คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปฏิบัติภำรกิจตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักฯ
ในด้ำนต่ำง ๆ ตลอดปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เพื่อให้เห็นภำพรวมของกำรดำเนินกิจกรรมตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ดังกล่ำว สำนักฯ จึงได้จัดทำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ตำม
ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีควำมต่ อเนื่องสำมำรถดำเนินงำนตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสำนัก และตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ได้กำหนดปรัชญำ ว่ำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร ด้วยมำตรฐำนคุณภำพ”
ในขณะเดียวกัน สำนักฯ พร้อมที่จะได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งภำยในและภำยนอกตำมเจตนำรมณ์
ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกำหนดตัว
บ่งชี้และเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุ ดมศึกษำ จำนวน 1 องค์ประกอบ
4 ตัวบ่งชี้
รำยงำนฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบและส่วนของ
กำรสรุปผลกำรดำเนิ นงำนตำมองค์ป ระกอบและทิศทำงกำรพัฒนำ ซึ่ง ได้รับควำมร่ว มมือจำกคณำจำรย์ และ
ผู้เชี่ยวชำญของหน่วยงำนภำยใน ตลอดจนบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 (เริ่มต้น 1 สิงหำคม 2560 สิ้นสุด 31 กรกฎำคม 2561) เพื่อจะได้นำเสนอต่องำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำและเพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสำนักมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กร
มหำชน) ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
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จุดเด่น
1.
2.
3.
4.

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
มีกำรบริหำรงำนได้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และจัดบริกำรที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
เป็นหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมในกำรบริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6
มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงชัดเจน

แนวทำงเสริม
1. ส ำนั ก มี คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก เพื่อทำหน้ำที่เป็นฝ่ ำยตรวจสอบโครงกำร/กิจกรรมที่ ส ำนั ก
ดำเนินกำรในแต่ละปีอย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง
1. สำรสนเทศของสำนักยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก
แนวทำงแก้ไข
-

2
เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำหน่วยงำนในอนำคตให้สอดรับกับกำรพัฒนำ
1. พัฒนำระบบและกลไกเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมระบบมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001
อย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรดำเนินกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสำนัก 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรสำนักและกรรมกำรประจำสำนักเพื่อพิจำรณำในปีงบประมำณต่อไป
3. จัดทำโครงกำร/กิจกรรม พัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อกำรเรียนกำรสอน ตำมโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เช่น โครงกำรพัฒนำห้องโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
4. สนับสนุนและมีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยประกันคุณภำพ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ/มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ
5. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่หลำกหลำยช่องทำงแก่บุคลำกรภำยในและ
ท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรบริหำรงำนและบริกำรข้อมูล
7. วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทั่วถึงทั้งมหำวิทยำลัย ตอบสนองนโยบำย
ของรัฐบำลในกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล

3

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ควำมเป็นมำของหน่วยงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมทีมำจำก 2 หน่วยงำน คือ สำนักวิทยบริกำร และ สำนัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้
สำนักวิทยบริกำร
ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐำนะเป็นแผนก สังกัดสำนักงำนอธิกำรบดี เปิด
ให้บริกำรเป็นครั้งแรก 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 ฝ่ำยหอสมุดได้ปรับฐำนะเป็นส ำนักวิทยบริกำร และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสร้ ำง
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 กวิทยบริ กำร ได้นำโปรแกรมจั ด เก็ บเอกสำร IR Web มำใช้จัดเก็บ ข้ อ มูล ดรรชนี
วำรสำรและกฤตภำค
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีขึ้นตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบันรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน
ปี พ.ศ. 2546 สำนักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักมุ่งเน้นกำร
พัฒนำระบบกำรติ ดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ 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 ไ ด้ เ ปลี่ ย นสถำนะเป็ น มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 และมีกำรรวมภำรกิจของสำนัก
วิทยบริกำรและสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นสำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ สำนักวิทยบริกำรและเ ทคโนโลยี
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 ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุกสำขำวิชำ 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 กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย 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 และผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 :
2008 ด้ำนกำรบริกำร
ปี พ.ศ. 2561 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้พัฒนำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน
ISO 9001 : 2008 ด้ำนกำรบริกำร เป็น ISO 9001 : 2015 และได้รับกำรรับรอง เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561
หมดอำยุ วันที่ 2 มีนำคม 2563 จำกบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จำกัด (INTL Cert Co Ltd)
สถำนที่ตั้ง : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
สำนักงำนผู้อำนวยกำร/งำนบริหำรและธุรกำร ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ชั้น 1
งำนหอสมุดกลำง ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ชั้น 1-3
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งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตั้งอยู่ ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 และ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1
โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสำร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์
ปรัชญำ : เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร ด้วยมำตรฐำนคุณภำพ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ก้ำวสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล”

พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพและรองรับ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงวิชำชีพ
4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่น ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต
และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์
1.1 มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
1.2 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน กำรปฏิบัติงำน และกำรวิจัย
1.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล
เป้ำประสงค์
2.1 มีระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO เป็นปัจจุบัน
2.2 ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
เป้ำประสงค์
3.1 สืบสำนโครงกำรตำมพระรำชดำริ
3.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมโครงกำรพระรำชดำริ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้ำประสงค์
4.1 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
4.2 มีกำรจัดและเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรม
4.3 บุคลำกรของสำนักได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
4.4 มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งส่วนราชการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนี้
อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

งำนบริหำรและธุรกำร
-หน่วยธุรกำร
-หน่วยบุคคล
-หน่วยแผนและงบประมำณ
-หน่วยกำรเงินและพัสดุ
-หน่วยประชำสัมพันธ์
-หน่วยประกันคุณภำพ
-หน่วยอำคำรสถำนที่

งำนหอสมุดกลำง
-หน่วยจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
-หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยำกร
สำรสนเทศ
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
-หน่วยบริกำรวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
-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 2560
นำงเดือนฉำย ไชยบุตร
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำยอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
นำงสำวฐิณำภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์
นำงทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
นำงศรัญญำ ตรีทศ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง
นำงสำวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรฯ
นำงณัฐยำ สุโนพันธ์
หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร
นำงสำวมัทนำ รำมศิริ
หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง
นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้ำงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงวรรณภัสร์ ปรำบพำลำ
หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

ข้อมูลบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2560
วุฒิกำรศึกษำ

ประเภทบุคลำกร

จำนวน

สำยวิชำกำร
ข้ำรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
อำจำรย์ประจำพิเศษ
สำยสนับสนุน
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว

5
3
2
32
1
1
1
17
12

6

1
1
15
6

รวม

37

6

23

ต่ำกว่ำ
ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

3
2

1

2

8

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ป.เอก

อำจำรย์

ผศ.

รศ.

ศ.
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กำรดำเนินงำนตำมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสำนัก
ปีกำรศึกษำ 2559 (ปีที่ผ่ำนมำ)
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

1.ควรมีกำรนำพันธกิจ วิสัยทัศน์
ยุทธศำสตร์มำเป็นกรอบในกำรดำเนินงำน
ของสำนัก ปีต่อไป

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทำแผนยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ของตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบตั ิกำร โดยมีกำรนำพันธกิจ
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์มำเป็นกรอบในกำรดำเนินงำนของสำนักมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
ซึ่งใช้ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตัวเดียวกัน และได้นำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำร เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเป็นไตรมำส เพื่อจะได้
ทรำบผลกำรดำเนินและนำผลไปปรับปรุงในปีต่อไป
รำยละเอียดตัวชี้วัดควำมสำเร็จ จำนวน 16 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนห้องสมุด (คะแนนเต็ม 5)
2.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย (คะแนนเต็ม 5)
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รบั กำรพัฒนำ
4. พัฒนำระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(คะแนนเต็ม 5)
6. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชดำริ
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมตำมพระรำชดำริ
(คะแนนเต็ม 5)
8. ระดับคะแนนกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
9. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
10. จำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร
11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
12. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์รม
13. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมของสำนัก
14. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ
15. จำนวนองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ที่นำไปใช้ในกำรพัฒนำงำน
16. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำรับกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศ

2. ควรกำหนดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสำนัก
- มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประชุมเพื่อระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำม
เสี่ยง จัดลำดับควำมเสี่ยง และจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของสำนัก
- งำนบริ ห ำรและธุ ร กำรน ำข้ อ มู ล กำรระบุ ค วำมเสี่ ย ง วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย ง
จั ด ล ำดั บ ควำมเสี่ ย ง และจั ด ท ำแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของส ำนั ก เข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักเพื่อพิจำรณำ
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสียงดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

กำรดำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
- ติ ด ตำมประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนบริ หำรควำมเสี่ย ง โดยก ำหนด
กิจกรรม/โครงกำร กำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำน และข้อเสนอแนะ (ตำม
แบบฟอร์ม)
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสีย งจัด ทำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง กำรบรรลุตำมแผนกำรดำเนินงำน ว่ำ ควำม
เสี่ยงลดลงหรือไม่อย่ำงไร และนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก พิจำรณำ
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป

3. กำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลควร
กำหนดคำนิยำมของ 10 องค์ประกอบว่ำจะ
วัดผลจำกอะไร

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรดำเนินกำรดังนี้
- งำนบริหำรและธุรกำร ประชุมทบทวนคำนิยำมของหลักธรรมำภิบำล 10
หลัก ว่ำจะวัดผลจำกอะไร
1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภำพ
3. หลักกำรตอบสนอง
4. หลักภำระรับผิดชอบ
5. หลักควำมโปร่งใส
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักควำมเสมอภำค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
- งำนบริหำรและธุรกำร นำข้อมูลคำนิยำมของหลักธรรมำภิบำล 10 หลักเข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพือ่ พิจำรณำ
- งำนบริหำรและธุรกำรดำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประกัน
คุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล

4. กำรกำหนดประเด็นควำมรู้ควรกำหนด
ประเด็นควำมรู้ทจี่ ำเป็นและสำคัญต่อกำร
ดำเนินงำนของสำนัก

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรดำเนินงำน ดังนี้
- คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ประชุมเพื่อกำหนดประเด็นควำมรู้ และ
กลุ่มเป้ำหมำยของบุคลำกรสำนัก โดยเน้นประเด็นควำมรู้ที่จำเป็นและสำคัญต่อกำร
ดำเนินงำน ซึ่งสอดคล้องกับ นพ.วิจำรณ์ พำนิช ได้ให้ควำมหมำยของคำว่ำ “กำร
จัดกำรควำมรู้” คือ เครื่องมือเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย 4 ประกำรไป
พร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) เป้ำหมำยของงำน 2) บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน 3) บรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุควำมเป็นชุม เป็นหมู่
คณะ ควำมเอื้ออำทรระหว่ำงกันในที่ทำงำน
- งำนบริหำรและธุรกำรนำข้อมูลกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ และกลุม่ เป้ำหมำย
ของบุคลำกรสำนักเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำ
- ดำเนินกำรจัดอบรมให้ควำมรู้กับบุคลำกร
- ติดตำมและแลกเปลีย่ นเรียนรู้กัน
- ต่อจำกนั้นได้รวบรวมองค์ควำมรู้มำจัดทำแผ่นพันคูม่ ือกำรปฏิบตั ิงำน
เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้
- นำองค์ควำมรู้ขึ้นบนออนไลน์ เช่น บล็อก KM สำนัก
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กำรดำเนินงำน/ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

5.แผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร ควร
มีกำรติดตำมแผนและวัดควำมสำเร็จของ
แผน

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรของสำนักมำอย่ำงต่อเนื่องทุกและดำเนินกำรครบทุก
กระบวนกำรอยู่แล้ว โดยมีคณะกรรมกำรจัดทำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรฯ
ดังนี้
- ประชุมวำงแผนเพื่อทบทวนกำรจัดทำแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจำปี
2560
- จัดทำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง
ประจำปี 2560)
- นำร่ำงแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ประจำปี
2560) เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ เพื่อพิจำรณำ
- ดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจำปีงบประมำณ 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง ประจำปี 2560)
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำฯ ประจำปีงบประมำณ
2560 จำนวน 2 ครั้ง
- จัดทำรำยงำนผลของกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ
2560
- นำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ประจำปี
งบประมำณ 2560 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก เพื่อพิจำรณำ
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 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 5 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 2560 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 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2560) ขึ้น ในวันที่ 9 สิงหำคม 2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-1-01) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ำรและบุ คลำกร ภำยใน
สำนัก ได้พิจำรณำทบทวน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุ ท ธศำสตร์ ร่ ว มกั น และเพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนยุ ท ธ์ ศ ำสตร์ ที่ มี ค วำม
สอดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง จะน ำไปสู่ ก ำรจั ด ท ำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรต่ อ ไป โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลำกรทั้ ง ระดั บ
ผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำร ซึ่งดำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้
1. วิเครำะห์ SWOT คือ สภำพแวดล้อมภำยใน มีกำรวิเครำะห์
จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของส ำนั ก สภำพแวดล้ อ มภำยนอกมี ก ำร
วิ เ ครำะห์ โอกำส และอุ ป สรรคหรื อ ภัย คุ ก คำม มี ก ระบวนกำร
วิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มองค์ ก รทั้ งภำยในและภำยนอก โดยใช้
SWOT Analysis ปัจจัยภำยใน มีกำรวิเครำะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของสำนัก ปัจจัยภำยนอกมีกำรวิเครำะห์ โอกำส และอุปสรรค หรือ
ภัยคุกคำม จำกบุคลำกรภำยในสำนัก และบุคคลภำยนอก รวมทั้งผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ เพื่อ
นำมำเป็นข้อมูลในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก
และประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้อง และเหมำะสม
กั บ บริ บ ทของส ำนั ก จำกนั้ น ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรของส ำนั ก

หลักฐำน
ARIT-5.1-1-01
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรจัดทำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ สำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ.2560-2564
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ในวันที่ 9 สิงหำคม
2560
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ผลกำรดำเนินงำน
ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก และประเด็น
ยุทธศำสตร์ในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์
และเป้ำประสงค์หลัก
2. จัดทำร่ำงแผนยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก และประเด็น
ยุทธศำสตร์ รำยละเอียดดังนี้
ปรัชญำ “เทคโนโลยีสำรสนเทศทันสมัย ประทับใจกำรบริกำร
ด้วยมำตรฐำนคุณภำพ”
ปณิธำน “เป็นศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และกำรให้บริกำรที่
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล”
วิสัยทัศน์ “บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ก้ำวสู่
มหำวิทยำลัยดิจิทลั ”
พันธกิจ
1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
พัฒนำบัณฑิตให้มคี ุณภำพและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. กำรให้บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนสำกล
3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำม
คล่องตัว ยืดหยุ่น ตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์
- ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
- ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำม
มำตรฐำนสำกล
- 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 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรฯ และ
นำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเพื่อให้ที่ประชุม
พิ จ ำรณำให้ ข้ อ เสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 8/2560 วันจันทร์ที่ 21 สิงหำคม
2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.3 เรื่อง (ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2560 – 2564 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปได้ว่ำ ให้มีกำรแก้ไข
“วิสัยทัศน์” จำกเดิม “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ บริกำรที่มี
คุ ณ ภำพ มุ่ ง สู่ ค วำมเป็ น มำตรฐำนสำกล” แก้ ไ ขเป็ น “บริ ก ำร

หลักฐำน

14
กก. ตอ. ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
มำตรฐำนสำกล สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ก้ำวสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล ”
และให้นำ (ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เสนอวำระ
พิจำรณำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2560
ต่อไป มติที่ประชุมเห็นชอบและปรับแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-02) ต่อจำกนั้นนำ
(ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้ง
ที่ 1/2560 ในวันเสำร์ที่ 2 กันยำยน 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.4 เรื่อง
(ร่ำง)แผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ.2560 – 2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีข้อเสนอแนะ/
สังเกต ดังนี้
1. ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด ให้ตั้งแบบมีควำมท้ำทำย เพื่อให้มี
กำรพัฒนำผลกำรดำเนินงำนให้มำกขึ้น
2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ ให้เพิ่มตัวชี้วัด (เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำชีพ) เพื่อให้กำรดำเนินงำนครบถ้วนตำมยุทธศำสตร์
3. ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 บริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก รให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพด้ ว ยหลั ก ธรรมำภิ บ ำล ตั ว ชี้ วั ด ที่ 8. จ ำนวนองค์
ควำมรู้ ที่ ไ ด้ เ กิ ด จำกกำรพั ฒ นำควำมรู้ ทั ก ษะ ของบุ ค ลำกรสำย
สนับสนุนที่นำไปใช้ในกำรพัฒนำงำน ผลกำรดำเนินงำนมีจำนวน
องค์ ค วำมรู้ 5 เรื่ อ ง ควรมี แ หล่ ง สื บ ค้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำม
กระบวนกำร สร้ำง และแชร์องค์ควำมรู้ ผลลัพธ์มีผู้เข้ำมำใช้กี่ครั้ง กี่
คน เป็นกำรวัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำน มติที่ประชุม เห็นชอบ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ พ.ศ. 2560 – 2564
(ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยน ำข้ อ เสนอแนะ/สั ง เกตจำก
คณะกรรมกำรไปพิจ ำรณำดำเนิ น กำรต่อ ไป (เอกสำรหมำยเลข
ARIT-5.1-1-03)
ในแผนยุ ทธศำสตร์ ได้ มี กำรกำหนดเป้ำ ประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ 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 ซึ่งสรุปได้เป็นตำรำงกำรเชื่อมโยงละเอียดจะอยู่ ใน
แผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-04)
และน ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ม ำใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำรท ำ
แผนปฏิบัติกำรและแผนกลยุทธ์ ทำงกำรเงิน ของสำนัก จำกนั้ น
สำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอด

หลักฐำน
ARIT-5.1-1-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 8/2560
วันที่ 21 สิงหำคม
2560

ARIT-5.1-1-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนักครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 กันยำยน 2560

ARIT-5.1-1-04
แผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ. 2560-2564
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ผลกำรดำเนินงำน
แผนยุทธศำสตร์สู่หน่วยงำนภำยใน เพื่อให้บุคลำกรของสำนักได้รับ
ทรำบ ถึงแผนยุทธศำสตร์ ของสำนัก ระยะ 5 ปี และเข้ำใจไปใน
แนวทำงเดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ผลกำร
ดำเนินงำน โครงกำรจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.68 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-1-05) และนำผลสรุปกำรดำเนินโครงกำร
เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเพื่อที่ให้ที่ประชุมรับทรำบ
และพิจำรณำ ครั้งที่ 12/2560 วันอังคำรที่ 12 ธันวำคม 2560 ใน
วำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.3 รำยงำนผลกำรดำเนิน
โครงกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ สู่หน่วยงำนภำยใน ประจำปี
งบประมำณ 2561 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทรำบ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-01-06 ถึง ARIT-5.1-01-07)
เมื่อถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ให้บุคลำกรภำยในสำนักทรำบ
แล้ ว ต่ อ จำกนั้น สำนั กวิ ท ยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้
จัดทำ(ร่ำง)แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนประจำปีของทุก สำยงำนของสำนักวิทย
บริกำรฯ และใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยและแผนงำนปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของสำนักวิทยบริกำรฯ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ โดยงำนแผนและ
งบประมำณ ได้รวบรวมโครงกำรของบประมำณของแต่ละสำยงำนใน
สำนัก มำจัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
มีกำรกำหนดตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย เพื่อใช้วัดควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนแต่ละโครงกำร ดังนี้
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร จำนวน 15 ตัวชี้วัด
1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูด้ ้ำนห้องสมุด
2. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูด้ ้ำนกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รบั กำรพัฒนำ
4. พัฒนำระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชดำริ
7. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมตำม
พระรำชดำริ
8. ระดับคะแนนกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
ของผู้บริหำร
9. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
10. จำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร
11. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ

หลักฐำน
ARIT-5.1-1-05
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทย
บริกำรฯ สู่หน่วยงำน
ภำยใน ประจำปี
งบประมำณ 2561
ARIT-5.1-1-06 และ
ARIT-5.1-1-07
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 12/2560
วันที่ 12 ธันวำคม
2560
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ผลกำรดำเนินงำน
12. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของสำนัก
13. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนระดับปฏิบัติกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำวิชำชีพ
14. ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำรับกำรอบรม
ภำษำต่ำงประเทศ
15. จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
ตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ก ำร คื อ ร้ อ ยละ
ควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิบัติกำร
เป้ำหมำย ร้อยละ 85
ต่อจำกนั้นนำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561
น ำเข้ ำ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม
พิ จ ำรณำให้ ข้ อ เสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก ครั้ ง ที่ 12/2560 วั น อั ง คำรที่ 12
ธันวำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.4 เรื่อง (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยรำยละเอียดของแผนมีทั้งหมด
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของสำนักวิทยบริกำรฯ ส่วนที่ 2
ตำรำงควำมสอดคล้องของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 ในประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย กับประเด็น
ยุทธศำสตร์ของสำนัก ซึ่งมีรำยละเอียดของเป้ำประสงค์ กลยุทธ์
โครงกำร ตั ว ชี้ วั ด งบประมำณ ค่ ำ เป้ ำ หมำย ระยะเวลำ และ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และส่ ว นที่ 3 แผนงำนและโครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกัน
พิจำรณำรำยละเอียดทั้ง 3 ส่วนแล้ว มีข้อเสนอแนะว่ำ ให้กำหนด
ระยะเวลำกำรด ำเนิ น งำนให้ ชั ด เจน ในส่ ว นที่ 3 แผนงำนและ
โครงกำร มติที่ประชุมเห็นชอบ และมอบงำนบริหำรและธุรกำรปรับ
แก้ไขตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-1-07) และน ำมำจั ดท ำแผนปฏิบัติ กำรประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ.2561 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-08)
สำนักได้นำแผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) และ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 เข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ ครั้ ง ที่
4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 ข้อที่ 7 เพื่อที่ประชุมพิจำรณำ
และให้ข้อเสนอแนะ มติที่ประชุม เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-09)
สำนักมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปี
งบประมำณ 2561 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.

