รายงานการประเมินตนเอง
Self Assessment Report
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ปการศึกษา ๒๕๕๐

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

คํานํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปฏิบัติภารกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน และ
พันธกิจของสํานักฯ ในดานตาง ๆ ตลอดปการศึกษาที่ผานมา เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนิน
กิ จ กรรมตามปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล า ว สํ า นั ก ฯ จึ ง ได จั ด ทํ า
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหมีความตอเนื่องสามารถดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและตอบสนองความตองการของชุมชน สังคมอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสราง
ความรูสึกที่ดีตอสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดเปนอยางดี ดังที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณไดตั้งปณิธาน เพื่อใหทุกคนเห็นเปนพันธกิจรวมกันวา “ประทีปธรรมของทองถิ่น
ประเทืองคาประชาชน “ ในขณะเดียวกัน สํานักฯ
พรอมที่จะไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การศึ กษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมาตรฐานที่เนน คือ ๕, ๖ และ ๗
การรายงานการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โดยสํานักฯ ไดรับความรวมมือจากคณาจารยและผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภายใน ตลอดจน
บุคลากรที่เกี่ยวของไดจัดทํารายงานการประกันประเมินตนเอง
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
(เริ่มตน ๑ มิ.ย.๕๐ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค.๕๑) เพื่อจะไดนําเสนอตองานประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) ตอไป

(นายประยูร ไชยบุตร)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สารบัญ
สวนที่ ๑ สภาพปจจุบันของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ตั้ง
บุคลากร
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน
พันธกิจ
โครงสรางการบริหาร
เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาว
นโยบาย วัตถุประสงค และมาตรการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
กรอบแนวความคิดของระบบ
เอกสารในระบบประกันคุณภาพ
แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ
สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
๕.๒ มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
๕.๓ มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
๕.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
๕.๑๒ ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ระดับความสําเร็ จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรว มในการ
๕.๑๓
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
๕.๑๔
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๕.๑๖ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ บริหารการศึกษา
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๗.๓ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
๔๒
สวนที่ ๓ สรุป ขอเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนา
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
๔๒
สรุปตามมาตรฐาน (จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง )
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๔๖
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๔๘
สรุปรายชื่อกรรมการผูกํากับตัวบงชี้และผูจดั เก็บขอมูล
๕๐
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๕๒
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําสํานัก
๗๙
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
๘๐
ภาพกิจกรรมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘๑
คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความเปนมาและเอกลักษณ
เดิมชื่อหองสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการ เปดบริการ
เปนครั้งแรกในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ อาคารศิลปะเดิม
ป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดยายมายังอาคารหอสมุดใหม (ปจจุบัน คือ อาคารรูปหกเหลีย่ มสํานัก
ศิลปวัฒนธรรม)
ป พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกหองสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู
(ฉบับที่ ๒) นับจากนั้นมา ฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ฝายหอสมุดไดรับงบประมาณเพือ่ สรางอาคารใหมเปนอาคาร ๔ ชั้น
ปรับฐานะจากฝายหอสมุดเปนสํานักวิทยบริการ ใชงบประมาณ กอสรางจํานวน ๒๑ ลานบาท และคา
วัสดุครุภณ
ั ฑ ประจําอาคาร จํานวน ๑๐ ลานบาท และไดนําเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใชในการ
บริการสืบคน และกรอกขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ และไดใชระบบการสืบคนจากตูบ ัตรรายการควบคูกัน
ไปกับโปรแกรมดังกลาว
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนจาก CDS/ISIS พัฒนาเปนโปรแกรม FoxPro เขียนขึ้นเองโดย
อาจารยจากภาควิชาคอมพิวเตอรในการบริการยืม-คืนของหองสมุด เพื่อเปนการตอบสนองผูใชไดรับการ
บริการที่รวดเร็วงายและสะดวกยิ่งขึ้น
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ นําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System) มา
ใชในการดําเนินงานหองสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพเปนระบบยืม-คืนที่ควบคุมดวย
บารโคด และพัฒนางานขอมูลหนังสือ ใหสามารถสืบคนขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร มีการรายงานสถิติ
ขอมูลสารสนเทศและประวัติการยืม-คืนของสมาชิกของหองสมุดดวย ซึ่งมีรายละเอียดในการบริหารจัดการ
หองสมุดเพิ่มขึ้น และใหความสะดวกในการทํางานของเจาหนาที่
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ นําโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใชจัดเก็บขอมูลดรรชนี วารสาร
และกฤตภาค
สํานักเทคโนโลยี เปนหนวยงานจัดตั้งขึ้นภายในตามนโยบายการบริหารงานของผูบริหาร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การใหบริการเครื่องมืออิเลคทรอนิกส รวมทั้งโสตทัศนูปกรณตางๆ แกหนวยงานภายในและภายนอก
สถาบัน
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลัก
มุงเนน การพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ เปนหลัก ไดแก งาน
ใหบริการชองทางการติดตอสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทํา Web site ของมหาวิทยาลัยภายใต Domain name

