 5.1-4-13 ใบ
certificate of
registration
ARIT 5.1-4-14
โล่ห์รำงวัล

ARIT 5.1-4-15 สรุป
โครงกำร “บุ๊คส์ แอนด์
ไอที แฟร์ 2017” ครั้ง
ที่ 4
ARIT 5.1-4-16
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หลักฐำน
ประจำปี 2560 โดยสำนักรับผิดชอบกำรจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับ
รำยงำนสรุปผลกำร
เทิดพระเกียรติในรัชกำลที่ 9 ในวันที่ 6-7 กุมภำพันธ์ 2560
ดำเนินโครงกำรบริกำร
4. โครงกำรเผยแพร่สื่อ eDLTV และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี กำรเสนอกิจกรรม
สำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรเรี ย นกำรสอน กลุ่ ม เป้ ำ หมำยครู โครงกำรเผยแพร่สื่อ
อำจำรย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภำคม 2560 eDLTV ฯ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-16)
5. โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ PMIS เพื่อกำร ARIT 5.1-4-17
จัดซื้อจัดจ้ำง กำรตั้งเบิกไปรำชกำร และกำรชำระเงินยืม และระบบ รำยงำนสรุปผลกำร
ส่งเกรดออนไลน์ กลุม่ เป้ำหมำยนักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ใน
ดำเนินงำนและ
มหำวิทยำลัย จำนวน 5 โครงกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4- ประเมินผลสำเร็จ
17) ดังนี้
โครงกำร จำนวน 5
5.1 โครงกำรอบรมระบบสำรสนเทศส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรและ โครงกำร
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักวิทยบริกำรฯ หลักสูตร เรื่อง “กำรใช้งำนระบบ
จัดกำรเอกสำร ISO 9001” เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎำคม 2560
5.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรเรื่อง “กำรใช้งำน
Office 365 และกำรใช้งำน Microsoft DreamSpark For
Education ประจำปีกำรศึกษำ 2560”เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560
5.3 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรเรื่อง “ระบบส่ง
เกรดออนไลน์” เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2560
5.4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิ บั ติ ก ำรหลั ก สู ต รเรื่อ ง “ระบบ
ประเมินกำรสอนออนไลน์” จัดวันที่ 6 กันยำยน 2560
5.5 โครงกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ รองรั บ กำร
ดำเนินงำนต่อองค์กร หลักสูตร “กำรฝึกอบรมและสอบมำตรฐำน
Entry Level ห ลั ก สู ต ร Microsoft Technology Associate ARIT 5.1-4-18
(MTA) : Software Development Fundamentals” เมื่ อ วั น ที่ รำยงำนสรุปผลกำร
19-21 กันยำยน 2560
ดำเนินงำนและ
6. โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชดำริสมเด็จ
ประเมินผลสำเร็จ
พระเทพฯ กลุม่ เป้ำหมำยโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่ง โครงกำร จำนวน 4
ตะแบก อำเภอชนแดน มี 4 กิจกรรม (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1- กิจกรรม
4-18) ได้แก่
6.1 ตรวจเยี่ยม/ปรับปรุงกำรใช้งำนระบบ eDLTV เมื่อวันที่
10-11 มกรำคม 2560
6.2 จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรูโ้ ครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชดำริ เมื่อวันที่ 24-25 มกรำคม 2560
6.3 เตรียมควำมพร้อมด้วยระบบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก เมื่อวันที่ 14-15
มิถุนำยน 2560
ARIT 5.1-4-19
6.4 ติดตำมกำรใช้งำนระบบ eDLTV และระบบทดสอบ
รำยงำนสรุปผลกำร
ทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2560
ดำเนินงำนและ
7. โครงกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระรำชทำน กลุ่มเป้ำหมำย ประเมินผลสำเร็จ
นั ก ศึ ก ษำ ข้ ำ รำชกำร เจ้ ำหน้ ำ ที่ ข องมหำวิ ท ยำลั ย เมื่ อ วั น ที่ 13 โครงกำรประดิษฐ์
กันยำยน 2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-19)
ดอกไม้จันทน์
พระรำชทำน
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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินงำน
ตำมที่ผู้ร้องขอหรือผู้รับบริกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เช่น พั ฒ นำระบบสำรสนเทศ ซ่อมคอมพิ วเตอร์/โทรศั พท์ ขอใช้
ห้องฝึกอบรม/ห้องประชุม และซ่อมเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิ บำลของผู้บริหำร ด้ำนกำร
ตอบสนอง พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.59 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(4) หลักภำระรับผิดชอบ
สำนักดำเนินกำรหลักภำระรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดภำระงำนและควำมรับ ผิ ดชอบ ของแต่ ละงำนขึ้ น
โดยมี คำสั่งมอบหมำยงำนรองผู้อำนวยกำรสำนัก และมอบหมำย
งำนและควำมรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-20 ถึง 5.1-04-21) เพื่อดำเนินงำนตำม 4
พั น ธกิ จ และระบุ ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกั บ ขอบเขตหน้ ำ ที่ ควำม
รับผิดชอบ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
2. มหำวิท ยำลัย มอบหมำยให้ สำนั ก ดำเนิ น กำรจัด พิ ธีบั น ทึ ก
ข้อตกลงควำมร่วมมื อ (MOU) ในโครงกำรนวัต กรรมกำรพั ฒ นำ
สถำบันกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขันบนเวที
โลกกั บ บริ ษั ท กสท.ฯ กั บ บริ ษั ท แพคกอน จ ำกั ด เมื่ อ วั น ที่ 20
มีนำคม 2560
3. มติที่ประชุมเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ ครั้งที่ 6 มอบ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประชุมเครือข่ำยด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ เขตภำคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 ซึ่งสำนั กได้ดำเนิ นกำรจัด
ประชุมเครือข่ำยเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนำยน 2560 ผู้เข้ำร่วมประชุม
มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-22)
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ภำระรับผิดชอบ พบว่ำ มี ค่ำเฉลี่ย 4.51 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(5) หลักควำมโปร่งใส
สำนักฯ มีกำรดำเนินงำนจัดซือ้ -จัดจ้ำง ผ่ำนทำงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php) และมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงเปิดเผย โดยจัดทำรำยงำน
ประจำปี 2559 และประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรดำเนินงำน ข้อมูล
ข่ำวสำรสำนัก ผ่ำนทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงเสรี
- ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php)
- เว็บไซตสำนักฯ http://arit.pcru.ac.th
- เฟสบุ๊ค (https://www.facebook.com/aritc.pcru/?ref=
bookmarks)
- จดหมำยข่ำวสำนัก ออนไลน์
- มีคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-23)

หลักฐำน

ARIT 5.1-4-20 คำสั่ง
แต่งตั้งรอง
ผู้อำนวยกำร
ARIT 5.1-4-21 คำสั่ง
สำนักที่ 17/2560
เรื่อง มอบหมำยงำน
และควำมรับผิดชอบ
ของข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำวฯ
ARIT 5.1-4-22
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรประชุม
เครือข่ำยด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ สำนัก
ฯ 8 แห่ง ครั้งที่ 7