หลักฐำน

ARIT-5.1-1-08
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
ARIT-5.1-1-09
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่
4/2561 วันที่ 11
เมษำยน 2561
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2561 โดยมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงกำรเป็ น ผู้ ป ระเมิ น และติ ด ตำม
รำยละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนห้องสมุด
2.ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย
3.จำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำ
4. พัฒนำระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO
9001
5.ระดับควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
6. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชดำริ
7.ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมตำมพระรำชดำริ
8. ระดับคะแนนกำรประเมินกำรบริหำรงำนด้วย
หลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
9.ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน
10.จำนวนของซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์ ที่ให้บริกำร
11.ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศ
12. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์
13.ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของสำนัก
14.จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนระดับ
ปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ
15.ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนทีเ่ ข้ำรับ
กำรอบรมภำษำต่ำงประเทศ
16.จำนวนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2561
3.60
คะแนน
3.60
คะแนน

ผู้รับผิด
ชอบ
งำนหอ
สมุดกลำง
งำนบริกำร
คอมฯ

2 ระบบ
1
ระบบ
3.60
คะแนน
2
โครงกำร
3.60
คะแนน
3.60
คะแนน
3.60
คะแนน
250
License
3.60
คะแนน
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
4
คน
ร้อยละ
50
2
กิจกรรม

งำนวิจัยฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนวิจัยฯ

หลักฐำน

งำนวิจัยฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนบริหำร
ฯ
งำนหอ
สมุดกลำง

และนำผลกำรดำเนินงำนเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรสำนัก ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2561 ในวำระที่ 5.2 รำยงำนผล
กำรติดตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ พ.ศ.2560-2564
(ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำให้ข้ อ เสนอแนะ ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปได้ว่ำ รำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์
16 ตั ว ชี้ วั ด โดยบรรลุ 2 ตั ว ชี้ วั ด อยู่ ร ะหว่ ำงกำรดำเนิน งำน 14
ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 12.50 มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำนที่
รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดดำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-1-10)

ARIT-5.1-1-10
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 16 มกรำคม
2561
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มีดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน เพื่อ
วิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการ
บริหารงาน

ผลกำรดำเนินงำน
ครั้งที่ 2 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนำยน 2561 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผล
กำรติดตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ พ.ศ.2560-2564
(ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำให้ ข้ อ เสนอแนะ ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปได้ว่ำ รำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์
16 ตั ว ชี้ วั ด โดยบรรลุ 8 ตั ว ชี้ วั ด อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรด ำเนิ น งำน 8
ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ มอบงำนที่
รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดดำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-1-11)
ครั้งที่ 3 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 ในวำระที่ 5.3 รำยงำนผล
กำรติดตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ พ.ศ.2560-2564
(ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำให้ข้ อ เสนอแนะ ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปได้ว่ำ รำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัด
ของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์
16 ตัวชี้วัด โดยบรรลุ 15 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับคะแนนกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งจะดำเนินกำรตรวจประเมิน
ในวันที่ 7 กันยำยน 2561นี้ คิดเป็นร้อยละ 93.75 มติที่ประชุม
เห็นชอบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-1-12)
ในวั น ที่ 7 กั น ยำยน 2561 ส ำนั ก ได้ รั บ กำรตรวจประเมิ น
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 โดย
คณะกรรมกำรตรวจประเมินแจ้งผลกำรตรวจประเมินด้วยวำจำ ผล
กำรประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม ำก คะแนนเท่ ำ กั บ 4.67 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-1-13)
จำกกำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผน
ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ พ.ศ.
2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ในรอบปี พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตำม
ตั ว ชี้ วั ด ของแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ก ำหนดค่ ำ
เป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 80 มีผลกำรดำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุเกินค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กำหนดค่ำ
เป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 85 มีผลกำรดำเนินงำน คิดเป็นร้อยละ 100
บรรลุเกินค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

หลักฐำน
ARIT-5.1-1-11
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 มิถุนำยน
2561

สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ เป็ น กลไก กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินให้เหมำะสม และเป็นข้อมูลในกำรจัดหำ
และบริหำรงบประมำณ พร้อมทั้งกำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำนดังนี้

ARIT-5.1-2-01
คำสั่งที่ 79/2560 เรื่อง
แต่งตั้ง คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน

ARIT-5.1-1-12
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 29 สิงหำคม
2561

ARIT-5.1-1-13
ภำพกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน สำนัก วันที่ 7
กันยำยน 2561
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ผลกำรดำเนินงำน
-แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเพื่อทำ
ประสิทธิภาพ
หน้
ำ
ที
่ดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรดำเนินงำนตำม
ประสิทธิผลในการ
แผนกลยุทธ์ของสำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-01)
ดาเนินงานของ
-มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุท ธ์ทำงกำรเงิ น
หน่วยงาน
เพื่อวิเครำะห์หำทรัพยำกร วิเครำะห์รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกำร
ดำเนินงำนจำกแหล่งเงินทุน ทั้งจำกเงินงบประมำณแผ่นดินและเงิน
รำยได้ (เงินนอกงบประมำณ) ที่สำนักได้รับ (เอกสำรหมำยเลข
ARIT-5.1-2-02)
-ให้ บุ ค ลำกรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรวิ เ ครำะห์ ส ถำนภำพ
ทำงด้ำนกำรเงินของสำนัก วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค เพื่อนำข้อมูลผลกำรวิเครำะห์นั้นมำดำเนินกำรจัดทำ(ร่ำง)
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
-จั ด ท ำ(ร่ ำ ง)แผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น ส ำนั ก วิ ท ยบริก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 และนำเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่12/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม
2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.8 เรื่อง (ร่ำง) แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
สำนักวิทยบริกำรฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ในปี งบประมำณ 2561 ให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ำรณำให้
ข้ อ เสนอแนะ โดยมี ร ำยละเอี ย ดของแผนกลยุ ท ธ์ ท ำงกำรเงิ น
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ ซึ่งเป็นข้อมูลควำมเป็นมำของหน่วยงำน
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
ด้ำนกำรเงินด้วยวิธี SWOT เป็นกำรวิเครำะห์สถำนภำพปั จจุบัน
ด้ำนกำรเงิน ของสำนัก เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค/
ภัยคุกคำม ทำงกำรเงินของสำนัก โดยให้บุคลำกรสำนักร่ ว มกั น
วิเครำะห์ พบว่ำ สถำนภำพทำงกำรเงินของสำนักอยู่ใน มำตรกำร
ปรับตัว/พลิกฟื้น หำทำงแก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกำสจำกภำยนอก
ดังกรำฟแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำรเงินของสำนัก

หลักฐำน
ARIT-5.1-2-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินครั้งที่ 1/2561
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ผลกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 25602564 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกลยุทธ์ทำงกำรเงิน รำยละเอียดดังนี้
วิ สั ยทั ศ น์ “บริ ห ำรกำรเงิ น และงบประมำณอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้”
พันธกิจ
1.กำรรักษำวินัย และควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
2.บริหำรงบประมำณและกำรเงินให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นกรอบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ของสำนักให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.เพื่ อ กำรบริ ห ำรกำรเงิ น โดยยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บ ำล ในกำร
ดำเนินกำรตำมระบบและกลไกบริหำรงบประมำณเพื่อสนั บสนุน
ภำรกิจและแผนยุทธศำสตร์ของสำนักให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.เพื่อให้มีกำรติดตำมประเมินผลด้ำนงบประมำณและกำรเงิน
และนำไปปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1.บริหำรกำรเงินโดยใช้ระบบงบประมำณ พัสดุ และกำรเงิน
จำกเงิ น งบประมำณแผ่ น ดิ น และเงิ น นอกงบประมำณของ
มหำวิทยำลัย
2.บริหำรกำรเงินโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงสูงสุดในองค์กร
3.เชื่อมโยงเครือข่ำยกับแหล่งเรียนรู้อื่น เพื่อประโยชน์ในกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน ในด้ำนกำรจัดหำ แลกเปลี่ยน กำรยืมสำรสนเทศ
ระหว่ำงห้องสมุดและอื่นๆ ซึ่งจะทำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำง
คุ้มค่ำและประหยัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ทำงกำรเงิน
1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
2. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ปีงบประมำณ 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ของสำนัก ซึ่งจะส่งเสริมให้กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณให้
เป็นไปตำมระบบงบประมำณ
2. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นไตรมำส และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก
3. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน ร้อยละ 80
4. มีระบบฐำนข้อมูลทำงกำรเงินทีเ่ อื้อต่อกำรสนับสนุนกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร

หลักฐำน
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5. มีกำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงิน จำนวน 1 ครั้งต่อปี

หลักฐำน

ส่ ว นที่ 4 กำรแปลงแผนไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ แ ละกำรติ ด ตำม
ประเมินผล
ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่ำงแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-03)

ARIT-5.1-2-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 12/2560
วันที่ 12 ธันวำคม
2560
ARIT-5.1-2-04
แผนภำพควำม
เชื่อมโยง แผน
ยุทธศำสตร์สำนัก และ
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของสำนัก

กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ได้มีกำรวิเครำะห์ให้ควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์สำนัก นั่นคือ สอดคล้องกับปรัชญำ
ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนัก จะเห็นได้จำกแผนภำพควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ หน้ำที่ 18 ในแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินของสำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-04)

มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรด้ำนกำรเงิน โดยผ่ำนกองนโยบำยและ
แผน ดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกร ซึ่งประกอบด้วยแหล่งงบประมำณ
สนั บ สนุ น จำกแหล่ ง ต่ ำ งๆ เช่ น งบประมำณแผ่ น ดิ น เงิ น นอก
งบประมำณ และงบประมำณจำกแหล่งอื่น ซึ่งมีแนวทำงกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน ดังนี้
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มี แ นวทำงกำรบริ ห ำรงบประมำณ โดยจั ด สรรงบประมำณตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์และพันธกิจ และมีกำรกำกับกำรใช้งบประมำณ
ให้ ต รงตำมแผนงำน/โครงกำร เพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ นงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยของแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ และแนวทำงวำง
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน โดยได้วิเครำะห์งบประมำณตำมแต่ละสำยงำน
เช่ น ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ จั ด สรรงบประมำณ และ
วำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ดังนี้
- งำนบริหำรและธุรกำร กำรดำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 3
และ 4 เท่ำกับ 13.39 % ของงบประมำณทั้งหมด
- งำนหอสมุดกลำง กำรดำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 1, 2
และ 3 เท่ำกับ 32.70 % ของงบประมำณทั้งหมด
- งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร
ดำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 1, 2 และ 4 เท่ำกับ 41.95 % ของ
งบประมำณทั้งหมด
- งำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
กำรดำเนินงำนสนับสนุนพันธกิจที่ 1, 2 และ 4 เท่ำกับ 11.96 %
ของงบประมำณทั้งหมด รำยละเอียดตำมเอกสำรแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-05)
-มีกำรนำเงินงบประมำณที่ได้รับไปจัดสรรอย่ำงเป็นระบบ โดย
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 21
สิงหำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.4 เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณ
สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุม
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แต่ละสำยงำน ดังนี้

หลักฐำน

ARIT-5.1-2-05
แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน สำนักวิทย
บริกำรฯ
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งำนที่รับผิดชอบ
งำนบริหำรและธุรกำร
งำนหอสมุดกลำง
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ
งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ
รวม

หลักฐำน

งบประมำณ
พ.ศ. 2561
2,183,348
5,333,560
6,841,300
1,951,100

ร้อยละของ
งปม.ที่ได้
13.39
32.70
41.95
11.96

16,309,308

100

เพื่อไปจัดทำคำขอตั้งงบประมำณ (โครงกำร) ตำมแบบฟอร์ม
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด) และนำส่งกองนโยบำยและแผน เพื่อเสนอ
ขอส่ งโครงกำรงบประมำณ ประจ ำปี งบประมำณ 2561 ต่ อ ไป
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-06)
-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 บเงิ น งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรร ปีงบประมำณ 2559 กับ 2560 และปีงบประมำณ 2560
กั บ 2561 ซึ่ ง แยกตำมสำยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ น ำข้ อ มู ล ทำง
กำรเงินไปวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในแต่ละสำยงำน
-สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 เป็ น รำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เ สนอต่ อ คณะกรรมกำร
บริหำรของสำนักฯ เป็นไตรมำสที่ 1 - 4 จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ที่
ประชุมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
-ไตรมำสที่ 1 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2561 ข้อที่ 5.1 รำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2561 ไตรมำส
ที่ 1 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 1 ได้ดำเนินกำรไป
แล้ว ร้อยละ 78.48 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,798,902 บำท โดยมอบ
ให้งำนแผนและงบประมำณของสำนัก ติดตำมกำรดำเนินงำนในแต่
ละโครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-07)
-ไตรมำสที่ 2 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ2561 ไตรมำสที่ 2
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 2 ได้ดำเนินกำรไปแล้ว
ร้อยละ 82.54 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,462,062.93 บำท โดยมอบให้
ทุ ก งำนติ ด ตำมแผนปฏิ บั ติ ง ำนในแต่ ล ะโครงกำรเพื่ อ ให้ ก ำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนที่กำหนด มติที่ประชุมเห็นชอบ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-08)
- ไตรมำสที่ 3 นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้ง
ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2561 ข้อที่ 5.2 รำยงำนผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไตรมำสที่
3 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ ในไตรมำสที่ 3 ได้ดำเนินกำรไป

ARIT-5.1-2-06
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 8/2560
วันที่ 21 สิงหำคม
2560

ARIT-5.1-2-07
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 16 มกรำคม
2561
ARIT-5.1-2-08
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 3/2561
วันที่ 29 มีนำคม 2561
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แล้ว ร้อยละ 92.95 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,159,197.85 บำท โดย
มอบให้งำนแผนและงบประมำณของสำนัก ติดตำมกำรดำเนินงำน
ในแต่ละโครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมแผนที่
กำหนด มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-2-09)
- ไตรมำสที่ 4 นำเข้ำที่ประชุม คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ใน
เดือน กันยำยน 2561 ต่อไป เพื่อที่จะได้นำส่งกองนโยบำยและแผน
สรุปเป็นภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป
ในด้ ำ นกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมคุ้ ม ค่ ำ ของกำรบริ ห ำรจั ด กำร
ทำงด้ำนกำรเงินนั้น สำนักวิทยบริกำรฯ ได้บริหำรจัดกำรทำงด้ำน
กำรเงินและงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ และเหมำะสม มีประสิทธิภำพ
โดยจะเห็นได้จำกรำยงำนติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำหนดค่ ำ เป้ ำ หมำยไว้ ร้ อ ยละ 80 มี ผ ลกำร
ดำเนินงำน ร้อยละ 97.75 และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2561 กำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ร้อยละ 85 มีผลกำรดำเนินงำน 93.33
ซึ่งบรรลุทั้งสองแผนและเกินค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

หลักฐำน
ARIT-5.1-2-09
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 กรกฎำคม
2561



มีดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำร
กำหนดควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของสถำบันและให้
ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม โดยได้กำหนดควำมเสี่ยงเรื่อง ระบบ
สำรสนเทศใช้กำรไม่ได้ ซึ่งมีปัจจัยเสียงคือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
เสื่อม ชำรุด เนื่องจำกใช้งำนมำนำนปี
ส ำนั ก วิ ท ยบริก ำรได้ ดำเนิน กำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรฝ่ำย
จัดทำและกำกับติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ กำกับ ดูแล
ติดตำม ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ย ง ตลอดจนจัดเก็บ
ข้อมูล และรวบรวมเอกสำรหลักฐำน (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.13-01)
และได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
มีหน้ำที่ ดำเนินกำรวิเครำะห์ ระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ส่งผล
กระทบหรือสร้ำงควำมล้มเหลว ประเมินโอกำส และผลกระทบ
จัดลำดับปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จั ด ท ำแผน ด ำเนิ น งำนตำมแผน ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำร
ดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-3-02)
ในกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ ย ง ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ สำมำรถควบคุ ม และ
ตรวจสอบได้ มีกระบวนกำรดำเนินงำนดังนี้
1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยใน เพื่อร่วมกันวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งประเมิน
โอกำส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงในหัวข้อควำมเสี่ยงคือ ระบบ
สำรสนเทศใช้กำรไม่ได้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้อง
ประชุ ม ชั้ น 1 อำคำรบรรณรำชนคริ น ทร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-3-03) โดยได้ สรุป มีหั ว ข้อ ประเด็น

ARIT 5.1-3-01
คำสั่งที่ 95/2560 ข้อ
2.2 แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรฝ่ำย
จัดทำและกำกับ
ติดตำมแผนบริหำร
ควำมเสีย่ ง

3

ARIT 5.1-3-02
คำสั่งที่ 71/2560
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
และควำมคุมภำยใน
สำนักวิทยบริกำรฯ

ARIT 5.1-3-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง ครั้งที่
1/2560