ข

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๒๑ตอนพิเศษ ๒๓ ก. ลง
วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.๒๕๔๗ ทํ า ให ส ถาบั น ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ เปลี่ ย นเป น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา ในปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ มี
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยตั้งใหม ตามกฏกระทรวง เรื่องการแตงตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา ๔๔ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก. ใหจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๑๐ หนวยงานดวยกัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก
๑. สํานักงานอธิการบดี
๒. คณะครุศาสตร
๓. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๔. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๕. คณะวิทยาการจัดการ
๖. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๗. สถาบันวิจัยและพัฒนา
๘. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานขึ้นใหมภายใตการบริหารจัดการระบบงานเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน
ภารกิจ ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดตอสื่อสารของมหาวิทยาลัย
ภายใต Domain name www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบคนผานระบบ internet , intranet
ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพททั้งหมดของมหาวิทยาลัย และดูแลระบบการใหบริการ
wireless internet ในมหาวิทยาลัย และ ๒) ดานวิทยบริการ คือ เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุก
สาขาวิชา และเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ใหบริการสารนิเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากรใน
หนวยงานและชุมชน รวมทั้งบริการศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัยดวย ไดแก ศูนยใหการศึกษาพิจิตร
และศูนยใหการศึกษาบึงสามพัน โดยดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวของกับรายวิชาตาง ๆ ตาม
หลักสูตร จัดบริการสารนิเทศที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการนํา
เทคโนโลยีสารนิเทศมาใหบริการการสืบคนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งไดดําเนินการงานโครงการ
เครือขายฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเปน

ค

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดองคกรตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๙ นั้น ใหแบงสวนราชการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสํานักงานผูอํานวยการ
และภายใตสํานักงานมีงาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจยั และพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย เปนตน
ป พ.ศ.๒๕๕๐ สํานักงานผูอํานวยการ ไดยายสํานักงานไปที่อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น
๑ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการสํานัก
ปรัชญา
“เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการบริการ มาตรฐานศูนยสืบคนขอมูล”
ปณิธาน
“เปนศูนยบริการการสืบคนขอมูลและใหบริการเทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการ
ใหบริการ เพิ่มประสิทธิภาพงานวิชาการแกชุมชน”
วิสัยทัศน
พัฒนาและใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สรางมาตรฐานศูนยวิทยบริการ
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรเพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงเติมปญญาใหแกสังคม
พันธกิจ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่น ดังนี้
๑. ใหบริการหนังสือ ตํารา วารสาร และ สิ่งพิมพตาง ๆ
๒. จัดบริการยืม – คืน ผานระบบคอมพิวเตอร
๓. จัดระบบยืมคืนระหวางหองสมุดตางมหาวิทยาลัย ที่ใหความรวมมือกันผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
๔. ใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ สื่ออิเลคทรอนิกส และนวัตกรรมการเรียนตางๆ
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟทแวร และบทเรียนออนไลน
๖. ผลิตนวัตกรรมและซอฟทแวรเพื่อการเรียนรู
๗. จัดบริการระบบเครือขายบริการผานระบบอินเตอรเน็ต สําหรับนักศึกษา