ARIT 5.1-4-23 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 2560
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- มีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-24)
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ควำมโปร่งใส พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.56 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(6) หลักกำรมีส่วนร่วม
สำนักเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรระดมควำมคิด
กำรตัดสินใจ และร่วมแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้
1. ทบทวนแผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 10-11 สิงหำคม 2559 ใช้
ในประจำปีงบประมำณ 2560 และทบทวนแผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิท ยบริก ำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบั บ
ปรั บ ปรุ ง ปี 2560) เมื่ อ วั น ที่ 9 สิ ง หำคม 2560 ใช้ ในประจ ำปี
งบประมำณ 2561 โดยสำนักได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรและผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกสำนัก
2. สำนักมีส่วนร่วมดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.
2560 โดยกำรออกแบบแผ่ น พั บ เสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรมและควำม
โปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ
3. กำรมีส่วนร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ของสำนัก
เพื่อวำงแผน ปรึกษำหำรือ พิจำรณำหำข้อสรุปในกำรดำเนินงำน
กำรพัฒนำงำน และกำรแก้ไขปัญหำงำนในสำนัก ดังนี้
3.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ในปีกำรศึกษำ
2559 มีกำรประชุม จำนวน 12 ครั้ง (เริ่มตั้งแต่งเดือนสิงหำคม
2559 – กรกฎำคม 2560)
3.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำงำน ในปีกำรศึกษำ
2559 มีกำรประชุม จำนวน 2 ครัง้
(เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 และวันที่ 14 กรกฎำคม 2560)
3.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก จำนวน 1 ครั้ง
(เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2560)
4. บุคลำกรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำกทุกฝ่ำยให้เป็น
คณะกรรมกำร คณะทำงำน ในด้ำนต่ำงๆ เป็นต้น
-ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
กำรมีส่วนร่วม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.53 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(7) หลักกำรกระจำยอำนำจ
สำนักมีกำรกระจำยอำนำจกำรปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งรอง
ผู้อำนวยกำรสำนัก และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติในหน้ำที่ตำแหน่งหัวหน้ำ
งำน และมีกำรมอบหมำยงำนเพื่อให้ สำมำรถบริหำรจัดกำรงำนใน
งำนที่ตนเองรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงองค์กรได้สะดวก และมีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของสำนักเพื่อให้ร่วมกันดำเนิน
กิจกำรของสำนักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-24 คำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
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ผลกำรดำเนินงำน
กำรกระจำยอำนำจ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.63 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมำก
(8) หลักนิติธรรม
สำนักมีกำรดำเนินงำนตำมหลักนิติธรรม โดยถือปฏิบัติตำม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ และประกำศของมหำวิทยำลัย และ
ตำมจรรยำบรรณบุ ค ลำกร เช่ น กำรใช้ ห้ อ งสมุ ด กำรประเมิ น
บุ ค ลำกร โดยยึ ด หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและแนวปฏิบัติในกำร
พิจำรณำเลือนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบั นอุดมศึกษำ
และพนักงำนมหำวิทยำลัย ด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
1. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำด้วยกำรใช้
หอสมุดกลำง พ.ศ. 2559
2. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีกำรในกำรยืมและคืน ทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง
พ.ศ.2559
3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ ค่ำประกัน ค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ พ.ศ. 2559
-ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
นิติธรรม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.52 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(9) หลักควำมเสมอภำค
บุคลำกรของสำนักจะได้รับกำรปฏิบัตจิ ำกสำนักฯ โดยไม่มีกำร
แบ่งแยก อำทิกำรสร้ำงขวัญกำลังใจต่อบุคลำกรและคนในครอบครัว/
กำรเยี่ยมเวลำเจ็บป่วย/ กำรแสดงควำมยินดีในวันเกิดของบุคลำกร/
กำรพัฒนำบุคลำกร/ กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรได้จัดให้มี
บุคลำกรที่มคี วำมรู/้ ควำมถนัดในทุกๆ ด้ำนของสำนักเป็น
คณะกรรมกำร/ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำงำนบุคลำกรทุก
ระดับสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ควำมเสมอภำค พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.52 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเป็ นประจำทุกเดือน
และคณะกรรมกำรประจำงำนสำนักในปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อ
แจ้งนโยบำยกำรบริหำร ปรึกษำหำรือ วำงแผน รับฟังควำมคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และมติในที่ประชุม เพื่อให้กำรบริหำรงำนสำนักอย่ำง
มีประสิทธิภำพต่อไป
2. มีกำรคัดเลือกพนักงำนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยบุคลำกร
ทุกคนของสำนักมีสิทธิ์คัดเลือก
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
มุ่งเน้นฉันทำมติ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.51 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมำก

หลักฐำน
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ผลกำรดำเนินงำน
ส ำนั ก วิ ท ยบริก ำรฯ เป็ น หน่ ว ยงำนที่ บ ริ ก ำรด้ ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ที่มุ่งเน้นพัฒ นำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยได้
จัดการความรู้ตาม
ดำเนิน กำรค้น หำแนวปฏิบัติ ที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่ มีอยู่ในตัวบุคคล
ระบบ
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตำมประเด็น
ควำมรู้ ที่ ค รอบคลุ ม พั น ธกิ จ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื บ ค้ น สำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำ
คุณภำพบัณฑิตให้มีคุณภำพ โดยดำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้พร้อมกับมี
กำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อกำหนดประเด็ นและเป้ำหมำยของ
กำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน ในประเด็นองค์ควำมรู้ คือ
“กำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ ค ลำกร ด้ ำ นกำร
บริก ำร” และได้ ก ำหนดกลุ่ ม เป้ ำหมำยขององค์ ค วำมรู้( KM) คื อ
บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ จำนวน 27 คน ในกำรดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตำมและพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนบริกำร ของบุคลำกรสำนักฯ และเพื่อให้
บุคลำกรของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒ นำคุณภำพของ
กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (เอกสำร ARIT-5.1-5-01 ถึง
ARIT-5.1-5-02)
มีกำรนำสรุปประเด็นองค์ควำมรู้ เป้ำหมำย และกลุ่มเป้ำหมำย
ของกำรจัดกำรควำมรู้ที่ได้ พร้อมจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 12/2559 วันศุกร์ที่ 23
ธัน วำคม 2559 วำระที่ 5 ข้ อ ที่ 5.5 ร่ำ งแผนกำรจั ด กำรควำมรู้
ประจำปีงบประมำณ 2560 เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ประชุม
พิ จ ำรณำแล้ ว มี ม ติ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบ และ
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ดำเนินกำร
ตำมแผนต่อไป (เอกสำร ARIT-5.1-5-03 )
2. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้
(เอกสำร ARIT-5.1-5-04) และด ำเนิ น กำรตำมแผน โดยกำรจั ด
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร เรื่ อ ง “ทั ก ษะกำร Internal Audit ใน
มำตรฐำน ISO 9001:2008” เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร
ของสำนัก ในข้อก ำหนด และเสริมสร้ำงทัก ษะในกำรบริห ำรงำน
คุณภำพ ISO 9001พร้อมกับเตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรของ
ส ำนั ก ให้ มี ทั ก ษะในกำรตรวจประเมิ น ภำยในเบื้ อ งต้ น ภำยใน
หน่วยงำน โดยกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้คำแนะนำในกำรวำงระบบ
คุณ ภำพมำตรฐำนในกำรด ำเนิ น งำนด้ำนกำรบริกำร ในวัน ที่ 10
พฤศจิกำยน 2559 มีผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักเข้ำร่วมอบรม
จำนวน 27 คน ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ครั้งที่ 1
(เอกสำร ARIT-5.1-5-05)
3. สำนักฯ ได้กำหนดหมวดหมู่ขององค์ควำมรู้ โดยกำรแยกกำร
ปฏิบั ติงำนเป็น สำยงำน เพื่ อควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ และกำร
ติ ด ตำม และในกำรติ ด ตำมและรวบรวมประเด็ น องค์ ค วำมรู้ ที่
บุ ค ลำกรได้ รั บ หลั ง จำกกำรอบรม ให้ บุ ค ลำกรจั ด ท ำเอกสำร