25
กก. ตอ. ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยง 2 ประเด็น คือ 1. ระบบสำรสนเทศใช้กำรไม่ได้ โดย
งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ 2. จำนวนผู้ใช้บริกำรหอสมุดกลำง
ลดลง โดยงำนหอสมุดกลำง ต่อจำกนั้นได้นำผลกำรวิ เครำะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยง เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
11/2560 วันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.7
กำหนดประเด็นควำมเสี่ยงสำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ให้ที่ประชุมร่วมกำรพิจำรณำ กำหนดประเด็นควำมเสี่ยง
ส ำนั ก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-3-04) ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น
พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ชอบก ำหนดประเด็ น ควำมเสี่ ย ง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 เรื่อง ระบบสำรสนเทศใช้กำรไม่ได้ โดยมอบหมำย
งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำรจัดทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ดำเนินกำรตำมแผน พร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
2. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ย งและควบคุม ภำยใน ได้
ดำเนินกำรร่วมกันวิเครำะห์ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกำส และ
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก และได้ดำเนิน กำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ ย ง
ดังนี้
1) วิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยง และประเภทควำมเสีย่ ง สรุปได้ดังนี้
ประเภทของปัจจัยเสี่ยง คือ ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก ซึ่งมี
ปัจจัยเสี่ยง 1 ปัจจัย คือ ข้อมูลเสียหำยเกิดจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย เสื่อม ชำรุด
2) ประเมินโอกำส และผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อ
ควำมเสี่ยง รำยละเอียดดังตำรำง และเอกสำร (เอกสำรหมำยเลข
ARIT 5.1-3-05)
กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกำสและผลกระทบของปัจจัยเสีย่ ง
ควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
ควำมเสี่ยงคือ ระบบสำรสนเทศใช้กำรไม่ได้
ปัจจัยเสี่ยง
ข้อมูลเสียหำย
เกิดจำกเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์
แม่ ข่ำ ย เสื่ อ ม
ชำรุด

ประเภท
ของปัจจัย
เสี่ยง
จำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก

โอกำส
(Likelihood)
( 0-5)
4

ผลกระทบ
(Impact)
(0-5)
5

ระดับควำม
เสี่ยง
(0-25)
20
(สูง)

จำกตำรำง อธิบำยได้ว่ำ ควำมเสี่ยง คือ ระบบสำรสนเทศใช้
กำรไม่ได้ เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ภำยนอกซึ่งไม่สำมำรถ
ควบคุ ม ได้ มี ปั จ จั ย เสี่ ย ง คื อ ข้ อ มู ล เสี ย หำยเกิ ด จำกเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แม่ ข่ ำ ย เสื่ อ ม ชำรุ ด โอกำสที่ จ ะเกิ ด ระดั บ 4 มี
ผลกระทบ 5 อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ 20 เท่ำกับมีควำมเสี่ยงสูง
3) กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำเลือกวิธีกำรบริหำรควำม
เสี่ยงตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งพิจำรณำจำกโอกำสที่เกิด
และผลกระทบจำกควำมเสี่ยง โดยกำรหำวิธี ก ำรที่ เหมำะสมมำ

หลักฐำน
ARIT 5.1-3-04
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่
11/2560 วันที่ 14
พฤศจิกำบน 2560

ARIT-5.1-3-05
เอกสำร วิเครำะห์
ปัจจัยเสี่ยงและ
ประเมินโอกำสและ
ผลกระทบ
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ผลกำรดำเนินงำน
จัดกำรควำมเสี่ยงให้ลดควำมรุนแรงลง สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในกำร0
จัดกำรควำมเสี่ยง สำนักวิทยบริกำรฯ ใช้กลยุทธ์ Treat (กำรลด)
เพื่อลดโอกำสเกิดหรือผลกระทบของควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
สำมำรถยอมรับ ได้ พร้ อ มกั บ ก ำหนดแนวทำงจั ดกำรควำมเสี่ยง
รำยละเอียดดังตำรำง และเอกสำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-306)

หลักฐำน
ARIT-5.1-3-06
เอกสำรกำรจัดทำกล
ยุทธ์และแนวทำงกำร
ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์และแนวทำงกำรป้องกันปัจจัยเสี่ยง
ควำมเสี่ยงคือ ระบบสำรสนเทศใช้กำรไม่ได้
ปัจจัยเสี่ยง

ประเภท
ของปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์ที่ใช้จัดกำร
ควำมเสี่ยง

ข้อมูลเสียหำยเกิด
จำกเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย เสื่อม ชำรุด

จำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก

- จัดทำระบบ DRSite เพื่อแยกพื้นที่
จัดเก็บอุปกรณ์
- จัดทำกำรสำรอง
ข้อมูลอัตโนมัติ
(Data Backup)
โดยกำรบันทึกไว้ที่
Hard Disk สำหรับ
กำร Backup ณ
ห้องควบคุมระบบ
ทุก ๆ 3 เดือน
- ทดสอบกำรกู้คืน
ข้อมูล โดยสุ่มจำก
เครื่องแม่ข่ำยที่เก็บ
ฐำนข้อมูลและ
ทดสอบกำรกู้คืน
ระบบสำรสนเทศ
(Application
Restore)

แนวทำงกำร
จัดกำร/ป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง
- จัดทำระบบ DR Site
- ทดสอบกำรกู้คืน
ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศและ
ระบบสำรสนเทศ
- ตรวจสอบ
ฮำร์ดแวร์
(Hardware) ให้
พร้อมใช้งำน
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง

จำกตำรำงอธิบำยได้ว่ำ ปัจจัยเสี่ยง คือข้อมูลเสียหำยเกิดจำก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเสื่อมชำรุด เนื่องจำกใช้งำนมำนำนปีแล้ว
ส ำนั ก จึ ง ได้ ห ำกลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ จั ด กำรควำมเสี่ ย ง และแนวทำงกำร
จัดกำรหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คือ จัดทำระบบ DR-Site
เพื่อแยกพื้นที่จัดเก็บ อุปกรณ์ และทำกำรสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
โดยกำรบั น ทึ ก ไว้ ที่ ฮ ำร์ ด ดิ ส ก์ ส ำหรั บ กำร Backup (ส ำรอง) ณ
ห้องควบคุมระบบทุกๆ 3 เดือน มีกำรทดสอบกำรกู้คืนข้อมูล โดย
สุ่มจำกเครื่องแม่ข่ำยที่เก็บฐำนข้อมูลและทดสอบกำรกู้คืนระบบ
สำรสนเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบฮำร์ดแวร์ (Hardware) ให้พร้อมใช้
งำน สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยงและควบคุม ภำยใน ได้ ARIT-5.1-3-07
ดำเนินกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกำรกำหนดกิจกรรม เอกสำรแผนบริหำร
หรือแผนงำนมำใช้ปฏิบัติในหน่วยงำน เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำม ควำมเสีย่ ง
เสี่ ย ง หรือลดควำมเสียหำยของผลกระทบ ในกำรดำเนินงำนตำม
แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม พร้อมระบุระยะเวลำ งบประมำณ
และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน รำยละเอียดตำมเอกสำรแผน
บริหำรควำมเสี่ยง (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-3-07) และได้
นำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 12/2560
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ในวันที่ 12 ธันวำคม 2560 วำระที่ 5.7 เรื่องแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม
ร่วมกันพิจำรณำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

หลักฐำน

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงคือ ระบบสำรสนเทศใช้กำรไม่ได้
แนวทำงกำร
จัดกำร/
ป้องกันปัจจัย
เสี่ยง
- จัดทำระบบ
DR - Site

กิจกรรม/
โครงกำร

ระยะเวลำ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

- พัฒนำระบบDR
- Site

ไม่ใช้
งบประมำณ

งำนวิจัยและ
พัฒนำ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ฯ

- ทดสอบกำรกู้
คืนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
และระบบ
สำรสนเทศ

- ทดสอบกำรกู้
คืนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศและ
ระบบสำรสนเทศ
ทุก 3 เดือน

เริ่ม
ดำเนินกำร
25 ธ.ค.
2560 แล้ว
เสร็จ 25
ม.ค. 2561
ทดสอบทุก
ไตรมำสที่
1,2,3 และ
4

- ตรวจสอบ
ฮำร์ดแวร์
(Hardware)
ให้พร้อมใช้งำน
สัปดำห์ละ 1
ครั้ง

- ตรวจสอบกำร
แจ้งเตือนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยให้พร้อมใช้
งำน สัปดำห์ละ 1
ครั้ง

เริ่ม
ตรวจสอบ
ตั้งแต่วันที่
1 ก.พ.
2561 และ
ทำกำรแบ่ง
ช่วงทุก
สัปดำห์

ไม่ใช้
งบประมำณ

ไม่ใช้
งบประมำณ

จำกตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง อธิบำยได้ว่ำ แนวทำงกำร
จัดกำรหรือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และดำเนินงำนตำมกิจกรรม คือ
จัดทำระบบ DR – Site เพื่อแยกพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ ทดสอบกำร
กู้ คื น ฐำนข้ อ มู ล สำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบกำรแจ้งเตือนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยให้พร้อมใช้งำน
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง โดยไม่ใช้เงินประมำณ ระยะเวลำอยู่ในช่วง ต.ค.
2560- ก.ย. 2561
ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้ว เห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง
สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โดยให้กำหนดกำร
ดำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน (เอกสำรหมำยเลข ARIT
5.1-3-08)
4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและควบคุ มภำยใน จะ
ดำเนินกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ ย ง โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ตำมเอกสำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำหนด
กิจกรรม/โครงกำร ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ผลกำรดำเนินงำน และ
ข้อเสนอแนะ (ตำมแบบฟอร์ม) ผลกำรดำเนินกำร พบว่ำ ควำมเสี่ยง
ลดลง เนื่องจำกมีระบบสำรองอีกชุดที่พร้อมทำงำนได้ หำกอีกชุด
เกิ ด กำรช ำรุ ด เสี ย หำย โดยจำกกำรทดสอบท ำกำรถ่ ำ ยโอน
ฐำนข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองและทดสอบกำรใช้ งำน

ARIT-5.1-3-08
รำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่ 12/2560 วันที่
12 ธันวำคม 2560
ARIT-5.1-3-09
เอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง
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ผลกำรดำเนินงำน
สำรสนเทศแล้วอยู่ในระยะดำเนินกำรภำยใน 1 ชั่วโมง รำยละเอียด
ตำมเอกสำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-3-09 )
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงคือ ระบบสำรสนเทศใช้กำรไม่ได้
ควำมเสี่ยงด้ำนจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
กิจกรรม/ ตัวชี้วัด และ
โครงกำร/
เป้ำหมำย
แนวทำง ควำมสำเร็จ
กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง
กิจกรรม/
ระบบ
โครงกำร :
สำรสนเ
- กิจกรรม
ทศที่อยู่
พัฒนำระบบ ในเครื่อง
สำรอง
คอม
แนวทำง
พิวเตอร์
กำรจัดกำร
แม่ข่ำย
ควำมเสี่ยง : อีกชุด
1.จัดทำ
สำมำรถ
ระบบสำรอง ทำงำน
2.ทดสอบ
ได้
กำรกู้คืน
ภำยใน
ฐำนข้อมูล
1 ชั่วโมง
สำรสนเทศ
และระบบ
สำรสนเทศ
3.ตรวจสอบ
ฮำร์ดแวร์
(Hardware) ให้
พร้อมใช้งำน
สัปดำห์ละ 1
ครั้ง

ผลกำร
ดำเนินงำน

1.จัดทำระบบ
สำรองอีกชุด
โดยแยกพื้นที่
จัดเก็บอุปกรณ์
ไปติดตั้งไว้ที่
อำคำรเฉลิม
พระเกียรติ 72
พรรษำ
2. มีกำร
ทดสอบกำรกู้
คืนฐำนข้อมูล
โดยกำร
ทดลองใช้
งำนระบบ
สำรสนเทศ
3.ทำกำร
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
กำรแจ้งเตือน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยให้
พร้อมใช้งำน
สัปดำห์ละ 1
ครั้ง

กำรบรรลุตำมแผนกำร
ดำเนินงำน
แผน
ผล

ควำม
เสี่ยงที่
เหลือ
อยู่

ระบบสำร
สน
เทศสำมำรถ
ใช้งำนได้
ภำยใน 1
ชั่วโมงหลัง
เกิด
เหตุขัดข้อง
จำกเครื่อง
แม่ข่ำยอีก
ชุดหนึ่ง

- อำยุ
กำรใช้
งำน
ของ
เครื่อง
คอมพิ
วเตอร์
เกิด
กำร
เสื่อม
ชำรุด
ไปตำม
อำยุ
กำรใช้
งำน

มีระบบ
สำรองอีก
ชุดที่
พร้อม
ทำงำนได้
หำกอีก
ชุดเกิด
กำรชำรุด
เสียหำย
โดยจำก
กำร
ทดสอบ
ทำกำร
ถ่ำยโอน
ฐำนข้อมูล
ไปยัง
เครื่อง
คอมพิว
เตอร์
สำรอง
และ
ทดสอบ
กำรใช้
งำน
สำรสนเท
ศแล้วอยู่
ในระยะ
ดำเนิน
กำร
ภำยใน 1
ชั่วโมง

ข้อเสนอ
แนะใน
กำรปรับ
ปรงควำม
เสี่ยง
กำรจัดทำ
ระบบ
สำรอง
ดังกล่ำวได้
ใช้เครื่อง
คอมพิวเต
อร์ที่มีอำยุ
กำรใช้งำน
เกิน 5 ปี
และพื้นที่
จัดเก็บ
ข้อมูลอำจ
ไม่
เพียงพอ
ต่อข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี
ควรจัดหำ
ระบบ
Dr-Site
เพื่อให้
ระบบ
สำมำรถ
ทำงำนได้
ทันทีหำก
อีกเครื่อง
เกิดควำม
เสียหำย
และมีอำยุ
กำรใช้งำน
ที่มี
ประสิทธิ
ภำพยิง่ ขึ้น

จำกตำรำงรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
อธิบำยได้ว่ำ กิจกรรม/โครงกำร/แนวทำงกำรจัดกำรหรือป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยง คือ จัดทำระบบสำรอง เพื่อแยกพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์
ทดสอบกำรกู้คืนฐำนข้อมูลสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ พร้อม
ทั้ง ตรวจสอบกำรแจ้งเตือนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยให้พร้อมใช้
งำน สั ป ดำห์ ล ะ 1 ครั้ ง มี เ ป้ ำ หมำยควำมส ำเร็ จ คื อ ระบบ
สำรสนเทศในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยอีกชุดสำมำรถทำงำนได้
ภำยใน 1ชั่วโมง กำรบรรลุตำมแผนกำรดำเนิน งำน คือ มีระบบ
สำรองอีกชุดที่พร้อมทำงำนได้ หำกอีกชุดเกิดกำรชำรุดเสียหำย โดย
จำกกำรทดสอบทำกำรถ่ำยโอนฐำนข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
สำรองและทดสอบกำรใช้งำนสำรสนเทศแล้วอยู่ในระยะดำเนินกำร
ภำยใน 1 ชั่วโมง ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ คืออำยุกำรใช้งำนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เกิดกำรเสื่อมชำรุดไปตำมอำยุกำรใช้งำน ข้อเสนอแนะ

หลักฐำน
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มีกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำ
ภิบำลอย่ำง
ครบถ้วนทั้ง 10
ประกำรที่อธิบำย
กำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน

ผลกำรดำเนินงำน
ในกำรปรับปรุงควำมเสี่ยง คือ กำรจัดทำระบบสำรองดังกล่ำวได้ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี และพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลอำจไม่เพียงพอต่อข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ควรจัดหำระบบ
Dr-Site เพื่อให้ระบบสำมำรถทำงำนได้ทันทีหำกอีกเครื่องเกิดควำม
เสียหำย และมีอำยุกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ต่อจำกนั้นได้นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
6/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนำยน 2561 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.2
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งส ำนั ก ฯ
ประจ ำปี ง บประมำณ 2561 เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำให้
ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วได้ว่ำ ให้กำหนดขั้นตอน
และระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำเมื่อระบบสำรสนเทศเกิดปัญหำใช้
งำนไม่ได้ สำมำรถแก้ไขโดยกำรนำระบบสำรองมำใช้งำนได้ภำยใน
ระยะเวลำเท่ ำ ใด มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ และมอบงำนวิ จั ย และ
พั ฒ นำซอฟต์ แ วร์ ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ สรุ ป ที่ ป ระชุ ม (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-3-10)
ผู้บริหำรสำนัก หมำยถึง ผู้อำนวยกำรสำนัก รองผู้อำนวยกำร
มี น โยบำยกำรใช้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำลในกำรบริ ห ำรงำน มี ก ำร
บริ ห ำรงำนโดยใช้ หลั กธรรมำภิบ ำล โดยค ำนึ งถึ งประโยชน์ ของ
ส ำนั ก ฯ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลำกรและ
ผู้รับบริกำรสำนัก และได้ดำเนินกำรสำรวจประเมินกำรบริหำรงำน
ด้วยหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำรสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2560
มี จำนวน 10 หลัก ผู้ประเมินเป็นบุคลำกรของสำนัก และได้นำ
รำยงำนผลกำรประเมิน เสนอในที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 วำระที่ 4 เรื่อง
เสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.1 พบว่ำ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร อยู่ในระดับ ดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ คะแนน) ที่
ประชุมร่วมอภิปรายสรุปได้ว่า ให้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขหัวข้อ
ที่ถูกประเมินน้อยที่สุดเพื่อปรับปรุงการการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิ บ าล ได้ แ ก่ หลั ก ความเสมอภาค และหลั กมุ่ งเน้ น ฉันทามติ
ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับ ดี (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-01
ถึง ARIT 5.1-4-02) ซึ่งรำยละเอียดกำรบริหำรงำนในแต่ละหลัก มี
ดังนี้
(1) หลักประสิทธิผล
ควำมหมำย ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ ำ หมำยของแผนกำรปฏิ บั ติ ก ำรตำมที่ ไ ด้ รั บ งบประมำณมำ
ดำเนินกำร โดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำง ยุทธศำสตร์
และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่
เป็ น มำตรฐำน รวมถึ ง มี ก ำรติ ด ตำม ประเมิ น ผล และพั ฒ นำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สำนักใช้หลักกำรบริหำร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นกำรบริหำรโดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำรบริหำรงำน โดยสำนักมีกำรกำหนดยุทธศำสตร์

หลักฐำน

ARIT-5.1-3-10
รำยงำนกำรประชุม
ครั้งที่ 6/2561 วันที่
11 มิถุนำยน 2561

ARIT 5.1-4-01
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 มิถุนำยน
2561
ARIT 5.1-4-02
รำยงำนผลกำร
ประเมินกำรบริหำร
งำนด้วยหลักธรรมำภิ
บำลของผู้บริหำร
สำนัก ประจำปี
กำรศึกษำ 2560
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ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วั ด
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ โดย
มีกระบวนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. สำนักมีกำรทบทวนวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรดำเนินงำนของ
สำนักโดยแบ่งเป็นพันธกิจตำมแผนยุทธศำสตร์ของสำนัก (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-03 ถึง ARIT 5.1-4-06)
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิทยบริกำรฯ
1.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนยุทธศำตร์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2560-2564
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560
1.2 แผนยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564
1.3 สำนักนำเสนอแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 วำระที่ 5
เพื่อพิจำรณำ ตำมสรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อที่ 7 แผนยุทธศำสตร์สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 และ
แผนปฏิบัตริ ำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มติที่ประชุม
เห็นชอบ

2. มีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์สำนักสู่บุคลำกรทุก
ระดับ ดังนี้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-07 ถึง ARIT 5.1-4-11)
2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรฯ สูห่ น่วยงำนภำยใน ประจำปี
งบประมำณ 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2560
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 12/2560
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2560 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.2
สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรถ่ำยทอดแผนฯ ประจำปีงบประมำณ
2561 มติที่ประชุม รับทรำบ
2.3 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.1
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงิน ประจำปีงบประมำณ 2561 ไตรมำสที่ 2
มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินฯ มอบทุกงำน
ติดตำมแผนปฏิบัติงำนในแต่ละโครงกำรเพื่อให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ
เป็นตำมแผนที่กำหนดไว้
2.4 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่
5.3 รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมตัว ชี้ วัด ตำมแผนยุทธศำสตร์

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-03
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิทยบริกำรฯ
ARIT 5.1-4-04
สรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรทบทวน
แผนยุทธศำตร์สำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ.2560-2564
(ปรับปรุง พ.ศ.2560)
ARIT 5.1-4-05
แผนยุทธศำสตร์สำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ. 2561-2564
ARIT 5.1-4-06
สรุปมติกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย ครั้งที่
4/2561 วันที่ 11
เมษำยน 2561
ARIT 5.1-4-07
โครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำร
ถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์สำนักวิทย
บริกำรฯ สู่หน่วยงำน
ภำยใน ประจำปี
งบประมำณ 2560
ARIT 5.1-4-08
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่
12/2560 วันที่ 12
ธันวำคม 2560
ARIT 5.1-4-09
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนัก ไตรมำสที่ 3 มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรติดตำม
แผนยุทธศำสตร์สำนักฯ พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ไตรมำสที่ 3 มอบงำนที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดดำเนินงำนตำม
แผนที่วำงไว้
2.5 ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2561วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.1
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์/
แผนปฏิบัติกำร/รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ สำนักฯ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไตรมำสที่ 1-3 มติที่ประชุม
เห็นชอบ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบตั ิกำร/รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 เดือนตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561 (ไตรมำสที่ 1 –
3) โดยมอบสำนัก นำข้อเสนอแนะ/สังเกตจำกคณะกรรมกำรไป
พิจำรณำปรับปรุงกำรดำเนินกำรต่อไป
3. มีกำรกำหนดทิศทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
โดยใช้ระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และระบบบริหำร
คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 ในกำรขับเคลื่อน (เอกสำรหมำยเลข
ARIT 5.1-4-12 ถึง ARIT 5.1-4-16)
3.1 นโยบำยกำรประปันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560
3.2 ประกำศสำนัก เรื่อง /นโยบำยคุณภำพ และ
วัตถุประสงค์คุณภำพของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ณ วันที่ 2 กันยำยน 2559
3.2 คำสั่งมหำวิทยำลัยฯ แต่งตั้งรองผู้อำนวยกำรสำนัก
3.3 คำสั่งสำนักมอบหมำยงำน
3.4 คำสั่งสำนักแต่งตั้งผูร้ บั ผิดชอบดำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำรฯ ที่
95/2560 ณ วันที่ 15 ธันวำคม 2560
3.5 คำสั่งสำนักแต่งตั้งคณะกรรมกำรระบบบริหำรคุณภำพ
ISO 9001 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (QMRC)
ที่ 16/2561 ณ วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561

4. มีกำรนำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบตั ิงำนและ
พัฒนำสำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-17 ถึง ARIT 5.1-422)

หลักฐำน
3/2561 วันที่ 29
มีนำคม 2561
ARIT 5.1-4-10
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักฯ ครั้งที่
6/2561 วันที่ 11
มิถุนำยน 2561
ARIT 5.1-4-11
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนักฯ ครั้งที่
1/2561 วันที่ 2
กรกฎำคม 2561
ARIT 5.1-4-12
ประกำศสำนัก เรื่อง
นโยบำยคุณภำพ และ
วัตถุประสงค์คุณภำพ
ของสำนัก
ARIT 5.1-4-13
คำสั่งแต่งตั้งรอง
ผู้อำนวยกำรสำนักฯ
ที่ 440/2560 และ
2465/2560
ARIT 5.1-4-14
คำสั่งมอบหมำยงำน
ARIT 5.1-4-15 คำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
สำนักวิทยบริกำรฯ
ARIT 5.1-4-16
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรระบบ
บริหำรคุณภำพ ISO
9001
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4.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร/รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก เพื่อติดตำมมติโดยระบบ
ประชุมออนไลน์
4.2 ระบบควบคุมสำรสนเทศ ISO 9001
4.3 ระบบสำรสนเทศงำนประกันคุณภำพ
4.4 ระบบแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
4.5 ระบบจัดกำรแบบประเมินควำมพึงพอใจ
4.6 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-17
ระบบประชุมออนไลน์
ARIT 5.1-4-18
ระบบควบคุม
สำรสนเทศ ISO 9001
ARIT 5.1-4-19
ระบบสำรสนเทศงำน
ประกันคุณภำพ
ARIT 5.1-4-20
ระบบแจ้งปัญหำกำร
ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ
ARIT 5.1-4-21
ระบบจัดกำรแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจ
ARIT 5.1-4-22
5. สำนักมีกำรกำกับติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของสำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-23 ถึง ARIT 5.1-4-27) ระบบสำรบรรณ
5.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ อิเล็กทรอนิกส์
1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ARIT 5.1-4-23
ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ไตรมำสที่ รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
1 มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์
สำนัก ครั้งที่ 1/2561
สำนักฯ ไตรมำสที่ 1 มอบงำนที่รบั ผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด
วันที่ 16 มกรำคม
ดำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้
5.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้ง 2561
ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่ อ ARIT 5.1-4-24
พิจำรณำ ข้อที่ 5.1, 5.2 รำยงำนผลกำรประเมิน ฯ และข้อที่ 5.3 รำยงำนกำรประชุม
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมิน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมพึ งพอใจ และผลกำรด ำเนิน งำนตำมแผนกำรบริ ห ำรและ สำนัก ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 21 กุมภำพันธ์
พัฒนำบุคลำกร
5.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 2561
3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2561 วำระที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ ข้อ ARIT 5.1-4-25
รำยงำนกำรประชุม
ที่ 4.2 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนงำนวิจัยฯ และข้อที่ 4.3 สรุป
คณะกรรมกำรบริหำร
รำยงำนระดับควำมพึงพอใจโครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำร
สำนัก ครั้งที่ 3/2561
ประจำปีงบประมำณ 2561 มติที่ประชุม รับทรำบ ผลกำร
วันที่ 29 มีนำคม
ปฏิบัติงำน
5.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 2561
6/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ ARIT 5.1-4-26
ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้หลักสูตร รำยงำนกำรประชุม
“นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 6/2561
และกำรสื่อสำร” มติที่ประชุม เห็นชอบ รำยงำนลการดาเนิน
โครงการฯ มอบงานบริการคอมพิวเตอร์หาแนวทางในการปรับปรุง วันที่ 11 มิถุนำยน
2561
ข้อที่ได้รับการตอบแบบประเมินทีไ่ ด้ผลประเมินน้อยที่สุด
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5.5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ
ข้อที่ 5.1 และ 5.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-27
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2561
6. สำนักมีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของงำน วันที่ 2 กรกฎำคม
2561
และพัฒนำ ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ (เอกสำร
ARIT 5.1-4-28
หมำยเลข ARIT 5.1-4-28)
6.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ รำยงำนกำรประชุม
8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ คณะกรรมกำรบริหำร
ข้ อ 5.2 รำยงำนผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนัก ครั้งที่ 8/2561
สำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผล วันที่ 29 สิงหำคม
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและ 2561
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มอบงำน
บริหำรและธุรกำรตรวจสอบข้อเสนอแนะที่สำนักต้องปรับปรุง และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรแก้ไขต่อไป
6.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ
ข้อ 5.3 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ครั้งที่ 2 มอบงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ และงำนหอสมุด
กลำง ตรวจสอบข้อเสนอแนะที่หน่วยงำนต้องปรับปรุงแก้ไข และ
แจ้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขต่ อ ไป ส่ ว นข้ อ ที่ ยั ง ไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรแก้ไขในงบประมำณปี 2561 ให้นำไปบรรจุในโครงกำร
ปีงบประมำณ 2562 ต่อไป
6.3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ
ข้อ 5.4 รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 มติที่ประชุม
เห็นชอบ ผลกำรประเมินตนเอง สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
6.4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ
ข้อ 5.5 รำยงำนประเมินผลตัวชี้วัดของแผนบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ประจำปี
กำรศึ ก ษำ 2560 มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ ผลกำรติ ด ตำมตั ว ชี้วัด
ควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ
2560 มอบงำนบริหำรและธุรกำรเพิ่มข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรใน
แต่ ล ะโครงกำรอบรมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ ำพอย่ ำ งไร
ภำยหลังกำรอบรม

34
กก. ตอ. ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
6.5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 เสนอเพื่อพิจำรณำ
ข้อ 5.6 รำยงำนประเมินผลตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำร
ติดตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564
ประจำปีงบประมำณ 2561
- ผลกำรประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
ด้ำนประสิทธิผล พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.57 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(2) หลักประสิทธิภำพ
ควำมหมำย กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลทีด่ ี
มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสม ให้องค์กรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน
แรงงำน และระยะเวลำให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อ กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองพันธ
กิจมหำวิทยำลัยและสำนัก รวมทั้งผู้รับบริกำรทุกระดับ
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) สำนักมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณภำพ
กำรให้บริกำร โดยสำนักมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ใช้เทคนิคและ
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรดังนี้
1. มีกำรบูรณำกำรแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำรในพันธกิจหลัก
ของสำนักในด้ำนกำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพ บริกำรมีคุณภำพ สืบ
สำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดย
กำหนดให้แต่ละกิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรของสำนัก
สำมำรถเชื่อมโยงและตอบสนองตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยและสำนักได้ และตอบสนองตัวบ่งชี้ของงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับสำนัก/สถำบัน (เอกสำรหมำยเลข ARIT
5.1-4-29 ถึง ARIT 5.1-4-33)
1.1 แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2561
1.2 กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนในภำพรวมในรอบ 12 เดือน
และรำยงำนประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีงบประมำณ 2561 ได้ร้อยละ 99.74 ของงบประมำณ
ที่ได้รับกำรจัดสรรของสำนัก
1.3 มีประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของสำนัก ในปีกำรศึกษำ
2560 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1.3.1 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รั บบริ ก ำร
สำนัก ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหำคม 2560 – 31 มกรำคม 2561 ได้
ค่ ำ เฉลี่ ย 4.17 คะแนน อยู่ ใ นระดั บ มำก และครั้ งที่ 2 วั น ที่ 1
กุมภำพันธ์ – 31 กรกฎำคม 2561) ได้ค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ใน
ระดั บ มำก จะเห็ น ได้ ว่ ำ ผลกำรประเมิน ดี ขึ้ น เนื่ อ งจำกสำนักได้
ดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ดีขึ้น ได้แก่ ด้ำนสิ่งอำนวย

หลักฐำน

ARIT 5.1-4-29
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ
2561

ARIT 5.1-4-30
รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร สำนักฯ
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ควำมสะดวก ส ำนั ก ได้ ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม จุ ด สั ญ ญำณเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ต และเพิ่มโต๊ะเก้ำอี้ที่นั่งอ่ำนใช้งำนที่ทันสมัย มำกขึ้น
ส่วนด้ำนสำรสนเทศหน่วยงำนได้จัดทำเอกสำรแผ่นพับ และป้ำย
แนะนำกำรให้บริกำรมีควำมชัดเจนขึ้น มีกำรสื่อสำรกับผู้บริกำร
อย่ำงสม่ำเสมอเมื่อสำนักมีจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริกำรทุก
ระดับ
1.3.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของสำนัก ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหำคม 2560 – 31 มกรำคม
2561 ได้ค่ำเฉลี่ย 4.07 คะแนน อยู่ในระดับ มำก และครั้งที่ 2 วันที่
1 กุมภำพันธ์ – 31 กรกฎำคม 2561) ได้ค่ำเฉลี่ย 4.28 คะแนน อยู่
ในระดับ มำก จะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมินดีขึ้นเนื่องจำกสำนักได้
ดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้ดีขึ้น ได้แก่ ด้ำนกำรบริกำร
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ส ำนั ก ได้ ด ำเนิ น กำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรแจ้งซ่อมให้เร็วขึ้นและมีกำรตรวจข้อมูล ใน
ระบบแจ้งซ่อมเพื่อให้ดำเนินงำนเป็นปัจจุบัน และจัดหำเช่ำเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน จำนวน 40 เครื่อง
ที่ห้องฝึกอบรม ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
จั ด เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ก ำรตลอดเวลำที่ เ ปิ ด ท ำกำรในห้ อ งบริ ก ำร
อิ น เทอร์ เ น็ ต และเพิ่ ม เครื่อ งพิ ม พ์ ใ ห้ เพี ย งพอต่ อ กำรใช้ งำนของ
ผู้รับบริกำร ปรับปรุงเส้นทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยใน
มหำวิทยำลัย ส่วนด้ำนห้องสมุด มีกำรจัดทรัพยำกรสำรสนเทศ
โดยกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรได้คัดเลือกตรงกับควำมต้องกำร
ดำเนินกำรปรับปรุงเครื่องคืนหนังสือให้มีประสิทธิ ภำพต่อกำรใช้
งำนและย้ำยชั้นหนังสือเข้ำห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศพร้อมกั้นห้อง
กระจก ชั้น 2 และติดเครื่องปรับอำกำศทำให้บรรยำกำศในกำร
ค้นคว้ำดีขึ้น
2. ผลกำรตรวจประเมิน คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ระดับ
ส ำนั ก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-34 ถึ ง ARIT 5.1-4-35)
ประจำปีกำรศึกษำ 2558 มีผลกำรประเมิน 4.54 คะแนน อยู่ใน
ระดับ ดีมำก และประจำปีกำรศึกษำ 2559 มีผลกำรประเมิน 4.35
คะแนน อยู่ในระดับ ดี ส่วนปีกำรศึกษำ 2560 จะได้รับกำรตรวจ
ประเมินในวันที่ 5 กันยำยน 2561 ซึ่งสำนักมีกำรประเมินตนเอง
4.66 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
3. สำนักได้กำรรับรองระบบมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:
2015 จำกบริษัท International Certifications ประเทศ
นิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ด้ำนกำรบริกำรของ
สำนัก ได้แก่ งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.14-36)
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ประสิทธิภำพ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.57 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(3) หลักกำรตอบสนอง

หลักฐำน
ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ครั้งที่ 1
ARIT 5.1-4-31
รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร สำนักฯ
ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ครั้งที่ 2
ARIT 5.1-4-32
รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของสำนัก
ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ครั้งที่ 1
ARIT 5.1-4-33
รำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของสำนัก
ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ครั้งที่ 2

ARIT 5.1-4-34
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับสำนัก ประจำปี
กำรศึกษำ 2558
ARIT 5.1-4-35
รำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับสำนัก ประจำปี
กำรศึกษำ 2559
ARIT 5.1-4-36
ใบ certificate of
registration
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หลักฐำน
ควำมหมำย กำรให้บริกำรทีส่ ำมำรถดำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำ ที่กำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง
ตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มคี วำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) สำนักมุ่งเน้น
สนับสนุนกำรบริกำรให้ผรู้ ับบริกำรเกิดควำมประทับใจสำนัก โดย
จัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำร ดังนี้
1. พัฒนำแหล่งเรียนรูห้ อสมุดกลำง ระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต และระบบผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพื่อสร้ำง
แหล่งเรียนรู้ดิจิทลั ด้ำนศึกษำศำสตร์ของสำนักให้มีประสิทธิภำพ
และตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ประจำปีงบประมำณ
2561 ซึ่งมีโครงกำรรองรับ จำนวน 6 โครงกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-37
ARIT 5.1-4-37 ถึง ARIT 5.1-4-42)
โครงกำรจัดหำ
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ARIT 5.1-4-38
โครงกำรจัดหำ
สำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้ำว
เข้ำสู่ยุค 4.0
ARIT 5.1-4-39
โครงกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อม
ห้องสมุดเพื่อก้ำวสู่ยุค
4.0
ARIT 5.1-4-40
โครงกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน
ARIT 5.1-4-41
โครงกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์
ARIT 5.1-4-42
โครงกำรพัฒนำระบบ
ผลิตสื่อกำรเรียนกำร
2. มีบริกำรด้ำนห้องสมุด ห้องบริกำรค้นคว้ำ ห้องบริกำร
สอนออนไลน์เพื่อสร้ำง
อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและ แหล่งเรียนรู้ดิจิทลั ด้ำน
ระบบสำหรับบันทึกกำรเรียนกำรสอน (เอกสำรหมำยเลข ARIT
ศึกษำศำสตร์
5.1-4-43 ถึง ARIT 5.1-4-46)
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หลักฐำน
ARIT 5.1-4-43
ภำพห้องสมุด
ARIT 5.1-4-44
ภำพห้องบริกำร
อินเทอร์เน็ต
ARIT 5.1-4-45
ภำพห้องปฏิบัติกำร
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
3. โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชดำริสมเด็จ
ARIT 5.1-4-46
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กลุม่ เป้ำหมำยโรงเรียน ภำพห้องเรียนและ
ตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโป่งตะแบก อำเภอชนแดน มี 4
ระบบสำหรับบันทึก
กิจกรรม ได้แก่ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-47)
กำรเรียนกำรสอน
3.1 ตรวจเยี่ยม/ปรับปรุงกำรใช้งำนระบบ eDLTV เมื่อวันที่ ARIT 5.1-4-47
10-11 มกรำคม 2560
รำยงำนสรุปผลกำร
3.2 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่ำนระบบ
ดำเนินโครงกำรบริกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนำยน 2561
วิชำกำร โครงกำร
3.3 โครงกำรเพิ่มทักษะกำรเรียนรู้กำรใช้งำนระบบทดสอบ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทำงกำรเรียนรู้ในรูปแบบ VDO Conference ด้วย Google Hang ตำมพระรำชดำริ
Out เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2561
สมเด็จพระเทพฯ
3.4 ติดตำมกำรใช้งำนระบบทดสอบทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 7-8 สิงหำคม 2561
4. มีกำรรับฟังข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำอำจำรย์และบุคลำกร
ประจำปี 2561 โดยผ่ำนระบบประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำน
ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรใช้บริกำรต่ำงๆ ของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำนักได้ดำเนินงำนตำมทีผ่ ู้ร้องขอ
หรือผู้รบั บริกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด เช่น พัฒนำ
ARIT 5.1-4-48
ระบบสำรสนเทศ ซ่อมคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์ ขอใช้ห้องฝึกอบรม/ ผลกำรประเมินควำม
ห้องประชุม และซ่อมเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (เอกสำรหมำยเลข
พึงพอใจกำรใช้บริกำร
ARIT 5.1-4-48 ถึง ARIT 5.1-4-55)
ห้องเรียนและระบบ
4.1 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร
สำหรับบันทึกกำรเรียน
ห้องเรียนและระบบสำหรับบันทึกกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย
กำรสอน
3.85
ARIT 5.1-4-49
4.2 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำร ผลกำรประเมินควำม
ข้อมูลข่ำวสำรเว็บไซต์สำนัก มีค่ำเฉลี่ย 4.39
พึงพอใจในกำรใช้
4.3 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรระบบ บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ มีค่ำเฉลี่ย 4.10
เว็บไซต์สำนัก
4.4 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องบริกำร ARIT 5.1-4-50
อินเทอร์เน็ต อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มีค่ำเฉลี่ย 4.36
ผลกำรประเมินควำม
4.5 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร
พึงพอใจผู้ใช้บริกำร
ห้องเรียนอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย 4.64
ระบบเครือข่ำย
4.6 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรห้อง อินเทอร์เน็ตภำยใน
ประชุม สำนัก อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย 4.67
มหำวิทยำลัยฯ
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4.7 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย
4.57
4.8 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องบริกำร
อินเทอร์เน็ต อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มีค่ำเฉลี่ย 4.00
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
กำรตอบสนอง พบว่ำ มีค่ำเฉลีย่ 4.53 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-51
ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจกำรใช้ห้อง
บริกำรอินเทอร์เน็ต
อำคำรบรรณรำช
นครินทร์
ARIT 5.1-4-52
ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจกำรใช้บริกำร
ห้องเรียนอำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำนัก
ARIT 5.1-4-53
ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจกำรใช้บริกำร
ห้องประชุม สำนัก
อำคำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ARIT 5.1-4-54
ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจกำรใช้บริกำร
ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร์ อำคำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ARIT 5.1-4-55
ผลกำรประเมินควำม
(4) หลักภำระรับผิดชอบ
พึงพอใจกำรใช้ห้อง
ควำมหมำย กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และ บริกำรอินเทอร์เน็ต
ผลงำนต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ใน อำคำรศูนย์ภำษำและ
ระดับทีส่ นองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร รวมทั้งกำรแสดงถึง คอมพิวเตอร์
ควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) สำนักแสดงควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
โดยควำมรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับทีส่ นองต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำย โดยสำนักได้ปฏิบตั ิตำมหลักภำระควำมรับผิดชอบ ARIT 5.1-4-56
นี้มุ่งเน้นกำรดำเนินงำนผ่ำนพันธกิจ 4 ด้ำนของสำนัก และโดย
แผนปฏิบัติกำร
เฉพำะในพันธกิจด้ำนให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก ประจำปีงบประมำณ
พระรำชดำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
2561
วิชำชีพ โดยสำนักมีกำรดำเนินงำนผ่ำนกิจกรรม/โครงกำรที่สำคัญๆ
ดังนี้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-56)
พันธกิจสำนัก
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1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มคี ุณภำพและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย
1.1 โครงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้
1.2 โครงกำรจัดหำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้ำวเข้ำสูย่ ุค
4.0
1.3 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน
1.4 โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำย
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
1.5 โครงกำรพัฒนำระบบผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
เพื่อสร้ำงแหล่งเรียนรู้ดิจิทลั ด้ำนศึกษำศำสตร์
1.6 โครงกำรเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน (ปีที่สำม)
2. กำรให้บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนสำกล
2.1 โครงกำรประกันคุณภำพสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ
3.1 โครงกำรสืบสำนและน้อมนำโครงกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี
4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มคี วำม
คล่องตัว ยืดหยุ่น ตำมหลักธรรมำภิบำล
4.1 โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและปฏิบตั ิงำนในองค์กร
4.2 โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
4.3 โครงกำรบริหำรสำนักงำนสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.4 โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บริหำรจัดกำรเก็บสื่อ
มัลติมีเดียระบบ NAS
4.5 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนสำรสนเทศสำหรับบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ภำระรับผิดชอบ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.50 คะแนน อยู่ในระดับ ดี