หลักฐำน
ARIT-5.1-5-01 คำสั่ง
ที่ 125/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ สำนักวิทย
บริกำรฯ

ARIT-5.1-5-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ครั้งที่ 1/2559

ARIT-5.1-5-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 12/2559
ในวันที่ 23 ธันวำคม
2559
ARIT-5.1-5-04
แผนกำรจัดกำรควำมรู้
ARIT-5.1-5-05
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรเรื่อง “ทักษะ
กำร Internal Audit
ในมำตรฐำน ISO
9001:2008”
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ค ำอธิ บ ำยลั ก ษณ ะงำน หรื อ ใบบ รรยำยลั ก ษณ ะงำน Job
Description และ Work Instruction ซึ่ งเป็ น เอกสำรสนั บ สนุ น
ระบบคุณภำพของ ISO 9001:2008 ต่อจำกนั้นมีกำรตรวจติดตำม
ระบบบริ ห ำรคุ ณ ภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจติ ดตำมคุณ ภำพภำยใน หลังจำกได้ รับกำร
อบรม จำนวน 3 ชุด เพื่อติดตำม กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำร
ของแต่ ละสำยงำน จำนวน 3 สำยงำน ได้ แก่ งำนหอสมุดกลำง
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ งำนวิจัย
และพัฒนำซอฟต์แวร์และเครือข่ำย ในกำรตรวจติดตำมนั้นได้ตรวจ
จำกเอกสำรใบบรรยำยลั ก ษณะงำน Job Description, Work
Instruction และ Work Procedure พร้ อ มกั บ ห ลั ก ฐำนกำร
ปฏิบัติงำนนั้น ๆ ของบุคลำกรแต่ละคน
มีกำรตรวจติดตำมจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 – 8
ธัน วำคม 2559 และครั้งที่ 2 ในวัน ที่ 21 – 23 ธัน วำคม 2559
เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับสำยงำนที่รับกำรตรวจประเมิน ก่อน
ได้รับกำรตรวจประเมินจริง ซึ่งคณะกรรมกำรนั้นมำจำกกำรแต่งตั้ง
กันภำยในหน่วยงำน ดำเนินกำรตรวจประเมินโดยกำรตรวจข้ำม
สำยงำน เพื่อ ให้ข้อมูลที่ หลำกหลำย และสำมำรถน ำมำปรับ ปรุง
และพัฒนำได้ (เอกสำร ARIT -5.1-5-06)
เมื่ อ ได้ รั บ ควำมรู้ จ ำกกำรตรวจติ ด ตำมประเมิ น ภำยในแล้ ว
บุ ค ลำกรของส ำนั ก แต่ ล ะคนน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ ไปปรั บ เพิ่ ม เติ ม ใบ
บรรยำยคุณลั กษณะงำน Job Description (JD) Work Instruction
(WI) และ Work Procedure (WP) ที่แสดงให้เห็นขั้นตอน วิธีกำร
ทำงำน พร้อมด้วยกระบวนกำร ตั้งแต่เริ่มต้นกำรปฏิบัติงำนจนถึง
สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน
4. มีกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้
เรื่อง “กำรบริห ำรจัดกำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนของ บุ คลำกร ด้ ำนกำร
บริกำร” เพื่ อ ติ ด ตำมและพั ฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรจั ด กำรงำน
ด้ ำ นบริ ก ำร ของบุ ค ลำกร ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น ในวันที่ 28-29 ธันวำคม 2559 ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีบุคลำกรทั้งระดับ
ผู้ บ ริ ห ำรและระดั บปฏิ บั ติ กำรเข้ ำร่ วม จ ำนวน 27 คน เป็ น กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ครั้งที่ 2 ตำมลำดับ
(เอกสำร ARIT -5.1-5-07)
5. สำนักจัดโครงกำรตรวจประเมิน ระบบคุณ ภำพมำตรฐำน
สำกล ISO 9001:2008 เพื่อขอใบรับรองระบบคุณ ภำพมำตรฐำน
สำกล ISO 9001:2008 ในวันที่ 1-2 มีนำคม 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรแสดงให้ เห็ น ศัก ยภำพของบุ ค ลำกร ส ำนั ก วิท ยบริ กำรฯ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำร ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
และได้ รั บ กำรรั บ รองระบ บคุ ณ ภำพมำตรฐำนสำกล ISO
9001:2008 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 (เอกสำร ARIT-5.1-5-08)

หลักฐำน

ARIT-5.1-5-06
รูปภำพกำรตรวจ
ติดตำมระบบ ISO

ARIT-5.1-5-07
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง “กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ด้ำนกำรบริกำร”
ARIT-5.1-5-08
เอกสำรหนังสือรับรอง
ระบบคุณภำพ
certificate of
registration
ARIT-5.1-5-09
แผ่นพับระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล ISO
9001:2008
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6. ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ได้ ร วบรวมองค์ ค วำมรู้ ข องระบบ
บริหำรงำนคุณ ภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 มำจัดทำแผ่นพั บ
ให้ ค วำมรู้ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนกำรจั ด ท ำระบบบริ ห ำรงำนคุ ณ ภำพ
มำตรฐำน ISO 9001:2008 ของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำรฯ
(เอกสำร ARIT-5.1-5-09)

 

มีดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
และแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน

ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มี แ ผนกำร
บริ ห ำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้
ดำเนิ น กำรวิเครำะห์ ข้ อ มู ล เชิงประจั ก ษ์ และกำรมี ส่ วนร่ วมของ
บุคลำกรสำนัก โดยมีกระบวนกำร ดังนี้
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน โดย
ดำเนินกำรดังนี้
1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ(ร่ำง)แผนกำรบริหำรและ
พัฒ นำบุคลำกรสำนักและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-01)
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนปรับปรุงแผนกำรบริหำร
และพัฒ นำบุคลำกรสำนัก ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวัน 27 กรกฎำคม
2559 ในวำระข้อที่ 5.1 (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อ
พิจำรณำ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-02)
1.3 นำเสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒ นำบุคลำกรสำนั ก
วิท ยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ คณะกรรมกำรบริห ำร
สำนัก ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2559 ในวำระข้อที่
5.1 เพื่อพิจำรณำ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-03)
1.4 น ำแผนกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกรเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรประจำงำนสำนัก ครั้งที่ 1/2560 ในวำระข้อที่ 4.2
ถ่ำยทอดแผนกำรบริห ำรและพั ฒ นำบุ คลำกรสำนัก พ.ศ. 25602564 เพื่อรับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-04-05)

6

หลักฐำน

ARIT-5.1-6-01 คำสั่งที่
101/2559เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำ
(ร่ำง)แผนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกร
ARIT-5.1-6-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนปรับปรุง
แผนกำรบริหำรฯ ครั้ง
ที่ 1/2559
ARIT-5.1-6-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 10/2559
ARIT-5.1-6-04
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
งำนสำนัก ครั้งที่
1/2560
ARIT-5.1-6-05
แผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ. 2560-2564

2. มีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำม
แผน ดังนี้
2.1 สำนักวิทยบริกำรฯ มีส่วนร่วมในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ฝ่ำยดำเนินงำนจัดทำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัย ARIT-5.1-6-06
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ เอกสำรกำรประชุม
วันที่ 7 สิงหำคม 2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-06)
คณะกรรมกำรฝ่ำย
ดำเนินงำนจัดทำแผน
บริหำรและพัฒนำ
2.2 สำนักจัดทำคำสั่งมอบหมำยภำระงำนของบุคลำกร (เอกสำร บุคลำกรมหำวิทยำลัย
หมำยเลข ARIT 5.1-6-07)
รำชภัฏเพชรบูรณ์
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2.3 ดำเนินกำรขอเปิดสอบลูกจ้ำงชั่วครำวแทนตำแหน่งที่ว่ำง
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-08)
2.4 มีกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรจัดทำโครงกำรของ
งบประมำณเพื่อพัฒนำบุคลำกร จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสถำนทีต่ ่ำง ๆ และจัดโครงกำรอบรม/ศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำ
บุคลำกร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-09)
3. มีส่งเสริมและสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญ
กำลังใจให้บุคลกรสำยสนับสนุนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ดังนี้
3.1 กำหนดให้มีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นประจำปี โดยให้
บุคลำกรของสำนักทุกคนทำกำรคัดเลือกทุกปี (เอกสำรหมำยเลข
ARIT 5.1-6-10
3.2 กำหนดให้มีกำรช่วยเหลือบุคลำกรในโอกำสต่ำงๆ เช่น
กำรแสดงควำมยินดี กำรเยี่ยมไข้ของบุคลำกร งำนศพ และอื่นๆ
ตำมโอกำส (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-11)
3.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับคัดเลือกในโครงกำรยกย่อง
เกียรติคณ
ุ คนพิกำรดีเด่น (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-12)

3.4 สนั บ สนุ น ให้ บุ คลำกรเข้ ำรับ กำรตรวจสุ ขภำพประจำปี
2560 จ ำนวน 12 คน และเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมกี ฬ ำ หรื อ อื่ น ๆ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-13-14)

4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และ
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
สำนักฯ ได้กำหนดให้บุคลำกรรำยงำนผลหลังจำกอบรมให้จัดทำ
รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ และจะนำควำมรู้และ
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร เสนอต่อ
ผู้อำนวยกำรสำนักเพื่อทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-15)

หลักฐำน
ประจำปีกำรศึกษำ
2559 ครั้งที่ 2/2560
ARIT 5.1-6-07 คำสั่ง
สำนักที่ 17/2560
เรื่อง มอบหมำยงำน
และควำมรับผิดชอบ
ของข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำวฯ
ARIT 5.1-6-08
บันทึกข้อควำม เรื่อง
ขอควำมอนุเครำะห์
เปิดสอบลูกจ้ำง
ชั่วครำว
ARIT 5.1-6-09 คำสั่ง
ไปรำชกำร
ARIT 5.1-6-10 ภำพ
กำรมอบรำงวัล
พนักงำนดีเด่น
ประจำปี
ARIT 5.1-6-11 ภำพ
แสดงควำมยินดีวัน
คล้ำยวันเกิด/กำร
เยี่ยมไขของบุคลำกร/
งำนศพ
ARIT 5.1-6-12
บันทึกข้อควำม เรื่อง
ส่งรำยชื่อคนพิกำรเข้ำ
รับกำรคัดเลือกใน
โครงกำรยกย่อง
เกียรติคณ
ุ คนพิกำร
ดีเด่น ของมูลนิธิ
อนุสรณ์หม่อมงำม
จิตต์ บุรฉัตร
ARIT 5.1-6-13
รำยชื่อผู้ขอรับกำร
ตรวจสุขภำพประจำปี
งบประมำณ 2560
ARIT 5.1-6-14 ภำพ
บุคลำกรเข้ำร่วมงำน
แข่งขันกีฬำ
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มีการดาเนินงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
กาหนด
ประกอบด้วย
การควบคุม
คุณภาพ

ผลกำรดำเนินงำน
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุ คลำกรสำยสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 สำนักได้นำจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์ และด้ำน
ห้ อ งสมุ ด บนเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรได้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-16)
5.2 ส ำนั ก ได้ จั ด ส่ ง บุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มอบรมหรื อ ประชุ ม ที่
มหำวิ ท ยำลั ย จั ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-6-17)
5.3 ส ำนั ก ได้ จั ด ท ำระบบบั น ทึ ก กำรปฏิ บั ติ งำนประจ ำวั น ซึ่ ง
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-6-18)
6. มีกำรติดตำมและประเมินควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
6.1 กำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของสำนัก โดยมีงำนบริหำรและธุรกำรทีร่ ับผิดชอบหลักนำ
ข้อมูลเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 เพื่อพิจำรณำ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-6-19)
6.2 สำนักได้ทำกำรทบทวนแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับปรับปรุงปี 2560) เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560 โดยสำนักได้
เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอกสำนัก
6.3 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรของสำนัก พ.ศ.2560-2564 ประจำปีงบประมำณ
2560 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 2 กันยำยน 2560 วำระที่ 4 ข้อที่ 4.2 (เอกสำรหมำยเลข
ARIT 5.1-6-20)
6.4 สำนักจัดทำ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564
(ฉบับปรับปรุงปี 2560) และจะร่ำงดังกล่ำวเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 10/2560 เพื่อพิจำรณำต่อไป
มหำวิทยำลัยรำชภั ฏเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และจำเป็นของกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ ตำมสำระสำคัญ ที่
ระบุในพระรำชบัญ ญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 จึ งก ำหนดนโยบำยกำรประกั น
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ในระดั บ ส ำนั ก สถำบั น ด ำเนิ น กำรประกั น
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ซึ่ งส ำนั ก วิ ท ยบริก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้รับนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 1 องค์ประกอบ 4 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้

หลักฐำน
ARIT 5.1-6-15
รำยงำนกำรอบรม/
ประชุมสัมมนำ
ARIT 5.1-6-16 ภำพ
เว็บไซต์งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ และงำน
หอสมุดกลำง
ARIT 5.1-6-17 ภำพ
บุคลำกรเข้ำอบรม
ARIT 5.1-6-18 ระบบ
บันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจำวัน
ARIT 5.1-6-19
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 7/2560

ARIT 5.1-6-20
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2560
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การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