(5) หลักควำมโปร่งใส
ควำมหมำย กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร อันไม่ต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยผู้รับบริกำรรู้ทุกขั้นตอนในกำรดำเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้

หลักฐำน
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กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักควำมโปร่งใส (Transparency) สำนักมีกำรเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงตรงไปตรงมำมุ่งเน้นกำรสื่อสำรแบบสองทำง (ทำงเอกสำรและ
ทำงออนไลน์) และกำรตรวจสอบจำกภำยในและภำยนอก ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย มีกำรดำเนินงำนจัดซื้อ-จัดจ้ำง ผ่ำนทำงระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php) และมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงเปิดเผย โดยจัดทำรำยงำน
ประจำปี 2559 และประชำสัมพันธ์ กิจกรรมกำรดำเนินงำน ข้อมูล
ข่ำวสำรสำนัก ผ่ำนช่องทำงโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำง
เสรี (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-57 ถึง ARIT 5.1-4-62)
1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร
(http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php)
2. เว็บไซตสำนักฯ http://arit.pcru.ac.th
3. เฟสบุ๊คสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(https://www.facebook.com/aritc.pcru/?ref=bookmarks)
4. รำยงำนประจำปี สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
5. มีคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี 2560
6. มีคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนัก
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ควำมโปร่งใส พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก

(6) หลักกำรมีส่วนร่วม
ควำมหมำย กระบวนกำรที่ผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่สำคัญที่เกีย่ วข้อง ร่วมคิด

หลักฐำน

ARIT 5.1-4-57
ภำพระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร
ARIT 5.1-4-58
เว็บไซตสำนัก
ARIT 5.1-4-59
เฟสบุ๊คสำนัก
ARIT 5.1-4-60
รำยงำนประจำปี
ARIT 5.1-4-61
คำสั่งมหำวิทยำลัยฯ ที่
1832/2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 2560
ARIT 5.1-4-62
คำสั่งสำนัก ที่
23/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำร
พลเรือนในสถำบัน
อุดมศึกษำ และ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง รองผู้อำนวย
กำร และหัวหน้ำสำนัก
งำนผู้อำนวยกำรฯ
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แนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) สำนักเปิดโอกำสให้
บุคลำกรและผู้รับบริกำรเข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วม
คิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย โดย
สำนักมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ บุคลำกร ผู้รับบริกำรจำก
ภำยนอกด้วยกระบวนกำรดังนี้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-63
ถึง ARIT 5.1-4-69)
1. กำรร่วมประชุมทั้งภำยในและภำยนอกสำนัก
1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก
1.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก (ที่มีกรรมกำร
จำกภำยนอก)
1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำงำน
1.4 กำรประชุมร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือ
1.5 เข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
2. ร่วมวำงแผน และดำเนินงำน ตำมพันธกิจของสำนัก กับ
หน่วยงำนภำยนอก
2.1 ผู้บริหำรสำนักเข้ำร่วมวำงแผนเตรียมงำนจัดทำ
ห้องสมุด ณ เรือนจำ
3. กำรทำ MOU ร่วมกับส่วนรำชกำรภำยนอก
3.1 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือสำนักฯ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏทั่วประเทศ
3.2 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือสำนักฯ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏภำคเหนือ 8 แห่ง
3.3 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำร
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว
3.4 โครงกำรควำมร่วมมือเพื่อสรรหำและใช้งำนทรัพยำกร
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทฐำนข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ (14 สถำบัน)
-ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
กำรมีส่วนร่วม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.57 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก

(7) หลักกำรกระจำยอำนำจ
ควำมหมำย กำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และ
ภำรกิจต่ำงๆ ให้แก่งำนต่ำงๆ ในสำนักรับผิดชอบ โดยมีอสิ ระตำม
สมควรรวมถึงกำรมอบอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจ

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-63
ภำพกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริหำรสำนัก
ARIT 5.1-4-64
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก
ARIT 5.1-4-65
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
งำน
ARIT 5.1-4-66
ภำพกำรประชุม
เครือข่ำย
ARIT 5.1-4-67
ภำพบุคลำกรเข้ำร่วม
ประชุมกับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย
ARIT 5.1-4-68
ภำพผู้บริหำรเข้ำร่วม
โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ พื่อขับเคลื่อน
พันธกิจของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กลุ่มภำคเหนือ
ARIT 5.1-4-69
แฟ้ม MOU
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และกำรดำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กำร
ปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร เพื่อผล
กำรดำเนินงำนที่ดีของสำนัก
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) สำนักมีกำร
กระจำยอำนำจกำรปฏิบัติงำน โดยแต่งตั้งรองผู้อำนวยกำรสำนัก
ให้ครอบคลุมทุกงำน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติในหน้ำที่ตำแหน่งหัวหน้ำงำน
ทั้ง 4 งำน และมีกำรมอบหมำยงำนเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
งำนในงำนที่ตนเองรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงองค์กร 4 งำน ได้แก่ 1)
งำนบริหำรและธุรกำร 2) งำนหอสมุดกลำง 3) งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 4) งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย และสำมำรถตัดสินใจเบื้องต้น
และกำรดำเนินกำรให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนได้อย่ำงสะดวก
คล่องตัว และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของสำนักเพื่อให้
ร่วมกันดำเนินกิจกำรสำนักเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-70 ถึง ARIT 5.1-4-73)
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
กำรกระจำยอำนำจ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.53 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมำก
(8) หลักนิติธรรม
ควำมหมำย กำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศ ในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบตั ิ
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักนิติธรรม (Rule of Law) สำนักมีกำรดำเนินงำนตำมหลัก
นิติธรรม โดยถือปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่ำงๆ และ
ประกำศของมหำวิทยำลัย และตำมจรรยำบรรณบุคลำกร เช่น กำร
ใช้ห้องสมุด กำรประเมินบุคลำกร โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ด้วยควำมเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-74 ถึง ARIT 5.1-477)
1. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำด้วยกำรใช้
หอสมุดกลำง พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 19 มกรำคม 2559
2. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีกำรในกำรยืมและคืน ทรัพยำกรสำรสนเทศของหอสมุดกลำง
พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2559
3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ ค่ำประกัน ค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ พ.ศ. 2559 ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2559

หลักฐำน
ARIT 5.1-4-70
คำสั่งมหำวิทยำลัย ที่
440/2560 และที่
2465/2560 แต่งตั้ง
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
ARIT 5.1-4-71
คำสั่งมหำวิทยำลัย ที่
842/2557 และที่
2439/2560 แต่งตั้ง
ผู้ปฏิบัติในหน้ำที่
ตำแหน่งหัวหน้ำงำน
ARIT 5.1-4-72
คำสั่งสำนัก ที่ 37/2561
มอบหมำยงำนและ
ควำมรับผิดชอบฯ
ARIT 5.1-4-73
คำสั่งสำนัก ที่ 95/2560
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ผู้รับผิดชอบดำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพฯ
ประจำปีกำรศึกษำ
2560

ARIT 5.1-4-74
ระเบียบมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำ
ด้วยกำรใช้หอสมุดกลำง
พ.ศ. 2559
ARIT 5.1-4-75
ประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ในกำรยืมและคืน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ของหอสมุดกลำง พ.ศ.
2559
ARIT 5.1-4-76
ประกำศมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง
กำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ
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และกำรบริหำรจัดกำรของสำนักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
กำรนำพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 มำกำหนดเป็นนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยมหำวิทยำลัยออก
ประกำศ ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2560 และมีแนวปฏิบัติ
ประกอบด้วย
สรุปกำรบริหำรงำนสำนักของผู้บริหำรตำมหลักนิติธรรม นั้น
สำนักปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และประกำศ อย่ำงเคร่งครัด
จึงไม่มีข้อร้องเรียน และไม่มีกำรสอบวินัย
-ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
นิติธรรม พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.58 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมำก
(9) หลักควำมเสมอภำค
ควำมหมำย กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกันโดย ไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ
ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สถำนะของบุคคล กำรศึกษำ และอื่นๆ
กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักควำมเสมอภำค (Equity) สำนักเน้นกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ
เทียมกันต่อนักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกร และผู้รับบริกำรโดย
อำศั ย ข้ อ ก ำหนดและหลั ก เกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น ในกำรเข้ ำ ถึ ง
บริกำรและสวัสดิกำรต่ำงๆ ส่วนควำมเสมอภำคในองค์กร อำทิกำร
แสดงขวัญกำลังใจต่อบุคลำกรและคนในครอบครัว เช่น กำรแสดง
ควำมยินดีกับบุคลำกรที่คลอดบุตรของนำงสำวศิวพร อ่อนชุ่ม เมื่อ
วันที่ 2 มีนำคม 2561 และรับขวัญบุตรของนำยวิเศษ เกตุดี เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนำยน 2561/ กำรเยี่ยมเวลำเจ็บป่วยของนำยอุดมศักดิ์
ภู่พิมล ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุทำงรถจักรยำนยนต์และเข้ำพักรักษำ
ตัวที่โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560/ กำรแสดง
ควำมยินดีในวันคล้ำยวันเกิดของบุ คลำกร เช่น นำงโชติกำ โสดำ
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2560 และนำยชัยมงคล แก้วสี เมื่อวันที่ 8
มกรำคม 2561/ กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกร (ศึกษำดูงำน)/
กำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้บุคลำกรได้มีควำมรู้/เพิ่มพูนทักษะกำร
ปฏิบัติงำน/ กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำงำนบุคลำกรทุกระดับ
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.1-4-78
ถึง ARIT 5.1-4-82)
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
ควำมเสมอภำค พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.48 คะแนน อยู่ในระดับ ดี
(10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
ควำมหมำย กำรหำข้อตกลงทั่วไป ภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำ
ข้ อ คิ ด เห็ น จำกกลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ แ ละเสี ย ประโยชน์
โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่

หลักฐำน
ค่ำประกัน ค่ำควำม
เสียหำยต่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ พ.ศ. 2559
ARIT 5.1-4-77
ประกำศมหำวิทยำลัย
เรื่อง นโยบำยกำร
รักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

ARIT 5.1-4-78
ภำพแสดงควำมยินดี
และมอบของขวัญบุตร
ของบุคลกำร
ARIT 5.1-4-79
ภำพกำรเยีย่ มเยียน
บุคลำกรเวลำเจ็บป่วย
ARIT 5.1-4-80
ภำพแสดงควำมยินดีใน
วันคล้ำยวันเกิดของ
บุคลำกร
ARIT 5.1-4-81
ภำพกำรศึกษำดูงำน
ARIT 5.1-4-82
ภำพกำรฝึกอบรมของ
บุคลำกร
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ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทำมติไม่จำเป็ นต้องหมำยควำม
ว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

หลักฐำน

กำรดำเนินงำนของสำนัก
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) สำนักคำนึงถึง
สิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษำ บุคลำกรและผู้รับบริกำรเป็น
หลั ก มี ก ำรหำข้ อ ตกลงทั่ ว ไปภำยในกลุ่ ม บุ ค ลำกร คณำจำรย์
นักศึกษำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีกำรรับฟังข้อคิดเห็น มี
ส่วนเสนอแนะหรือร่วมดำเนินกำร อันเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้
กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ และในรูปของคณะกรรมกำรต้องเห็นชอบร่วมกันไม่
มี ข้ อ คั ด ค้ ำ น หำกมี ต้ อ งมี ที่ ยุ ติ โดยไม่ มี ก ำรค้ ำ งคำใจ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.1-4-83 ถึง ARIT 5.1-4-86)
1. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักเป็นประจำทุกเดือน /
คณะกรรมกำรประจำสำนัก และคณะกรรมกำรประจำงำนสำนักใน
ปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อแจ้งนโยบำยกำรบริหำร ปรึกษำหำรือ
วำงแผน รั บ ฟั งควำมคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และมติ ใ นที่ ป ระชุม
เพื่อให้กำรบริหำรงำนสำนักอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
2. มีกำรคัดเลือกพนักงำนดีเด่น ประจำปี 2560 ช่วงปลำย
เดือนธันวำคมของทุกปี โดยบุคลำกรทุกคนของสำนักมีสิทธิ์คัดเลือก
พนักงำนดีเด่น บุคลำกรสำนักยอมรับและมีฉันทำมติร่วมกันของผล
กำรคัดเลือก ได้แก่ นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย
และนำงสำวดวงใจ คำทิพย์ ลูกจ้ำงชั่วครำว
- ประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ด้ำน
มุ่งเน้นฉันทำมติ พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ย 4.48 คะแนน อยู่ในระดับ ดี

ARIT 5.1-4-83
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ARIT 5.1-4-84
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก
ARIT 5.1-4-85
ภำพกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
งำน
ARIT 5.1-4-86
ภำพใบเกียรติบัตร

ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ เป็ น หน่ ว ยงำนที่ บ ริ ก ำรด้ ำ นเทคโนโลยี
มีดาเนินการ
จัดการความรู้ตาม สำรสนเทศ ที่มุ่งเน้นพัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ โดยได้
ดำเนินกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
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
กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ สำนัก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันที่ 12 ตุลำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 กำหนดประเด็นและ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ สำนักฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ กำร
กำหนดประเด็นกำรจัดกำรควำมรู้ ในด้ำนกำรปฏิบัติงำน คือ “กำร
จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ” และได้กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยขององค์
ควำมรู้ (KM) คือ บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ จำนวน 27 คน
ไม่รวมผู้บริหำร และให้นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-01
ถึง ARIT-5.1-5-02)

ARIT-5.1-5-01
คำสั่งที่ 75/2560
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้ สำนักวิทย
บริกำรฯ
ARIT-5.1-5-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 12 ตุลำคม 2560
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ซึ่งในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ของส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน ไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และเพื่อให้บุคลำกรของสำนักได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่ปฏิบัติต่อไป
มีกำรนำสรุปประเด็นองค์ควำมรู้ และกลุ่มเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรควำมรู้ที่ได้เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
10/2560 วันจันทร์ที่ 16 ตุลำคม 2560 ในวำระที่ 5 ข้อที่ 5.3 เรื่อง
กำรกำหนดประเด็น และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ
ที่ประชุมร่วมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ หัวข้อประเด็นของกำร
จั ด กำรควำมรู้ คื อ กำรจั ดท ำคู่ มื อปฏิ บั ติ งำนของบุ คลำกรสำย
สนั บ สนุ น ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และ
กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ จำนวน 27 คน
ได้แก่ หัวหน้ำสำนักงำน 1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน17 คน
พนักงำนรำชกำร จำนวน 1 คน ลูกจ้ำงประจำ จำนวน 1 คน และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน 7 คน มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-5-03)
2. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้จดั ทำร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้
รำยละเอียดดังนี้ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-04)
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อหน่วยงำน : สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
องค์ควำมรู้ที่จำเป็น (K) : กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด : ร้อยละ 80
ลำ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะ ตัวชี้
เป้ำ
กลุ่มเป้ำ ผู้รับ
ดับ
เวลำ วัด
หมำย
หมำย
ผิด
ที่
ชอบ
1

2

กำรกำหนดควำมรู้หลัก /
กำหนดประเด็นควำมรู้
-แต่งตั้งคณะกรรมกำร KM
TEAM ผู้รับผิดชอบดำเนินกำร
-ประชุมคณะกรรมกำร KM
ระดมสมองเพื่อกำหนดองค์
ควำมรู้ที่จำเป็น คือ กำรจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำย
สนับสนุน สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
-นำเสนอเข้ำที่ประชุม กบ.
สำนักฯ เพื่อพิจำรณำประเด็น
องค์ควำมรู้
กำรเสำะหำควำมรู้ที่ตอ้ งกำร/
กำรจัดทำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้
-เตรียมเนื้อหำ และจัดอบรมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดทำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมใน
กำรจัดทำผลงำนวิชำกำรต่อไป

ต.ค.
60

ธ.ค.
60

-คำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะก
รรมกำ
ร KM
ประเด็
นองค์
ควำมรู้
ที่เกิด
จำก
กำร
ประชุม
-จำนวน
ครั้งของ
กำรจัด
อบรม/
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้