ผลกำรดำเนินงำน
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่ สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ของสำนักฯ (เอกสำร ARIT-5.1-7-01) และระบบ
กลไกกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ
ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ (เอกสำร ARIT-5.1-7-02)โดยระบุไว้ใน
คู่มือประกันคุณ ภำพกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2559 สำนั ก
วิทยบริกำรฯ มีกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
1. กำรควบคุมคุณภำพ
1.1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
สำหรับกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบหรือตัวบ่งชี้
คุณภำพที่กำหนด (เอกสำร ARIT-5.1-7-03)
1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ส ำนั กวิ ท ยบริ ก ำรฯ เพื่ อ ก ำหนด
ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภำพตำมพั น ธกิ จ ของส ำนั ก ฯ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์
มำตรฐำนของตัวบ่ งชี้ กำรประกั นคุ ณ ภำพกำรศึ กษำภำยใน โดย
บู ร ณำกำรเข้ ำ กั บ กำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ งำนปกติ ตำม
รำยงำนกำรประชุมผู้รับ ผิดชอบดำเนิน งำนตำมเกณฑ์ มำตรฐำน
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 1/2559 ใน
วัน ที่ 8 ธั น วำคม 2559 (เอกสำร ARIT-5.1-7-04) ต่ อ จำกนั้ น ได้
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 12/2559 วันที่
23 ธั น วำคม 2559 วำรที่ 4 เสนอเพื่ อ ทรำบ ข้ อ ที่ 4.2 เรื่ อ ง
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
สำนัก สถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2559 มติที่ประชุมรับทรำบ
(เอกสำร ARIT-5.1-7-05)
1.3 มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนโดยกำรจัดทำปฏิทินกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของสำนัก เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (เอกสำร
ARIT-5.1-7-06)
1.4 มีกำรจัดทำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
(เอกสำร ARIT-5.1-7-07)
1.5 จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมกำรบริหำรสำนักฯ (เอกสำร ARIT-5.1-7-08)
2. กำรตรวจสอบคุณภำพ

หลักฐำน
ARIT-5.1-7-01
ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน สำนักวิทย
บริกำรฯ
ARIT-5.1-7-02 ระบบ
กลไกกำรกำกับติดตำม
กำรดำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสำนักฯ
ARIT-5.1-7-03 คำสั่งที่
110/2559 เรื่องแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำสำนักวิทย
บริกำรฯ ปีกำรศึกษำ
2559
ARIT-5.1-7-04
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำนประกันฯ
ครั้งที่ 1/2559
ARIT-5.1-7-05
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 12/2559
ARIT-5.1-7-06
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพ
ARIT-5.1-7-07 คู่มือ
ประกันคุณภำพฯ
ประจำปีกำรศึกษำ
2559
ARIT-5.1-7-08
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ สำนักวิทย
บริกำรฯ ประจำปี
กำรศึกษำ 2559
ARIT-5.1-7-03 คำสั่งที่
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ผลกำรดำเนินงำน
2.1 มีก ำรแต่ งตั้ งผู้รับ ผิ ดชอบด ำเนิ น งำนตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สำนัก วิทยบริกำรฯ ประจำปี
กำรศึกษำ 2559 สำหรับกำกับติดตำมกำรดำเนิ นงำนให้เป็น ไป
ตำมกรอบหรือตัวบ่งชี้คุณภำพที่กำหนด (เอกสำร ARIT-5.1-7-09)
2.2 จัดทำแบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกัน
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน (เอกสำร ARIT-5.1-7-10)
2.3 มีกำรประชุม ผู้รับผิด ชอบดำเนิ นงำนตำมเกณฑ์ มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพื่อติดตำมตรวจสอบผลกำร
ด ำเนิ น งำนประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ตำมรำยงำนกำรประชุ ม
ผู้รับผิดชอบดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำรประกันคุณภำพ
กำรศึ ก ษำภำยใน ส ำนั ก วิ ท ยบริก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 มีนำคม 2560
(เอกสำร ARIT-5.1-7-11)
2.4 นำผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ รอบ 6 เดื อ น เข้ ำ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำร
บริหำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 3/2560
วันศุกร์ที่ 24 มีนำคม 2560 วำระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อ
ที่ 5.3 รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนกำรประกัน คุ ณ ภำพกำรศึก ษำ
ภำยใน สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 รอบ 6 เดือน
(เอกสำร ARIT-5.1-7-12)
3. กำรประเมินคุณภำพ
3.1 จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-assessment
report: SAR) เพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน
(เอกสำร ARIT-5.1-7-13)
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำ ใน
ระดับสำนัก จัดให้มีกำรตรวจประเมินตำมกรอบที่กำหนด
3.3 จัดทำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำร
เสนอรำยงำนให้ผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ
3.4 นำผลกำรตรวจประเมิน เข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักฯ เพื่อนำไป ใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปี
ต่อไป
จำกกำรดำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำว ส่งผลให้สำนั กมีผลกำร
ดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมองค์ประกอบ
และตั ว บ่ งชี้ จ ำนวน 1 องค์ ป ระกอบ 4 ตั ว บ่ งชี้ มี ค ะแนนกำร
ประเมินตนเอง เฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับดีมำก และสำนักจะนำผล
กำรดำเนินงำนดังกล่ำว ไปปรับปรุงพัฒนำตำมพันธกิจของสำนัก
ต่อไป

หลักฐำน
110/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิน
งำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำฯ
ARIT-5.1-7-10
เอกสำรแบบติดตำมผล
กำรดำเนินงำนตำม
ระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำฯ
ARIT-5.1-7-11
รำยงำนกำรประชุม
ผู้รับผิดชอบดำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
ครั้งที่ 1/2560
ARIT-5.1-7-12
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักวิทยบริกำรฯ
ครั้งที่ 3/2560 วันที่
24 มีนำคม 2560
ARIT-5.1-7-13
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
มรภ.พช.ที่ เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน
5.1
4 ข้อ
7 ข้อ

คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
มรภ.พช.ที่. เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
5.1
4 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ

กำรบรรลุเป้ำหมำย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดตัวบ่งชี้
รอบปีการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลผลิต
ปีการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน
การตอบสนองดังกล่ าวมี คุณ ภาพมากน้ อยเพี ยงใด สามารถสะท้ อนได้จากความพึ งพอใจของผู้ รับ บริการ ทั้ ง
ประชาชนผู้ ม ารั บ บริ การ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ หรือหน่ วยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชน ซึ่ งการส ารวจความพึ งพอใจ
โดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นสาคัญ คือ
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ
สังคม การชี้นาสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
และขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
สารสนเทศหน่วยงาน
ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น
ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็นดังนี้
1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน
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ผลกำรดำเนินงำน :
ส ำนั ก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ ด ำเนิ น กำรทบทวนแบบประเมิ น ควำมพึ งพอใจของ
ผู้รับบริกำรตำมที่คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2558 ให้ข้อเสนอแนะไว้ โดย
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2559 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.2 แบบ
ประเมินของสำนักฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-01)
สำนักได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินเพื่อใช้ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-02) โดยวิธีกำรแจกแบบประเมินไปยังกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน
2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (1 สิงหำคม 2559 – 28 กุมภำพันธ์ 2560) และ ครั้งที่ 2 (1 มีนำคม 2560 – 7 กรกฎำคม
2560) มีจำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนคุณ ภำพกำรให้ บ ริกำร และด้ำนสำรสนเทศเทศหน่วยงำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นบุค ลำกรภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ และบุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำร
ในปีกำรศึกษำ 2559 กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยวิธีกำรแจกแบบประเมินไปยังกลุ่มเป้ำหมำยคณะ/สถำบัน/สำนัก และบุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำรสำนัก ทำ
กำรประเมินทั้งเอกสำรและประเมินบนออนไลน์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำกำรวิเครำะห์และรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ครั้งที่ 1 ได้ค่ำเฉลี่ย 3.95 คะแนน อยู่ในระดับ มำก และนำเสนอ
ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรบริห ำรส ำนั ก ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 เพื่ อ
พิจำรณำ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-03) ส่วนครั้งที่ 2 ได้ค่ำเฉลี่ย 4.25 คะแนน อยู่ในระดับ มำก (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.2-1-04) โดยกำรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริห ำรสำนัก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21
สิงหำคม 2560 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.5 เพื่อพิจำรณำ จะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมินดีขึ้นเนื่องจำกสำนักได้ดำเนินกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ได้แก่ ด้ำนกำรจัดทรัพยำกรสำรสนเทศในงำนบุ๊คแอนด์ไอทีแฟร์
2017 เมื่อวันที่ 24-25 มกรำคม 2560 โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้คัดเลือกตรงกับควำมต้องกำร ด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกซึ่งมีผู้รับบริกำรต้องกำรให้สำนักเปิดร้ำนบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำนักได้ดำเนินกำร
บันทึกแจ้งมหำวิทยำลัยขออนุญำตเปิดร้ำนดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกำร
จัดหำรำยได้ของมหำวิทยำลัยแล้ว และจะดำเนินกำรเปิดกำรประมูลและเปิดร้ำนช่วงต้นเดือนตุลำคม 2560 นี้
ส่วนด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำนได้จัดทำเอกสำรแผ่นพับ และป้ำยแนะนำกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจนขึ้น มีกำร
สื่อสำรกับผู้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอเมื่อสำนักมีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริกำรทุกระดับ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผู้รับ บริกำรส ำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปี กำรศึกษำ 2559 มีระดับ ควำมพึงพอใจ
โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.25
หลักฐำน
ARIT 5.2-1-01
ARIT 5.2-1-02
ARIT 5.2-1-03
ARIT 5.2-1-04