-คำสั่ง
คณะกรรม
กำร KM
1 ชุด
-1
ประเด็น
องค์
ควำมรู้

คณะ
กรรม
กำร
KM

1 ประเด็น
องค์
ควำมรู้ที่
ได้

บุคลำก
รของ
สำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ

คณะ
กรรม
กำร
KM
ของ
สำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ

หลักฐำน

ARIT-5.1-5-03
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 16 ตุลำคม 2560

ARIT-5.1-5-04
แผนกำรจัดกำรควำมรู้
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3

4

5

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
“กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ” โดยเชิญวิทยำกรที่
มีควำมเชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้
ในประเด็นองค์ควำมรู้ เมื่อวันที่
25 – 26 ธันวำคม 2560 ผู้ร่วม
อบรม จำนวน 27 คน เป็น
บุคลำกรสำยสนับสนุนของ
สำนักวิทยบริกำรฯ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลำกร
สำยสนับสนุนของสำนักวิทย
บริกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน พร้อมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพที่ตนเองปฏิบัติ
- มีกำรติดตำมหลังกำรอบรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ ใน
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561
เพื่อให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีควำมเข้ำใจในกำร
จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น
กำรปรับปรุงดัดแปลง/สร้ำง
ควำมรู้ให้เหมำะต่อกำรใช้งำน
- สำนักฯ ได้กำหนดหมวดหมู่
ขององค์ควำมรู้ โดยกำรแยก
กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
เป็นสำยงำนแต่ละสำยงำน เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ และ
กำรติดตำม
-ประชุมบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และปรับปรุงเนื้อหำองค์ควำมรู้
ก่อนนำไปใช้งำน หรือก่อนที่จะ
ได้รับกำรตรวจประเมินจริง
-นำควำมรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสำนักฯ
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน
กิจกำรงำนของตน /รวบรวม
องค์ควำมรู้และจัดเก็บอย่ำง
เป็นระบบ
-เมื่อได้รับควำมรู้จำกกำร
ติดตำมแล้ว บุคลำกรของสำนัก
แต่ละคนนำควำมรู้ที่ได้ไปปรับ
เพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติงำนของ
ตนเอง
-สรุปควำมคิดเห็นประเด็น
ควำมรู้และจัดเก็บข้อมูลที่ได้ใน
รูปแบบเอกสำรคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละตำแหน่ง
กำรนำประสบกำรณ์จำกกำร
ทำงำนและประยุกต์มำ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้มำ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละสกัดขุม
ควำมรู้ออกมำบันทึกไว้
-ประชุมบุลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน
วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้
-มีกำรนำประสบกำรณ์จำกกำร
ใช้องค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน

2526
ธ.ค.
60

-จำนวน
ครั้งของ
กำรจัด
อบรม/
แลกเปลี่ย
นเรียนรู้

6
ก.พ.
61

จำนวน
ครั้ง
ของ
แลกเป
ลี่ยน
เรียนรู้

ม.ค.
-มิย.
61

จำนวน
ครั้ง
ของ
กำร
ปรับปรุ
ง
เนื้อหำ
ของ
องค์
ควำมรู้

มิย.
61

จำนวน
เอก
สำร

มิ.ย.
61

เอกสำ
รคู่มือ
กำร
ปฏิบัติ
งำน
ของ
บุคลำก
รสำนัก
วิทย

หลักฐำน

ไม่น้อย
กว่ำ
1 ครั้ง

บุคลำก
รของ
สำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ
จำนวน
27 คน

คณะก
รรมกำ
ร KM
ของ
สำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ

1 ฉบับ

บุคลำก
รสำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ

KM
TEAM

1 ฉบับ

บุคลำก
รสำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ

KM
TEAM
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เรียนรู้ โดยผ่ำนทำงเว็บบล็อก
(Web blog KM) กำรจัดกำร
ควำมรู้ของสำนัก
6

กำรจดบันทึกขุมควำมรู้ และ
แก่นควำมรู้ ไว้สำหรับใช้งำน
และปรับปรุงเป็นชุดควำมรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึก เชื่อมโยงมำก
ขึ้นและเหมำะต่อกำรใช้งำนให้
มำกขึ้น
-ดำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ด้วยรูปแบบกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร จำกกำร
ประชุม ติดตำมกำรดำเนินงำน
และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่ำนทำงเว็บบล็อกKM (Web
blog KM)ของสำนัก ได้
รวบรวม เรียบเรียงเป็น เอกสำร
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมทั้งจัดทำแผ่น
พับกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อ
เผยแพร่ หลักกำรของกำรจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำน เพื่อใช้เป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติกำรทำผลงำน
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรต่อไป

หลักฐำน

บริกำร
ฯ

มิ.ย.
61

-มีกำร
สนทน
ำ
แลกเป
ลี่ยน
เรียนรู้
กัน
ใน
บล็อก
KM
-มีกำร
แลกเป
ลี่ยน
เรียนรู้
กัน
ระหว่ำ
ง
หน่วยง
ำน
-แผ่น
พับกำร
จัดกำร
ควำมรู้

ไม่น้อย
กว่ำ 1
ช่องทำง

บุคลำก
รสำนัก
วิทย
บริกำร
ฯ

KM
TEAM

1 ฉบับ

และได้นำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรครั้งที่ 11/2560 วันอังคำรที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 วำรที่
5.4 เรื่ อ ง (ร่ ำ ง)แผนกำรจั ด กำรควำมรู้ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2561 ให้ที่ประชุ ม
พิ จ ำรณำให้ ข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ก ำหนดแผนในกำรด ำเนิ น งำนไว้
6 ขั้นตอนดังนี้
1) กำรกำหนดควำมรู้หลัก/กำหนดประเด็นควำมรู้
2) กำรเสำะหำควำมรู้ที่ต้องกำร/กำรจัดทำแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้
3) กำรปรับปรุงดัดแปลง/สร้ำงควำมรู้ให้เหมำะต่อกำรใช้งำน
4) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกิจกำรงำนของตน/รวบรวมองค์
ควำมรู้และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
5) กำรนำประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนและประยุกต์มำใช้ควำมรู้
มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดขุมควำมรู้ออกมำบันทึกไว้
6) กำรจัดบันทึกขุมควำมรู้ ไว้สำหรับใช้งำนและปรับปรุงเป็นชุด
ควำมรู้ที่ครบถ้วน
ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วมีข้อเสนอแนะดังนี้ เพื่อให้ดำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ สำนักวิทยบริกำรฯ เรื่อง จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนประสบผลสำเร็จ จึงควรระบุกิจกรรม และ
ช่วงเวลำที่ดำเนินกำร ทั้งในส่วนที่เข้ำร่วมของมหำวิทยำลัย โดย
บุคลำกรที่เข้ำร่วมในกำรอบรม ควรนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
เข้ำร่วมอบรมมำจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน โดยดำเนินกำรของสำนักฯ

ARIT-5.1-5-05
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่
11/2560 วันที่ 14
พฤศจิกำยน 2560
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เป็นกำรตรวจสอบขั้นสุดท้ำยเพื่อให้บรรลุกับตัวชี้วัด มติที่ประชุม
เห็นชอบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-05)
3. ส ำนั ก ด ำเนิ น กำรตำมแผนโดยกำรจั ด โครงกำรอบรมเชิ ง
ปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง “กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของ
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ” เพื่อบุคลำกรสำยสนับสนุนของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในกำรจั ด ท ำคู่ มื อ
ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25- 26 ธันวำคม
2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 1 อำคำรบรรณรำชนคริ น ทร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุนของสำนักฯ มีค วำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน ไปในทิศทำงเดียวกัน และ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
ที่ ต นเองปฏิ บั ติ มี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร จ ำนวน 27 คน กำร
ประเมินผลกำรจัดโครงกำร คือ จำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร ประเมิ น ผ่ ำ นอิ น เตอร์ เ น็ ต พบว่ ำ ใน
ภำพรวมมีระดับควำมพึงพอใจในทุกด้ำนอยู่ในระดับ มำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.95 แยกเป็นด้ำนๆ ดังนี้ 1)
ด้ำนวิทยำกร 2) ด้ำนอุปกรณ์และสถำนที่ 3) ด้ำนกำรดำเนินงำน
และบริกำร และ 4) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรนำไปใช้ ซึ่ งมี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำโครงกำร คือ ควรจัดให้มีอบรมในลักษณะ
นี้ ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ มี ค วำมเข้ ำ ใจพั ฒ นำมำกขึ้ น และควรจั ด ประชุ ม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และได้ จั ด ท ำสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น โครงกำร
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-06) และได้นำผลสรุปกำรดำเนิน
โครงกำร ที่เป็นควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร ครั้งที่ 1/2561 วันอังคำรที่ 16 มกรำคม
2561 วำระที่ 4.3 สรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่องกำรจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน สำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อให้ที่
ประชุมรับทรำบ มีรำยละเอียด ดังนี้ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงกำร ในภำพรวม พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีระดับ
ควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำกที่สุด ทุกด้ำน ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.69
คิดเป็นร้อยละ 93.95 แยกออกเป็น 4 ด้ำนคือ 1) ด้ำนวิทยำกร
2) ด้ำนอุปกรณ์และสถำนที่ 3) ด้ำนกำรดำเนินงำนและบริกำร และ
4) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรนำไปใช้ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
ควรให้มีกำรอบรมในลักษณะนี้ทุกปี เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและพัฒนำ
มำกขึ้น (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-07)
4. หลั งจำกกำรอบรมไปแล้ว สำนัก มี ก ำรติดตำมกำรจัดกำร
ควำมรู้โดยกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมกำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์
2561 ณ อำคำรบรรณรำชนคริ น ทร์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยี สำรสนเทศ เพื่ อ ติ ด ตำมและให้บุค ลำกรของสำนักได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
โดยมีผู้เข้ำร่วมทั้งระดับผู้บริหำรและระดับปฏิบัติกำร จำนวน 27

หลักฐำน
ARIT-5.1-5-06
สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำร

ARIT-5.1-5-07
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 16 มกรำคม
2561
ARIT-5.1-5-08
ภำพกำรอบรม
ติดตำมกำรจัดกำร
ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุน
สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในวันที่ 6 กุมภำพันธ์
2561
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มีดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
และแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน

ผลกำรดำเนินงำน
คน เมื่อได้รับควำมรู้จำกกำรตรวจติดตำมแล้ว บุคลำกรของสำนัก
แต่ละคนนำควำมรู้ที่ได้ไปปรับเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติงำนของตนเอง
และ สรุ ป ควำมคิ ด เห็น ประเด็น ควำมรู้ และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลที่ ได้ใน
รูปแบบเอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนของแต่ละตำแหน่ง (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-5-08)
5. มีกำรนำประสบกำรณ์จำกกำรใช้องค์ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยผ่ำนทำงเว็บบล็อก (Web blog KM) กำรจัดกำรควำมรู้
ของส ำนั ก เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ท ำคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งำนของแต่ ล ะบุ ค คล
หลังจำกกำรจัดอบรม (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-09)
6. สำนักได้รวบรวมองค์ควำมรู้ของกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรมำจัดทำแผ่นพับ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดทำ
จัดทำคู่มือปฏิบัติงำน (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-5-10)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร ตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยที่ 56/2560 ลงวันที่ 1 สิงหำคม
2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-01) ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยได้
ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรสำนัก เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรและ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
2. ในกำรจัดทำแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน สำนักฯ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) และปัจจัยสภำพแวดล้อม
ภำยนอก (โอกำส/อุปสรรค) เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแผนบริหำร
และพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เมื่อ
วันที่ 9 สิงหำคม 2560 พร้อมกับกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์สำนัก
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำนปรับปรุงแผนฯ ได้ประชุมร่วมกัน
เพื่อจัดทำ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564
(ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้ ำ ประสงค์ และประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทำงกำร
พั ฒ นำบุ ค ลกรสำยสนั บ สนุ น รวมถึ ง กำรเพิ่ ม ศั ก ยภำพของสำย
สนับสนุนตำมภำระงำน ที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
24 สิงหำคม 2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.1 แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรของสำนักฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบงำนบริหำรและ
ธุรกำรดำเนินกำรแก้ไขตำมเสนอและนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักเพื่อพิจำรณำเห็นชอบต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-6-02)
4. นำเสนอ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 (ปรับปรุง

หลักฐำน
ARIT-5.1-5-09
ภำพ Web blog KM
ของสำนักฯ
ARIT-5.1-5-10
แผ่นพับกำรจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงำน

ARIT-5.1-6-01
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปรับปรุง
แผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรฯ

ARIT-5.1-6-02
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรปรับปรุง
แผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำนักฯ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่
24 สิงหำคม 2560

ARIT-5.1-6-03
รำยงำนกำรประชุม
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พ.ศ. 2560) เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ พิจำรณำ
ให้ข้อเสนอแนะ ตำมเอกสำรรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560 วำระที่
5 ข้อที่ 5.2 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่ำง) แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มอบงำนบริหำรและธุรกำรแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-03
ถึง ARIT-5.1-6-04)
5. นำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน เข้ำที่
ประชุมคณะกรรมกำรประจำงำนสำนักวิทยบริกำรฯ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-05) เพื่อ
ถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้บุคลำกรรับทรำบ
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ คะแนน
กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนในแต่
ละรอบกำรประเมิน มีค่ำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 80 คะแนน ส่วนตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ได้แก่ ร้อยละ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน ร้อยละ 85 ซึ่งแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุ น
ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ ศักยภำพ
และสมรรถนะ มี 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด

ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรจั ด ท ำแผนบริ ห ำรและพั ฒ นำ
บุคลำกรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย
มี 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด

หลักฐำน
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 10/2560
วันที่ 16 ตุลำคม
2560
ARIT-5.1-6-04
แผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พ.ศ. 2560 - 2564
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ARIT-5.1-6-05
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
งำนสำนักวิทยบริกำรฯ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่
8 นำคม 2560
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เมื่อถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
ให้บุคลำกรภำยในสำนักทรำบแล้ว ต่อจำกนั้นสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ในแผนควำมต้ องกำรในกำรพัฒนำ
ตนเองทั้งกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ศักยภำพ และทักษะทำงวิชำชีพ และ
สมรรถนะด้ำ นกำรวิ จัย ทั้ งนี้ ส ำนั ก ได้จั ดสรรงบประมำณในกำร
พัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 136,360 บำท
ตำมนโยบำยกำรบริหำรงบประมำณในแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของ
ส ำนั ก (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-06) และยั งสนั บ สนุ น ให้
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพและประสิทธิภำพของบุคลำกรแต่ละสำยงำน ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยส่งเสริมให้บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรที่
ครบกำหนดระยะเวลำ 4 ปี จำนวน 7 คน ดำเนินกำรวิเครำะห์ค่ำ
งำน เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งระดั บชำนำญกำร ของพนักงำน
มหำวิ ท ยำลั ย ส่ งงำนกำรเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ำยน 2561
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-07) และมีกำรติดตำมให้มีกำรนำ
ควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองมำใช้ในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยจั ดทำเป็นรำยงำนกำร
อบรม/ศึกษำดูงำน/ประชุม/สัมมนำ ซึ่งในรอบปีที่ผ่ำนมำมีบุคลำกร
สำยสนับสนุนเข้ำร่วมกิจกรรมศึกษำดูงำน โครงกำรอบรม/ประชุม/
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
จำนวน 27 คน ครบทุกคน (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-08 ถึง
ARIT-5.1-6-09)
6. สำนักมีกำรจัดสวัสดิกำร เสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี โดยกำรส่ง
บุคลำกรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจำปี 2561 จำนวน 13 คน
โดยกำรสำรวจข้อมูลบุคลำกรที่มีควำมประสงค์เข้ำรับกำรตรวจ
สุขภำพประจำปี ตำมสิทธิข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และตำมสิทธิ
ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-10)
และสร้ำงขวัญและกำลังใจต่อบุคลำกรและคนในครอบครัว เช่น
กำรแสดงควำมยิน ดีกั บ บุค ลำกรที่ คลอดบุ ตรของนำงสำวศิวพร
อ่อนชุ่ม เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2561 และรับขวัญบุตรของนำยวิเศษ
เกตุดี เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2561/ กำรเยี่ยมเวลำเจ็บป่วยของ
นำยอุดมศักดิ์ ภู่พิมล ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุทำงรถจักรยำนยนต์และ
เข้ ำ พั ก รั ก ษำตั ว ที่ โ รงพยำบำลเพชรบู ร ณ์ เมื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วำคม
2560/ กำรแสดงควำมยินดีในวันคล้ำยวันเกิดของบุคลำกรทุกคน
และน ำเสนอผ่ ำ นเฟสบุ๊ ค ส ำนั ก กลุ่ ม ข่ ำ ว สวบ. ตั ว อย่ ำ งเช่ น

หลักฐำน

ARIT-5.1-6-06
โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ARIT-5.1-6-07
บันทึกข้อควำมสำนัก
วันที่ 4 มิถุนำยน 2561
ARIT-5.1-6-08
รำยงำนกำรอบรม/
ศึกษำดูงำน/ประชุม/
สัมมนำ
ARIT-5.1-6-09
สรุปจำนวนบุคลำกรที่
เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำ
ดูงำน อบรม สัมมนำ

ARIT-5.1-6-10
รำยชื่อผู้ขอรับกำร
ตรวจสุขภำพประจำปี
2561
ARIT-5.1-6-11
ภำพแสดงควำมยินดี/
กำลังใจยำมเจ็บป่วย
กับบุคลำกร
ARIT-5.1-6-12
ภำพบุคลำกรเข้ำ
ร่วมงำนกีฬำ
มหำวิทยำลัย
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ผลกำรดำเนินงำน
นำงโชติกำ โสดำ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2560 และนำยชัยมงคล
แก้วสี เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2561 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-611) และสำนักได้อำนวยควำมสะดวกด้ำนอุปกรณ์และจัดสถำนที่
ออกก ำลั งกำยเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งสุ ข ภำพที่ ดี เช่ น ได้ จั ด โต๊ ะ ปิ งปอง
สนำมแบดมิ น ตั น และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มงำนกี ฬ ำ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-12) และมี
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในสำนัก เพื่อให้มีสภำพแวดล้อมและสุข
ภำวะที่ดีในกำรทำงำนของบุคลำกร เช่ น กำรตกแต่งห้องทำงำน
และภำยนอกสำนัก จัดมุมพื้นที่สีเขียวสร้ำงควำมสดชื่น เพื่อกำร
ผ่อนคลำยจำกกำรทำงำน เป็นต้น (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-613) นอกจำกนี้สำนักได้มีกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่น ประจำปี 2560
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงำน ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย
และพนักงำนรำชกำร และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ ลูกจ้ำงประจำ และ
ลูกจ้ำงชั่วครำว เป็นต้น ซึ่ง ให้บุคลำกรทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเพื่อ
คัดเลือกและมอบรำงวัล วันที่ 10 มกรำคม 2561 ในงำนกิจกรรมปี
ใหม่ ข องส ำนั ก พบว่ ำ กลุ่ ม พนั ก งำนที่ ถู ก คั ด เลื อ ก ได้ แ ก่ นำย
ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ และกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ ได้แก่ นำงสำวดวงใจ คำ
ทิพย์ โดยจำกงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-14)
7. สำนักมีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและ
พั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น โดยได้ จั ด ท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนิ น งำน/กำรติ ด ตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผนกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำ
บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ในวำระที่ 5 เพื่อพิจำรณำ และรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก
เพื่อรับทรำบ ดังนี้
7.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 วำระที่ 5 ข้อ 5.3 รำยงำน
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำรบริห ำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำย
สนับสนุนประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มติที่ประชุม เห็นชอบ
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำรบริห ำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำย
สนับสนุนประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มอบงำนบริหำรและ
ธุ ร กำรด ำเนิ น กำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ก ำลั ง อยู่ ร ะหว่ ำ ง
ด ำเนิ น กำรให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตำมก ำหนดระยะเวลำต่ อ ไป (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-6-15)
7.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2561 วำระที่ 4 ข้อ 4.3 รำยงำน
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำรบริห ำรและพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำย
สนับสนุนประจำปีกำรศึกษำ 2560 มติที่ประชุม รับทรำบ ผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุ น
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ให้สำนักนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรไปพิจำรณำและวำงแผนกำรดำเนินกำรต่อไป
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-16)

หลักฐำน

ARIT-5.1-6-13
ภำพภำยในและ
ภำยนอกอำคำรของ
สำนัก
ARIT-5.1-6-14
ใบเกียรติบตั ร

ARIT-5.1-6-15
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 21 กุมภำพันธ์
2561

ARIT-5.1-6-16
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจำ
สำนัก ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 2 กรกฎำคม
2561
ARIT-5.1-6-17
รำยงำนผลตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จกำร
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8. สำนักมีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและ
พั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น โดยจั ด ท ำรำยงำนผลตั ว ชี้ วั ด
ควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.
2560-2564 ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ที่ผ่ำนมำ ผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแผนฯ โดยแยกตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็ จ ได้แก่ คะแนนกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนในแต่ละรอบกำรประเมิน มีค่ำเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่ำ 80 คะแนน พบว่ำ คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนทุกคนของสำนัก เมื่อครั้งที่ 2/2560 มี
ค่ำเฉลี่ย 95.93 คะแนน บรรลุตัวชี้วัด ส่วนแผนพัฒนำบุคลำกรสำย
สนั บ สนุ น ของส ำนั ก มี 2 ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ใน ประเด็ น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มี 2 กลยุทธ์ ซึ่ง กลยุทธ์ที่ 1 มี 4 ตัวชี้วัด บรรลุ
4 ตัวชี้วัด ส่วนกลยุทธ์ที่ 2 มี 1 ตัวชี้วัด บรรลุตำมเป้ำหมำย ส่วน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 มี 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด สำมำรถดำเนินงำน
ได้ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ ว ำงไว้ ร้ อ ยละควำมส ำเร็ จ ของกำร
ด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกร สำยสนั บ สนุ น
ร้อยละ 85 พบว่ำ ตัวชี้วัดของแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน มี
ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด บรรลุ 6 ตัวชี้วัด ดังนั้นร้ อยละควำมสำเร็จของ
กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนพัฒนำบุคลำกร สำยสนับสนุน
สำนัก ร้อยละ 100 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-17) และได้
นำเสนอในที่ประชุม คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 วำระที่ 5 ข้อ 5.4 รำยงำนผลกำร
ติดตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผล
กำรติ ด ตำมตั ว ชี้ วั ด ควำมส ำเร็ จ ของแผนกำรบริ ห ำรและพั ฒ นำ
บุคลำกรสำยสนับสนุนประจำปีกำรศึกษำ 2560 มอบงำนบริหำร
และธุรกำรเพิ่มข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละโครงกำรอบรมมี
ประสิทธิภำพอย่ำงไรภำยหลังกำรอบรม (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-6-18)
9. ส ำนั ก มี ก ำรน ำจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ ได้ แ ก่ จรรยำบรรณ
บรรณำรั ก ษ์ จรรยำบรรณในกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศใน
มหำวิทยำลัย และจรรยำบรรณในกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-619 ถึง ARIT-5.1-6-21) โดยสำนักได้นำจรรยำบรรณวิชำชีพขึ้นบน
เว็บไซต์สำนักได้รับทรำบและเป็นแนวทำงปฏิบัติ และมีกำรดูแล
ควบคุ ม ให้ บุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ถื อ ปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ว่ำด้วยจรรยำบรรณของคณำจำรย์
และบุคลำกร พ.ศ. 2556

หลักฐำน
ดำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ.
2560-2564 ประจำปี
กำรศึกษำ 2560

ARIT-5.1-6-18
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 29 สิงหำคม
2561

ARIT-5.1-6-19
จรรยำบรรณ
บรรณำรักษ์
ARIT-5.1-6-20
จรรยำบรรณในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในมหำวิทยำลัย
ARIT-5.1-6-21
จรรยำบรรณในกำรใช้
งำนอินเตอร์เน็ต
ARIT-5.1-6-22
คำสั่งสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่
10. สำนักมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 65/2560, 66/2560,
ของลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย ข้ ำ รำชกำรของ 67/2560, 68/2560
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนรำชกำร และ และ 69/2560
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ลู ก จ้ ำ งประจ ำ และสั ง กั ด ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำปีงบประมำณ 2560 มีหน้ำที่ ทำกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมตำแหน่งและงำนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กั บ ข้ อ ก ำหนดกำรจ้ ำ งที่ ก ำหนดในสั ญ ญำจ้ ำ ง โดยแจ้ ง ผลกำร
ประเมินให้บุคลำกรผู้รับกำรประเมินทรำบ และส่งผลกำรประเมิน
ต่อมหำวิทยำลัยต่อไป สั่ง ณ วันที่ 7 กันยำยน 2560 ในรอบปี
2560 (ครั้งที่ 2/2560) พบว่ำ บุคลำกรสำยสนับสนุน สำนักวิทย
บริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มี ค่ ำ เฉลี่ ย 95.93 คะแนน
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-23)
11. สำนักได้มีกำรนำผลกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน พ.ศ. 2560-2564
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ไปปรับปรุงแผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร ในปีถัดไป โดยมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกด้ำนบุคคลที่สังกัดสำนัก เมื่อวันที่ 22-23 สิงหำ
2561 ณ ห้องประชุม อำคำรบรรณรำชนครินทร์ สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-6-24)

 

มีการดาเนินงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพภายใน
ตามระบบและ
กลไกที่สถาบัน
กาหนด
ประกอบด้วย
การควบคุม
คุณภาพ
การตรวจสอบ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
และจำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมสำระสำคัญที่
ระบุในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 จึ งก ำหนดนโยบำยกำรประกัน
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 ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้รับนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 1 องค์ประกอบ 4 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่ สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ

7

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินงำนด้ำน
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ตำมระบบกำรประกั น
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนักฯ และระบบกลไกกำรกำกับ
ติดตำมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสำนักวิทย
บริ ก ำรฯ โดยระบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 สำนักวิทยบริกำรฯ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.17-01) มีกำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
1. กำรควบคุมคุณภำพ
1.1 มี ก ำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรผู้ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น งำนกำร
ประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ส ำหรั บ ก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำมกำร

หลักฐำน
ARIT-5.1-6-23
แบบสรุปคะแนนผล
กำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
ข้ำรำชกำร/พนักงำน
มหำวิทยำลัย/พนักงำน
รำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ
และลูกจ้ำงชั่วครำว
ARIT-5.1-6-24
ภำพกำรทบทวนกำร
จัดทำ (ร่ำง) แผนกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ.
2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ARIT-5.1-7-01
คู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำประจำปี
กำรศึกษำ 2560 สำนัก
วิทยบริกำรฯ
ARIT-5.1-7-02
คำสั่งที่ 95/2560
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงำนตำมเกณฑ์
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ด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำมกรอบหรื อ ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภำพที่ ก ำหนด
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-02)
1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก วิ 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
มำตรฐำนของตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึก ษำภำยใน โดย
บู ร ณำกำรเข้ ำ กั บ กำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ ง ำนปกติ ตำม
รำยงำนกำรประชุมผู้รับผิดชอบดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ใน
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-03)
ต่อจำกนั้นได้นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่
11/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 วำระที่ 5 เสนอเพื่อ
พิจำรณำ ข้อที่ 5.1 เรื่ององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึ ก ษำภำยใน ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 ให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิ จ ำรณำ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ที่
ประชุมร่วมกันพิจำรณำ แล้วสรุปให้ สำนักวิทยบริกำรดำเนินกำร
ตำมองค์ที่ประกอบที่ 5 มี 4 ตัวบ่งชี้ดังนี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่ สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ มติที่ประชุม เห็นชอบ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-04)
1.3 มี ก ำรวำงแผนกำรด ำเนิ น งำนโดยกำรจั ด ท ำปฏิ ทิ น กำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของสำนัก เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ (เอกสำร
หมำยเลข ARIT-5.1-7-05)
1.4 มีกำรจัดทำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 และ
นำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักครั้งที่ 2/2561 ในวำระ
ที่ 4 เสนอเพื่อทรำบ ข้อที่ 4.4 เรื่องคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อแจ้งให้กับคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักทรำบว่ำ สำนักได้จัดทำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งมี 1 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้
จัดทำขึ้นรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 มติที่ประชุม รับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-7-06)
1.5 จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ
2560 ซึ่งจัดทำขึ้นตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิ น

หลักฐำน
มำตรฐำน กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
สำนักวิทยบริกำรฯ
ARIT-5.1-7-03
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันฯ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่
10 พฤศจิกำยน 2560
ARIT-5.1-7-04
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักครั้งที่ 11/2560
วันที่ 14 พฤศจิกำยน
2560

ARIT-5.1-7-05
ปฏิทินกำรดำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพ
ARIT-5.1-7-06
คู่มือประกันคุณภำพฯ
ประจำปีกำรศึกษำ
2560

ARIT-5.1-7-07
แผนพัฒนำคุณภำพ

56
กก. ตอ. ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำน
คุ ณ ภำพภำยใน ประกอบด้ ว ย ข้ อ เสนอแนะรำยองค์ ป ระกอบ กำรศึกษำ สำนักวิทย
คุ ณ ภำพ และตั ว บ่ ง ชี้ โดยระบุ กิ จ กรรม/แนวทำงกำรพั ฒ นำ บริกำรฯ ประจำปี
ช่วงเวลำ งบประมำณ ในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ กำรศึกษำ 2560
เพื่อสำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
และน ำแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก ฯ เข้ ำ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 14 พฤศจิกำยน
2560 วำระที่ 5 ข้อที่ 5.3 (ร่ำง)แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สำนัก
วิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ให้ที่ประชุมพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะ ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแล้วสรุปว่ำ มอบงำนบริหำร
และธุรกำร ปรับแก้ไข ในส่วนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้
จัดทำเฉพำะตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
กำรบริหำรของสำนักเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่ม
สถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึง
พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำร ตั ว บ่ งชี้ ที่ 5.5 ระดั บ ควำมพึ งพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจ มติที่ประชุม เห็นชอบ (เอกสำรหมำยเลข
ARIT-5.1-7-07)
ARIT-5.1-7-08
2. กำรตรวจสอบคุณภำพ
คำสั่งที่ 95/2560 เรื่อง
2.1 มีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน กำร แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ประจ ำปี ดำเนิน
กำรศึกษำ 2560 สำหรับกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม งำนตำมเกณฑ์
กรอบหรือตัวบ่งชี้คุณภำพที่กำหนด ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล รวบรวม มำตรฐำน กำรประกัน
เอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ คุณภำพกำรศึกษำฯ
กำรศึกษำ โดยมีคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้
1) ฝ่ำยจัดทำและกำกับติดตำมแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี และแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน (ตัวบ่งชี้5.1เกณฑ์ข้อ 1 และ 2)
2) ฝ่ำยจัดทำและกำกับติดตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ตัว
บ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 3)
3) ฝ่ำยกำกับและติดตำมกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4)
4) ฝ่ำยกำกับติดตำมและสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตัวบ่งชี้
5.1 เกณฑ์ข้อ 5)
5) ฝ่ ำ ยจั ด ท ำและก ำกั บ ติ ด ตำมแผนบริ ห ำรและพั ฒ นำ
บุคลำกร (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 6)
6) ฝ่ำยพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (ตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์ข้อ 7)
7) ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสำนัก (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
8) ฝ่ำยพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.5)
9) ฝ่ ำ ยพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำรและกำร
ตัดสินใจ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.6)
โดยให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้
เกณฑ์มำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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ภำยใน ระดับสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (เอกสำรหมำยเลข
ARIT-5.1-7-08)
ARIT-5.1-7-09
2.2 จัดทำแบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรประกัน เอกสำรแบบติดตำมผล
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรำยงำนผลกำร กำรดำเนินงำนตำม
ดำเนินงำน โดยมีกำรติดตำมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ ระบบกำรประกัน
กำรศึกษำภำยในของสำนักวิทยบริกำรฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 คุณภำพกำรศึกษำฯ
เดือน และรอบ 9 เดือน (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-09)
2.3 นำผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ รอบ 6 เดื อ น QA-สั ญ จร : เพื่ อ สนั บ สนุ น
ส่งเสริมและติดตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
สัก/สถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 วำระที่
4 เสนอเพื่อ ทรำบ ข้อที่ 4.2 QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
และติดตำมผลกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสำนั ก/
สถำบั น ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 รอบ 6 เดื อ น ให้ ที่ ป ระชุ ม
รั บ ทรำบ สรุ ป ได้ ว่ ำ จำกกำรติ ด ตำมผลกำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ของสำนัก รอบ 6 เดือน ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์
2561 นำทีมโดย อำจำรย์อัจฉรำ กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำย
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อที่ 6 มีกำรดำเนินงำนตำมแผนกำร
บริ ห ำรและแผนพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ให้ ป รั บ แก้ ไ ข
ระยะเวลำผลกำรด ำเนิ น งำนให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งปี ก ำรศึ ก ษำ 2560
(สิงหำคม 2560-กรกฎำคม 2561)
2) ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และตัว
บ่งชี้ที่ 5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้นำผล
คะแนนระดับควำมพึงพอใจของทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ในกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
จำนวน 3 ปี เพื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนระดับควำมพึงพอใจใน
ปีปัจจุบัน ว่ำเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่ำงไร
มติที่ประชุม รับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.1-7-10)
2.4 นำผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สำนักวิทยบริกำรฯ รอบ 9 เดือน (สิงหำคม 2560-เมษำยน 2561)
เข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่5/2561 วันจันทร์ที่
21 พฤษภำคม 2561 วำระที่ 4 ข้อที่ 4.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 รอบ 9 เดือน ให้ที่ประชุมรับทรำบและร่วมกัน
อภิ ป รำย สรุ ป ได้ ว่ำ ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบแต่ ละตัว บ่ งชี้ ได้ด ำเนินกำร
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้เสร็จสมบูรณ์ทุกตัวบ่งชี้ และเมื่อ
จั ด ท ำรำยำนผลกำรด ำเนิ น งำนแล้ว ให้ ป ระสำนกั บ งำนประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรรำยงำนผลเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน มติที่ประชุม รับทรำบ (เอกสำรหมำยเลข ARIT5.1-7-11)

ARIT-5.1-7-10
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักวิทยบริกำรฯ
ครั้งที่ 2/2561 วันที่
21 กุมภำพันธ์ 2561

ARIT-5.1-7-11
รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
สำนักวิทยบริกำรฯ
ครั้งที่ 5/2561 วันที่
21 พฤษภำคม 2561
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3. กำรประเมินคุณภำพ
ARIT-5.1-7-12
3.1 จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-assessment รำยงำนกำรประเมิน
report: SAR) เพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตนเอง
ส่วน คือ 1) ส่วนนำ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ควำมเป็นมำของหน่วยงำน
ปรั ชญำ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ข องหน่ ว ยงำน
2) ส่วนผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบและผลกำรประเมิ น
ตนเองตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 และ 3) ส่วนของกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตำม
องค์ประกอบและทิศทำงกำรพัฒนำ (เอกสำรหมำยเลข ARIT-5.17-12)
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ใน
ระดับสำนัก จัดให้มีกำรตรวจประเมินตำมกรอบที่กำหนด
3.3 จัดทำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำร
เสนอรำยงำนให้ผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ
3.4 นำผลกำรตรวจประเมิน เข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนักฯ เพื่อนำไป ใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนในปี
ต่อไป
จำกกำรดำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำว ส่งผลให้สำนักมีผลกำร
ดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมองค์ประกอบ
และตั ว บ่ งชี้ จ ำนวน 1 องค์ ป ระกอบ 4 ตั ว บ่ งชี้ มี ค ะแนนกำร
ประเมินตนเอง เฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมำก และสำนักจะนำผล
กำรดำเนินงำนดังกล่ำว ไปปรับปรุงพัฒนำตำมพันธกิจของสำนัก
ต่อไป

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
มรภ.พช.ที่ เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน
5.1
4 ข้อ
7 ข้อ

คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
มรภ.พช.ที่. เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย
5.1
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดตัวบ่งชี้
รอบปีการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ผลผลิต
ปีการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของหน่วยงาน
การตอบสนองดังกล่ าวมีคุณภาพมากน้ อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ทั้ง
ประชาชนผู้ มารั บ บริ การ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ หรือหน่ว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจ
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 :
ในปีกำรศึกษำ 2560 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ทบทวนแบบประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ
ประจำปี 2560 โดยนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุ ลำคม 2560 ใน
วำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.6 มติที่ประชุม เห็นขอบ แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
และให้ดำเนินกำรแก้ไข 1) ปรับ ข้อ 1.1 เป็น สำนักอำนวยควำมสะดวกในกำรคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับควำม
ต้องกำร 2) ตัดข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4 3) ข้อ 1.5 ข้อคำถำมให้แยกภำยในและภำยนอกอย่ำงละข้อ และ 4)
เพิ่ม 3.5 ข้อมูลสำรสนเทศของสำนักมีควำมทันสมัยและตรงต่อควำมต้องกำร (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-01)
2. สำนักดำเนินกำรจัดทำแบบประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำร
สำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.2-1-02)
3. สำนักแจกแบบประเมินไปยังกลุ่มเป้ำหมำยคณะ/สถำบัน/สำนัก ที่มำรับบริกำรสำนัก ทำกำรประเมิน
ทั้งเอกสำรและประเมินบนออนไลน์ ซึ่งมีจำนวน 5 ด้ำน คือ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร และด้ำนสำรสนเทศเทศหน่วยงำน มี
กำรดำเนินกำรสำรวจ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 – 31 มกรำคม 2561) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นบุคคล
ภำยในของมหำวิทยำลั ย และบุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำร ประกอบด้วยนักศึกษำ จำนวน 236 คน เจ้ำหน้ำที่
จำนวน 74 คน อำจำรย์ และบุคคลภำยนอก รวมทั้งหมดจำนวน 375 คน ทำกำรวิเครำะห์และรำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 พบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร
สำนักวิทยบริกำรฯในภำพรวมทั้ง 5 ด้ำน คือ ค่ำเฉลี่ย 4.17 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกเป็นด้ำน ๆ ดังนี้
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.23 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ค่ำเฉลี่ย 4.23 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 4.20 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำน
คุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.16 คะแนน อยู่ในระดับ มำก และด้ำนสำรสนเทศเทศหน่วยงำน ค่ำเฉลี่ย 4.06
คะแนน อยู่ ในระดับ มำก และน ำเสนอที่ประชุ ม คณะกรรมกำรบริห ำรส ำนั ก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21
กุมภำพัน ธ์ 2561 ในวำระที่ 5 เรื่ องเสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มอบหัวหน้ำสำนักงำนส่งข้อเสนอแนะ
ให้แต่ละงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและพิจำรณำแก้ไข ข้อเสนอแนะใดแก้ไขได้ให้ดำเนินกำรแก้ไขด่วน (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.2-1-03 - ARIT 5.2-1-04)
ครั้งที่ 2 (ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม – 31 กรกฎำคม 2561) ) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นบุคคล
ภำยในของมหำวิทยำลั ย และบุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำร ประกอบด้วยนักศึกษำ จำนวน 228 คน เจ้ำหน้ำที่
จำนวน 88 คน อำจำรย์ 102 คน และบุคคลภำยนอก 1 คน รวมทั้งหมดจำนวน 419 คน สำนักทำกำรวิเครำะห์และ
รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรสำนัก ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 พบว่ำ ควำมคิดเห็น
ของผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริกำรฯ ในภำพรวมทั้ง 5 ด้ำน คือ ค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ในระดับ มำก โดยแยกเป็น
ด้ำน ๆ ดังนี้ ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.40 คะแนน อยู่ในระดับ มำก ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ค่ำเฉลี่ย 4.39 คะแนน อยู่ในระดับ
มำก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.35 คะแนน อยู่ในระดับ มำก และด้ำนสำรสนเทศเทศหน่ว ยงำน
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ค่ำเฉลี่ย 4.31 คะแนน อยู่ในระดับ มำก และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 8/2561 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหำคม 2561 ในวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.1 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มอบงำน
บริหำรและธุรกำรตรวจสอบข้อเสนอแนะที่สำนักต้องปรับปรุง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อ งดำเนินกำรแก้ไขต่อไป (เอกสำร
หมำยเลข ARIT 5.2-1-05-06)
จะเห็นได้ว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2560 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำก คิดค่ำเฉลี่ย 4.37 คะแนน
และจำกกำรติดตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนัก รอบ 6 เดือน ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2561
ในโครงกำรQA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสำนัก /
สถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งนำทีมโดย อำจำรย์อัจฉรำ กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ให้นำผลคะแนนระดับควำมพึงพอใจของทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ในกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ จำนวน
3 ปี เพื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนระดับควำมพึงพอใจในปีปัจจุบัน ว่ำเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่ำงไร
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้นำข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร จำนวน 3 ปี คือ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 มำเปรียบเทียบกัน ดังตำรำง
เปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักฯ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักฯ แยกตำมด้ำน
ปีกำรศึกษำ

กระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร

เจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร

สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก

คุณภำพกำร
ให้บริกำร

สำรสนเทศ
หน่วยงำน

รวม

2558
2559
2560

4.23
4.20
4.37

4.28
4.28
4.40

4.19
4.26
4.39

4.29
4.28
4.35

4.27
4.16
4.31

4.25
4.25
4.37

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมิน มีควำมพึงพอใจ เพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำกสำนักได้ดำเนินกำรปรับปรุง
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผู้รับบริกำรสำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปีกำรศึกษำ 2560 มีระดับควำมพึง พอใจ
โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.37
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หลักฐำน
ARIT 5.2-1-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560
ARIT 5.2-1-02 แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ARIT 5.2-1-03 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครั้งที่ 1
ARIT 5.2-1-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561
ARIT 5.2-1-05 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครั้งที่ 2
ARIT 5.2-1-06 สรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน
มรภ.พช.ที่
3.51
4.37
5.2
คะแนน
คะแนน

คะแนนกำรประเมินตนเอง
4.37
คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย
มรภ.พช.
3.51
ที5่ .2
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
-
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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 :
ในปีกำรศึกษำ 2560 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำม
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำรวจควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ทบทวนแบบประเมิ น ควำมพึง พอใจต่ อ สิ่ งสนับสนุน กำรเรี ยนรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำปี 2560 โดยนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริกำรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม
2560 ในวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.6 มติที่ประชุม เห็นขอบ แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ ด้ำนกำรบริ กำรคอมพิว เตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต มอบงำนบริกำรคอมพิว เตอร์ ฯ
ดำเนินกำรแก้ไข ข้อควำมถำมให้ครอบคลุมงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯ เช่น ห้องเรียน/ห้องอบรม/ห้องบริ กำร
คอมพิวเตอร์ฯ ทั้งด้ำนปริมำณและประสิทธิภำพ เป็นต้น ส่วนด้ำนห้องสมุด ให้ปรับแก้ไขข้อ 1.5 เป็น มีกำรนำ
เทคโนโลยีทันสมัยมำสนับสนุนกำรให้บริกำร และตัดหัวข้อ 4 ข้อ 4.1 ออก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.5-1-01)
2. ส ำนั ก ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแบบประเมิ น ควำมพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ ตำมมติ ข องคณะ
กรรมกำรบริหำรสำนัก (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.5-1-02)
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3. สำนักแจกแบบประเมินไปยังกลุ่มเป้ำหมำยคณะ/สถำบัน/สำนัก ที่มำรับบริกำรสำนัก ทำกำรประเมิน
ทั้งเอกสำรและประเมินบนออนไลน์ ซึ่งมีจำนวน 3 ด้ำน คือ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก มีกำรดำเนินกำรสำรวจ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของสำนักฯ ประจำปี
กำรศึกษำ 2560 โดยทำกำรสำรวจ จำนวน 2 ครั้ง
ผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 1
สำรวจเมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 – 31 มกรำคม 2561 จำกกำรแจกแบบสำรวจให้กับผู้เข้ำใช้บริกำร
สำนักฯ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 327 คน (จำก
นักศึกษำภำคปกติ จำนวน 303 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จำนวน 6 คน และอำจำรย์ จำนวน 18 คน) พบว่ำ
ตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต จำกกำรสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับควำมพึง
พอใจ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.14) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.02) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำม
สะดวก (ค่ำเฉลี่ย 3.98) แต่ละด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เช่นกัน
ด้ำนห้องสมุด จำกกำรสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.04)
ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.18) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.03) แต่ละด้ำนมีระดับ
ควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ (สำรวจครั้งที่ 1)
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1.1 เครื่องคอมช้ำ และหน้ำจอเล็ก
1.2 อยำกให้มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
1.3 อยำกให้มีอินเทอร์เน็ตแรงๆหลำยๆจุด
1.4 บำงครั้งอินเตอร์เน็ตช้ำ
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
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ด้ำนห้องสมุด
1. ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
1. ควรมีหนังสือใหม่ๆ
2. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. ควรเพิ่มปลั๊กเสียบไฟให้มำก
2 ควรล้ำงห้องน้ำให้สะอำดกว่ำนี้ และกำจัดกลิ่น
3. อยำกให้มีห้องทำงำนเป็นกลุ่มเพิ่มมำกขึ้น
4. ชั้นหนังสือมีฝุ่นมำก
3. ด้ำนบริกำรและให้คำปรึกษำ
1. ควรพูดจำ กระชับ เข้ำใจง่ำย และชี้แนะอย่ำงเป็นกันเอง
และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561
ในวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของ
สำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริก ำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1 มอบ
หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนผู้ อ ำนวยกำร ประสำนและด ำเนิ น งำนในส่ ว นที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขได้ มอบบริ ก ำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ดำเนินกำรเดินสำยปลั๊ กไฟบริเวณจุดบริกำรภำยในอำคำรบรรณรำช
นครินทร์ และมอบรองผู้อำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง ประสำนรองอธิกำรบดีดูแลงำนทรัพย์สิ น เกี่ยวกับกำร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้เช่ำและสัญญำของร้ำนค้ำอำคำรบรรณรำชนครินทร์ต่อไป
(เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.5-1-03 ถึง ARIT 5.5-1-04)
ผลกำรดำเนินงำนครั้งที่ 2
สำรวจเมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 – 31 กรกฎำคม 2561 จำกกำรแจกแบบสำรวจให้กับผู้เข้ำใช้บริกำร
สำนักฯ โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษำ อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 362 คน (แยก
เป็นนักศึกษำภำคปกติ จำนวน 326 คน นักศึกษำภำค กศ.ปช. จำนวน 11 คน และอำจำรย์ จำนวน 25 คน)
พบว่ำ ตำมควำมคิดเห็ น ของผู้ ตอบแบบประเมิน ต่อสิ่ งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.31 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต จำกกำรสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับควำมพึง
พอใจ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.40) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.36) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก
(ค่ำเฉลี่ย 4.25) แต่ละด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ด้ำนห้องสมุด จำกกำรสำรวจผู้ตอบแบบสำรวจมีระดับควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ย 4.27
เมื่อพิจำรณำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 4.16) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร (ค่ำเฉลี่ย 4.40) ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ย 4.25) แต่ละด้ำนมีระดับควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำกเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
1. ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
1.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ปริมำณเพียงพอ
2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
2.1 ให้บริกำรดีมำก
3. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1 ควรมีห้องบริกำรคอมพิวเตอร์มำกกว่ำนี้
3.2 ภำยในอำคำรควรมี Wifi ที่สำมำรถใช้งำนได้ตลอดทั้งอำคำร
4. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
- ไม่มี
ด้ำนห้องสมุด
1. ด้ำนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
1. อยำกให้เพิ่มหนังสือทำงด้ำนกำรศึกษำให้มำกขึ้น
2. ควรมีหนังสือใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น เป็นปัจจุบัน
2. ด้ำนสถำนที่/สิ่งอำนวยควำมสะดวก
1. อยำกให้มี wifi ด้ำนนอกรอบอำคำร เช่น โต๊ะหินอ่อน
2. อยำกให้มีปลั๊กไฟ เพิ่มมำกขึ้น
3. ด้ำนบริกำรและให้คำปรึกษำ
3.1 ดีแล้ว
3.2 สนใจให้ควำมช่วยเหลือดีมำก
และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 ในวำระที่
5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ ข้อที่ 5.2 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของสำนักวิทย
บริกำรฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2 มอบงานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ และงานหอสมุดกลาง ตรวจสอบข้อเสนอแนะที่หน่ วยงานต้องปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป ส่วนข้อที่ยังไม่สามารถดาเนินการแก้ไขในงบประมาณปี 2561 ให้นาไปบรรจุในโครงการ
ปีงบประมาณ 2562 ต่อไป (เอกสำรหมำยเลข ARIT 5.5-1-05 ถึง ARIT 5.5-1-06)
จะเห็นได้ว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2560 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ในภำพรวม อยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย
4.31 คะแนน และจำกกำรติดตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนัก รอบ 6 เดือน ในวันที่ 13
กุมภำพันธ์ 2561 ในโครงกำร QA-สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตำมผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับสำนัก/สถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งนำทีมโดย อำจำรย์อัจฉรำ กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิกำรบดี
ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีข้อเสนอแนะใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้นำผลคะแนนระดับควำมพึงพอใจของทั้ง 2 ด้ำน
ในกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ จำนวน 3 ปี เพื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนระดับควำมพึงพอใจในปีปัจจุบัน ว่ำเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงอย่ำงไร

67
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้นำข้อมูลผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร จำนวน 3 ปี คือ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 มำเปรียบเทียบกัน ดังตำรำง
เปรียบเทียบคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักฯ
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร สำนักฯ แยกตำมด้ำน
ปีกำรศึกษำ

กำรบริกำรคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

ห้องสมุด

รวม

2558
2559
2560

3.91
4.28
4.34

3.79
4.00
4.27

3.85
4.14
4.31

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำผลกำรประเมิน มีควำมพึงพอใจ เพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำกสำนักได้ดำเนินกำรปรับปรุง
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ระดับ ควำมพึงพอใจของผู้ รั บ บริ กำรต่ อสิ่ งสนับสนุน กำรเรียนรู้ข องส ำนั กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.31 เมื่อแยกเป็นรำยด้ำน พบว่ำ
ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ มำก
ค่ำเฉลี่ย 4.34
ด้ำนห้องสมุด ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอยู่ในระดับ มำก ค่ำเฉลี่ย 4.27
หลักฐำน
ARIT 5.5-1-01 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2560
ARIT 5.5-1-02 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ARIT 5.5-1-03 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 1
ARIT 5.5-1-04 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561
ARIT 5.5-1-05 รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ครั้งที่ 2
ARIT 5.5-1-06 สรุปมติกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ (ปีการศึกษา 2560)
มรภ.พช.ที่
5.5

เป้ำหมำย
3.51
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน
4.31

คะแนนกำรประเมินตนเอง
4.31
คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
มรภ.พช.ที่
5.5

เป้ำหมำย
3.51
คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชี้ที่ 5.5
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
-

กำรบรรลุเป้ำหมำย
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6
ชนิดตัวบ่งชี้
รอบปีกำรประเมิน

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
กระบวนกำร
ปีกำรศึกษำ

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สานักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน 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 การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
ผลกำรดำเนินงำน :
ในรอบปีกำรศึกษำ 2560 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ดำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริม
อำจำรย์ให้มีวุฒิปริญญำเอกและตำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. ดังนี้
กก. ตอ.


ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
มีแผนระบบ
สำรสนเทศ
(Information
System Plan)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สำนักวิทยบริกำรฯ ได้ดำเนินกำรจัดทำ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีขั้นตอน
ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ปีงบประมำณ 2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2561 ) คำสั่งที่ 2197/2560
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6 – 1 – 01)

ARIT – 5.6 – 1 – 01
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ
2560 - 2564 (ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมำณ
2561 )
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กก. ตอ.



ข้อ

2

เกณฑ์การประเมิน

มีระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจตำม
พันธกิจของสถำบัน
โดยอย่ำงน้อย
ต้องครอบคลุมกำร
สนับสนุนจัดกำร
เรียนกำรสอน กำร
บริหำรจัดกำร และ
กำรเงิน และ
สำมำรถนำไปใช้ใน
กำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพ

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1.2 มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
ปีงบประมำณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2561) (เอกสำรหมำยเลข
ARIT – 5.6 – 1 – 02)

ARIT – 5.6 – 1 – 02
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ
2560-2564 (ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ 2561)

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

ARIT – 5.6 – 2 – 01
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงบประมำณ (PMIS)
http://pmis.pcru.ac.th

2.4 ระบบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนทำ
ของบัณฑิต (เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6
– 2 – 04)

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

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วย
2.6 ระบบทะเบียนและวัดผลนักศึกษำ
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6 – 2 – 06)
2.7 ระบบบันทึกกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
(เอกสำรหมำยเลข 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
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ผลการดาเนินงาน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
2.8 ระบบกำกับและติดตำมงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ (เอกสำรหมำยเลข ARIT
– 5.6 – 2 – 08)



3

มีกำรประเมินควำม มหำวิ ท ยำลั ย โดยส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ ได้
ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรประเมิน ควำม
พึงพอใจของผู้ใช้
พึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสำรสนเทศแบบ
ระบบสำรสนเทศ

ออนไลน์ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 (เอกสำร
หมำยเลข ARIT – 5.6 – 3 – 01)
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศ ประจ ำภำคเรี ย นที่ 1
กำรศึ ก ษำ 2560 ได้ ผ ลกำรประเมิ น ดั งนี้
ผู้ ต อบแบบประเมิ น ควำมพึ งพอใจทั้ งหมด
1,250 คน ซึ่งผลกำรประเมินรวมทุกระบบ
อยู่ ใ นระดับ มำก มี ค่ ำ เฉลี่ ย 3.92 คิ ด เป็น
ร้อยละ 78.40 โดยระบบที่ได้รับกำรประเมิน
ควำมพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ ระบบส ำหรั บ
เจ้ำหน้ำที่ มีค่ำเฉลี่ย คือ 4.67 อยู่ในระดับ
มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 และระบบที่
ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีค่ำเฉลี่ยคือ
3.00 อยู่ในระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ
60.00 (เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6 – 3 –
02)
จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสำรสนเทศ ประจ ำภำคเรี ยนที่ 2 ปี
กำรศึ ก ษำ 2560 ได้ ผ ลกำรประเมิ น ดั ง นี้
ผู้ ต อบแบบประเมิ น ควำมพึ งพอใจทั้ งหมด
712 คน อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ย คือ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 โดย
หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้ รั บ กำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจ
สูงสุดคือ ระบบประชุมออนไลน์ มีค่ำเฉลี่ย
คือ 5.00 อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 และหัวข้อที่ได้รับ กำรประเมิ น
ควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ระบบสำรบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ ำ เฉลี่ ย คื อ 3.88 อยู่ ใ น
ระดั บ มำก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.60 และมี
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ระบบ ดังนี้ ระบบสำหรับเจ้ำหน้ำที่

หลักฐาน
http://eclassroom.pcru.
ac.th/
ARIT – 5.6 – 2 – 08
ระบบกำกับและติดตำมงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
http://trackqa.pcru.ac.th
:81/signin
ARIT – 5.6 – 3 – 01
ระบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
ARIT – 5.6 – 3 – 02
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ
2560

ARIT – 5.6 – 3 – 03
ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2560
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4.

มีกำรนำผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศมำ
ปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ



5.

มีกำรส่งข้อมูลผ่ำน
ระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องตำมที่
กำหนด

ผลการดาเนินงาน
-ระบบบันทึกใบเสร็จรับเงิน ควรรับชำระเงิน
ของนักศึกษำได้ด้วย ปัจจุบันต้องเพิ่มทีละ
รำยกำร ซึ่งค่อนข้ำงยุ่งยำก
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6 – 3 – 03)
มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น ควำมพึ งพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศประจำปีกำรศึกษำ
2560 ตำมข้อเสนอแนะมำทำกำรปรับปรุง
พัฒนำ ดังนี้
- ปรับปรุงพัฒนำ ระบบทะเบียนและวัดผล
สำหรับนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำ สำมำรถ
พิมพ์ใบลงทะเบียนผ่ำนระบบได้ เพื่อสะดวก
ทั้งในส่วนของนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6 – 4 – 01)
มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่กำหนด
5.1 แสดงกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบฐำนข้อมูล
รำยบุคคลด้ำนบุคลำกร ภำคเรียนที่ 1
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 กำหนดส่งก่อน
วันที่ 21 กันยำยน 2560 ผู้รับผิดชอบได้ทำ
กำรจัดส่ง ในวันที่ 7 กันยำยน 2560 และมี
ผลกำรดำเนินงำน 100% และภำคเรียนที่ 2
ประจำปีกำรศึกษำ 2560 กำหนดส่งก่อน
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2561 ผู้รับผิดชอบได้
ดำเนินกำรจัดส่งข้อ ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์
2561 โดยมีผลกำรดำเนินงำน 100%
(เอกสำรหมำยเลข ARIT – 5.6 – 5 – 01)

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
มรภ.พช.ที่ เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน
5.6
4 ข้อ
5 ข้อ

คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน

หลักฐาน

ARIT – 5.6 – 4 – 01
ระบบทะเบียนและวัดผล
https://www.pmis.pcru.a
c.th/mis/webservice/ind
ex.php

ARIT – 5.6 – 5 – 01
เอกสำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบ
เครือข่ำยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้องตำมที่กำหนด

กำรบรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ (ปีกำรศึกษำ 2560)
มรภ.พช.ที่ เป้ำหมำย ผลกำรดำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร กำรบรรลุเป้ำหมำย
5.6
4 ข้อ
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ ตัวบ่งชี้ที่ 5.6
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ

73

ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2560
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

4.37

คะแนน

บรรลุ

4.31

5 ข้อ

บรรลุ

5

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ (4 ตัวบ่งชี้)

4.67

หมำยเหตุ
(เหตุผลของกำร
ประเมินที่ตำ่ ง
จำกที่ระบุใน
SAR)

กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

สานัก ได้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 4
ภำคผนวก