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2559
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2560
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน
มรภ.พช.ที่
3.51
4.25
5.2
คะแนน
คะแนน

คะแนนกำรประเมินตนเอง
4.25
คะแนน

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
มรภ.พช.
3.51
4.25
4.25
ที5่ .2
คะแนน
คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ชนิดตัวบ่งชี้
ผลผลิต
รอบปีกำรประเมิน
ปีกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนการสอน สานักควรจัดบริการความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมในประเด็นความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หนังสือ ตารา สิ่งพิม พ์ วารสาร ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้
ต้องมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในประเด็นสาคัญ
คือ
1. ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ความพึงพอใจด้านห้องสมุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านการบริการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ ความพึงพอใจด้านห้องสมุด
ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5)
ผลกำรดำเนินงำน :
สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของสำนักฯ ประจำปี
กำรศึกษำ 2559 โดยทำกำรสำรวจ จำนวน 2 ครั้ง
ผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 1
สำรวจเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2559 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2560 จำกกำรแจกแบบสำรวจให้กับผู้เข้ำใช้บริกำร
สำนักฯ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 200 คน (จำก
นักศึกษำภำคปกติ จำนวน 179 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จำนวน 13 คน และอำจำรย์ จำนวน 8 คน) พบว่ำ
ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.21 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต จำกกำรสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับควำม
พึงพอใจ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจ
มำกที่สุดคือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมี ปริมำณเพียงพอ ค่ำเฉลี่ย 4.38 และข้อที่มี
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ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนกำรใช้บริกำรแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ค่ำเฉลี่ย 3.99
แต่ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ด้ำนห้ องสมุด จำกกำรส ำรวจผู้ ตอบแบบส ำรวจมีระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกทุ กด้ำน โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ ขั้นตอนกำรให้บริกำรรับ
สมัคร/ยกเลิกสมำชิกห้ องสมุด ค่ำเฉลี่ย 4.08 และข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุ ด คือ จำนวนปลั๊กไฟที่
ให้บริกำรสำหรับ Note Book ค่ำเฉลี่ย 3.72 แต่ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ (สำรวจครั้งที่ 1)
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1.1. อยำกให้จุดบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย
1.2. อยำกให้มีคอมพิวเตอร์ใหม่
1.3. อยำกให้เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
2.1. อยำกให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยสำรอง ซึ่งบำงครั้งไม่มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ในห้องบริกำร
3. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1. ควรเพิ่มจำนวนโต๊ะและเก้ำอี้ให้มำกกว่ำนี้
3.2. อยำกให้มีร้ำนกำแฟตั้งอยู่ด้ำนหน้ำอำคำรหอสมุด
3.3. จำนวนห้องบริกำรอินเทอร์เน็ตมีน้อย
3.4. ควรเพิ่มเครื่องพิมพ์
3.5. อยำกให้มีม่ำนกันแสงแดดห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต อำคำรบรรณรำชนครินทร์
ด้ำนห้องสมุด
1. จำนวนหนังสือมีน้อย
2. เพิ่มเจ้ำหน้ำที่ชั้น 2 เพรำะนักศึกษำบำงกลุ่มส่งเสียงดังไม่มีควำมเกรงใจ
3. จัดหำโต๊ะและเก้ำอี้นั่งอ่ำนหนังสือให้มำกกว่ำนี้
4. ห้องสมุดชั้นบน มืดเกินไปควรติดไฟให้มำกกว่ำนี้
5. ควรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศเพิ่ม
ผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 2
สำรวจเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2560 ถึง 7 กรกฎำคม 2560 จำกกำรแจกแบบสำรวจให้กับผู้เข้ำใช้บริกำร
สำนักฯ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 215 คน (จำก
นักศึกษำภำคปกติ จำนวน 183 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จำนวน 19 คน และอำจำรย์ จำนวน 13 คน) พบว่ำ
ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต จำกกำรสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับควำมพึง
พอใจ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจมำก
ที่สุดคือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ให้ บริกำรอินเทอร์เน็ตมีปริมำณเพียงพอ ค่ำเฉลี่ย 4.48 และข้อที่มี
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ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ควำมเร็วกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ค่ำเฉลี่ย 4.00 แต่ระดับควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมำก เช่นกัน
ด้ำนห้ องสมุด จำกกำรส ำรวจผู้ ตอบแบบส ำรวจมีระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ ข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุดคือ ขั้นตอนกำรให้บริกำรรับ
สมัคร/ยกเลิกสมำชิกห้ องสมุด ค่ำเฉลี่ย 4.12 และข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ จำนวนโต๊ะ -เก้ำอี้
สำหรับนั่งอ่ำนหนังสือมีควำมเหมำะสม ค่ำเฉลี่ย 3.89 แต่ระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1.1 เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ตอำคำรศูนย์ภำษำ (LC)
1.2 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยที่ห้องบริกำรอินเทอร์เน็ตอำคำรศูนย์ภำษำ (LC)
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
- ไม่มี
3. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1 ควรมีม่ำนกันแสงแดดห้องบริกำรอินเทอร์เน็ตอำคำรบรรณรำชนครินทร์
4. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ไม่มี
ด้ำนห้องสมุด
1. จำนวนหนังสือมีน้อย
2. จัดหำโต๊ะและเก้ำอี้นั่งอ่ำนหนังสือให้มำกกว่ำนี้
3. ควรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศเพิ่ม
ซึง่ กำรสำรวจในครั้งที่ 2 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรตำมที่ข้อเสนอแนะจำก
กำรสำรวจควำมพึงพอใจ ครั้งที่ 1 จึงทำให้ผลกำรประเมินครั้งที่ 2 ดีขึ้น โดยมีกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. จัดทำโครงกำรจัดหำทรัพยำกรเพื่อกำรเรียนรู้ เพื่อจัดซื้อหนังสือตำรำ วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์
ให้มีควำมหลำกหลำย และสอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
2. ปรับปรุงพื้นที่ให้บริกำร และปรับ ปรุงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อดูแล และอำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น
3. จัดทำแผนของบประมำณสนับสนุนครุภัณฑ์
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ระดั บ ควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ กำรต่ อสิ่ งสนั บ สนุ น กำรเรียนรู้ของส ำนั กวิท ยบริก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.14 เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ มำก
ค่ำเฉลี่ย 4.28
ด้ำนห้องสมุด ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.00
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หลักฐำน
ARIT 5.5-1-01 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ครั้งที่ 1
ARIT 5.5-1-02 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ARIT 5.5-1-03 รำยกำรหนังสือใหม่ปีกำรศึกษำ 2559

ผลการประเมินตนเองปีนี้ (ปีการศึกษา 2559)
มรภ.พช.ที่
5.5

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินตนเอง

กำรบรรลุเป้ำหมำย

3.51
คะแนน

4.14
คะแนน

4.14
คะแนน



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
มรภ.พช.ที่
5.5

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร

กำรบรรลุเป้ำหมำย

3.51
คะแนน

4.14
คะแนน

4.14
คะแนน



สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6
ชนิดตัวบ่งชี้
รอบปีกำรประเมิน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
กระบวนกำร
ปีกำรศึกษำ
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สานักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับ สถาบั น เพื่อให้เป็ นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ ของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ
ของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย ต้อง
ครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
6. มีหน่วยงานที่นาระบบสารสนเทศไปใช้และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเชิงประจักษ์
ผลกำรดำเนินงำน :
ในรอบปีกำรศึกษำ 2559 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริม
อำจำรย์ให้มีวุฒิปริญญำเอกและตำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ดังนี้
กก. ตอ.
 

ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
มีแผนระบบ
สำรสนเทศ
(Information
System Plan)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดท ำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีขั้นตอน
ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ปีงบประมำณ 2560 -2564 คำสั่งที่
914/2559 (ARIT – 5.6 – 1 – 01)

ARIT – 5.6 – 1 – 01
คำสั่งที่ 914/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำร่ำงแผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์
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ข้อ

2

เกณฑ์การประเมิน

มีระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจตำม
พันธกิจของสถำบัน
โดยอย่ำงน้อย
ต้องครอบคลุมกำร
สนับสนุนจัดกำร
เรียนกำรสอน กำร
วิจัย กำรบริหำร
จัดกำร และกำรเงิน
และสำมำรถนำไปใช้
ในกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1.2 มีแผนแม่บทแล้วเสร็จและคณะ
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยมีมติที่ประชุม
เห็นชอบในวันที่ 23 ธันวำคม 2559
(ARIT – 5.6 – 1 – 02)

ARIT – 5.6 – 1 – 02
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
วิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 24/2559 วันที่ 23
ธันวำคม 2559
ARIT – 5.6 – 2 – 01
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงบประมำณ (PMIS)
http://pmis.pcru.ac.th

มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจตำมพันธกิจของสถำบัน ดังนี้
ด้ำนบริหำรจัดกำร และ ด้ำนกำรเงิน
ประกอบไปด้วย
2.1 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
งบประมำณ (PMIS)
ได้แก่ ระบบบุคลำกร ระบบพัสดุครุภัณฑ์
ระบบงบประมำณ ระบบทะเบียน ระบบ
กำรเงิน ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน
(ARIT – 5.6 – 2 – 01)
2.2 ระบบสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำร
(ARIT – 5.6 – 2 – 02)
2.3 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(ARIT – 5.6 – 2 – 03)
2.4 ระบบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนทำ
ของบัณฑิต (ARIT – 5.6 – 2 – 04)

2.5 ระบบบริกำรข้อมูลสำรสนเทศกลำง
มหำวิทยำลัย (ARIT – 5.6 – 2 – 05)

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วย
2.6 ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษำ
(ARIT – 5.6 – 2 – 06)

2.7 ระบบบันทึกกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
( ARIT – 5.6 – 2 – 07)

ARIT – 5.6 – 2 – 02
ระบบสำรสนเทศสำหรับ
ผู้บริหำร
http://pmis.pcru.ac.th/m
is/eis/
ARIT – 5.6 – 2 – 03
ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
http://pmis.pcru.ac.th/p
b_e-saraban/
ARIT – 5.6 – 2 – 04
ระบบแบบสอบถำม
ภำวะกำรมีงำนทำของ
บัณฑิต
http://academic.pcru.ac.
th/index/job/
ARIT – 5.6 – 2 – 05
ระบบบริกำรข้อมูล
สำรสนเทศกลำง
มหำวิทยำลัย
http://miscenter.pcru.ac
.th/index.php
ARIT – 5.6 – 2 – 06
ระบบทะเบียนและวัดผล
นักศึกษำ
http://pmis.pcru.ac.th/m
is/webservice/
ARIT – 5.6 – 2 – 07
ระบบบันทึกกำรเรียนกำร
สอนออนไลน์
http://eclassroom.pcru.
ac.th/
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ข้อ

3

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
2.8 ระบบกำกับและติดตำมงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ (ARIT – 5.6 – 2 – 08)

ARIT – 5.6 – 2 – 08
ระบบกำกับและติดตำมงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
http://trackqa.pcru.ac.th
:81/signin

มหำวิทยำลัย โดยสำนักวิทยบริกำรฯ ได้
มีกำรประเมินควำม
ดำเนิน กำรพั ฒ นำระบบกำรประเมิ นควำม
พึงพอใจของผู้ใช้
พึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสำรสนเทศแบบ
ระบบสำรสนเทศ
ออนไลน์ ปีกำรศึกษำ 2559

3.1 ระบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศ
(ARIT – 5.6 – 3 – 01)
3.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศ
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศ ประจ ำภำคเรี ย นที่ 1
กำรศึ ก ษำ 2559 ได้ ผ ลกำรประเมิ น ดั ง นี้
ผู้ต อบแบบประเมิ น ควำมพึ งพอใจทั้ งหมด
1,250 คน ซึ่งผลกำรประเมินรวมทุกระบบ
อยู่ ในระดั บ มำก มี ค่ ำเฉลี่ ย 3.92 คิ ด เป็ น
ร้อยละ 78.40 โดยระบบที่ได้รับกำรประเมิน
ควำมพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ ระบบส ำหรั บ
เจ้ำหน้ำที่ มี ค่ำเฉลี่ย คือ 4.67 อยู่ในระดั บ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 และระบบที่
ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำเฉลี่ยคือ
3.00 อยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็น ร้อยละ
60.00 และมี ข้ อเสนอแนะในกำรปรับ ปรุ ง
และพัฒนำระบบ ดังนี้
ระบบประเมินกำรสอน
-ระบบมีควำมซับซ้อน ควรจะปรับให้ใช้งำน
ง่ำยขึ้น
ระบบข้อมูลสำหรับอำจำรย์ผสู้ อน
-รำยงำนตำรำงสอนมีควำมซับซ้อน และควร
จะนำมำไว้ให้เลือกง่ำยๆ
-ควรจะมีใบเซ็นขอเข้ำสอบและแบบบันทึก
เวลำเรียน
(ARIT – 5.6 – 3 – 02)

ARIT – 5.6 – 3 – 01
ระบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ

ARIT – 5.6 – 3 – 02
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
ประจำภำคเรียนที่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2559

47
กก. ตอ.

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
จำกกำรประเมิ น ควำมพึ งพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ ประจำภำคเรียนที่ 2
ปีก ำรศึ กษำ 2559 ได้ ผลกำรประเมิ น ดั งนี้
ผู้ต อบแบบประเมิ น ควำมพึ งพอใจทั้ งหมด
1,909 คน อยู่ในระดั บ พึงพอใจมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ย คือ 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 โดย
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ กำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจ
สู งสุ ด คื อ ระบบระบบสำรสนเทศส ำหรั บ
เจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ย คือ 4.67 อยู่ในระดับ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 และหัวข้อที่
ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ระบบสำรบรรณอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ ำเฉลี่ ย
คื อ 3.71 อยู่ ในระดั บ มำก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
74.20 และมี ข้ อ เสนอแนะในกำรปรับ ปรุ ง
และพัฒนำระบบ ดังนี้
ระบบสำหรับเจ้ำหน้ำที่
-ระบบบันทึกใบเสร็จรับเงิน ควรรับชำระเงิน
ของนักศึกษำได้ด้วย ปัจจุบันต้องเพิ่มทีละ
รำยกำร ซึ่งค่อนข้ำงยุ่งยำก
(ARIT – 5.6 – 3 – 03)

 

4.

มีกำรนำผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศมำ
ปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ

มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ควำมพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศประจำปีกำรศึกษำ
2559 ตำมข้อเสนอแนะมำทำกำรปรับปรุง
พัฒนำ
- ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้
มอบหมำยให้ นำยชัยมงคล แก้วสี และนำย
ไพบูลย์ กันยำ ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ
(ARIT – 5.6 – 4 – 01)

หลักฐาน
ARIT – 5.6 – 3 – 03
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
ประจำภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2559

ARIT – 5.6 – 4 – 01
รำยงำนกำรประชุม เรื่อง
“รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์” ครั้งที่
2/2559 ในวันที่ 14
ธันวำคม 2559
ARIT – 5.6 – 4 – 02
- ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มอ รำยงำนกำรประชุม เรื่อง
หมำยให้ นำยหรรษธร ขวัญหอม ดำเนินกำร “รำยงำนผลกำรประเมิน
ตำมข้อเสนอแนะ
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
(ARIT – 5.6 – 4 – 02)
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์” ครั้งที่
- นำผลกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
1/2560 ในวันที่ 12
ดังกล่ำว รำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจำ
กรกฎำคม 2560
สำนัก (ARIT – 5.6 – 4 – 03)
ARIT – 5.6 – 4 – 03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2560
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ข้อ
5.

เกณฑ์การประเมิน
มีกำรส่งข้อมูลผ่ำน
ระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องตำมที่
กำหนด



6.

มีหน่วยงำนที่นำ
ระบบสำรสนเทศไป
ใช้และเกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีเป็นเชิง
ประจักษ์



ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่กำหนด
5.1 แสดงกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบฐำนข้อมูล
รำยบุคคลด้ำนบุคลำกร
กำหนดส่งก่อนวันที่ 26 กันยำยน 2559
ผู้รับผิดชอบได้ทำกำรจัดส่ง ในวันที่ 9
กันยำยน 2559 และมีผลกำรดำเนินงำน
10%
สำนักได้ทำกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในที่ ป ระชุ ม เครื อ ข่ ำ ยด้ ำ นกำรประกั น ให้
หน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำยสำมำรถนำระบบ
สำรสนเทศที่สำนักพัฒนำไปใช้ได้ เช่นระบบ
กำรจั ด กำรประชุ ม ซึ่ งทุ ก หน่ วยงำนที่ เป็ น
เครือข่ำยสำมำรถทำหนังสือขอใช้ระบบได้

ARIT – 5.6 – 5 – 01
เอกสำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้องตำมที่กำหนด

ARIT – 5.6 – 6 – 01
หนังสือขอบคุณ วันที่
กรกฎำคม 2560 สำนัก
วิทยำบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุตรดิตถ์

มี ส ำนั ก วิ ท ยำบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ได้ ข อใช้
ระบ บ ป ระชุ ม ออน ไลน์ แล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรประชุมสำนัก ดังนี้
1. ระบบมีควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
จัดกำรเอกสำรประกอบกำรประชุม
2. ง่ำยต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำร
สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง
3. ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถทรำบมติ
กำรประชุมได้ทันที
4. ลดปริมำณกระดำษ
5. ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย
( ARIT – 5.6 – 6 – 01)

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
มรภ.พช.ที่ เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน
5.6
4 ข้อ
6 ข้อ

คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2559)
มรภ.พช.ที่ เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร
5.6
4 ข้อ
5 ข้อ
4 คะแนน
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชี้ที่ 5.6
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ

กำรบรรลุเป้ำหมำย

กำรบรรลุเป้ำหมำย
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2559
กำรประเมินระดับ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกำรสะท้อนผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรของสำนัก โดยแสดง
เป็นค่ำเฉลี่ยในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผู้บริหำรสำนักได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงพัฒนำ ดังตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภำพ
องค์ประกอ
บในการ
ประกัน
คุณภาพ

5. กำร
บริหำร
จัดกำร

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง
ตัวหำร

5.1 กำรบริหำร
ของสถำบันเพื่อกำร
กำกับติดตำมผลลัพธ์
ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบันและเอกลักษณ์
ของสถำบัน
5.2 ระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร
5.5 ระดับควำมพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้
5.6 ระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ

5 ข้อ

3.51
คะแน
น
3.51
คะแน
น

4 ข้อ

กำรบรรลุ คะแนน คะแนนประเมินโดย
ข้อที่ได้
ผลลัพธ์ เป้ำหมำย ประเมิน คณะกรรมกำร
คะแนน
(% หรือ
ตนเอง
สัดส่วน)

7 ข้อ

บรรลุ

5

คะแนน

บรรลุ

4.25

4.25 คะแนน

คะแนน

บรรลุ

4.14

4.14 คะแนน

5 ข้อ

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (4 ตัวบ่งชี้)

บรรลุ

5 คะแนน

5

4 คะแนน

4.60

4.35

หมำยเหตุ
(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ ง
จำกที่ระบุใน
SAR)

ข้อ1-7

ข้อ1-5

แนวปฏิบัติที่ดี
เป็นในส่วนของ
ระบบกำรทำงำน
แต่ไม่ใช่ระบบ
สำรสนเทศที่ใช้
ในกำรตัดสินใจ

กำรดำเนินงำนระดับดี

สานัก ได้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีกำรนำพันธกิจ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์มำเป็นกรอบในกำรดำเนินงำนของสำนัก
2. ควรกำหนดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้
3. กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลควรกำหนดคำนิยำมของ 10 องค์ประกอบว่ำจะวัดผลจำกอะไร
4. กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ควรกำหนดประเด็นควำมรู้ที่จำเป็นและสำคัญต่อกำรดำเนินงำนของสำนัก
5. แผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ควรมีกำรติดตำมแผนและวัดควำมสำเร็จของแผน
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ส่วนที่ 4
ภำคผนวก