ง
อาจารย และบุคลากรใหสามารถหมุนโทรศัพทจากภายนอกมหาวิทยาลัยเขามาใชงานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต
๘. จัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายใหบริการในมหาวิทยาลัย
๙. ใหบริการเว็บไซนกลางเพื่อเปนชองทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
๑๐. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการการสืบคนขอมูลดวย Internet
กลยุทธ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหกับบัณฑิตทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา โดยมุงเนนการใหบริการดานการ
สืบคนทั้งเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพตางๆ และการสืบคนดวยระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนั้นยังมุงเนนการ
ใหบริการความสะดวก ดานการติดตอสือ่ สารผานอินเตอรเน็ต บริการพื้นที่โฮมเพจ อีเมลใหบริการ
บทเรียนออนไลน รวมทั้งใหการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯ และทองถิ่น ซึ่งกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไวดังนี้
๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
๑.๑ สรางมาตรฐานงานดานวิทยบริการ
๑.๒ สรางมาตรฐานงานดานคอมพิวเตอร
๑.๓ สรางบทเรียนออนไลน
๒. สรางโอกาสทางการศึกษา
๒.๑ จัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสัน้ ดานอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และ
บรรณารักษ
๓. สรางและพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
๓.๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง เพื่อการสืบคนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
๓.๒ การถายทอดความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีแกชุมชน
วัตถุประสงค
๑. จัดหา จัดเก็บ และใหบริการสารสนเทศที่มีความหลากหลาย
ทันสมัย สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
๒. จัดหา จัดเก็บ อนุรักษ เผยแพรและใหบริการสารสนเทศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
สงเสริมการศึกษาคนควา การวิจัย และการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน
สถานที่ตงั้

จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เลขที่ ๘๓ หมู ๑๑ ถนนสระบุรี - หลมสัก
ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๐๐๐ โทรศัพท๐-๕๖๗๑-๗๑๕๓
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู อาคาร
บรรณราชนครินทร ชั้น ๑
งานหอสมุดกลาง ตั้งอยูที่ อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
(๔ ชั้น)
งานบริการคอมพิวเตอรและทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยูที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น ๓ หองบริการอินเตอรเน็ต และอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น ๑
งานวิจยั และพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ ตรงขามหองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การจัดตั้งหนวยงาน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา ๑๘(๒) (๕) แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงไดประกาศการแบงสวนราชการใน
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเปน ๔ งาน คือ
๑. งานบริหารและธุรการ
๒. งานหอสมุดกลาง
๓. งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย
งานดังกลาวมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนหลัก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาใหกับบัณฑิตทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา โดย
มุงเนนการใหบริการดานการสืบคนทั้งเอกสาร ตํารา สิ่งพิมพตางๆ และการสืบคนดวยระบบอินเทอรเน็ต
นอกจากนั้นยังมุงเนนการใหบริการความสะดวก ดานการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต บริการพื้น ที่
โฮมเพจ อีเมล ใหบริการบทเรียนออนไลน รวมทั้งใหการฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีแกนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และทองถิ่น ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนหนวยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนโดยรวมของมหาวิทยาลัย

ฉ
รายละเอียดโครงสราง แผนภูมิของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สํานักงานผูอํานวยการ

-

งานบริหารและธุรการ

งานหอสมุดกลาง

งานบริการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย

-หนวยสารบรรณ
-หนวยพัฒนาทรัพยากร
-หนวยบริการหองปฏิบัติการอินเทอรเน็ต -หนวยควบคุมและบริการ
-หนวยแผนและงบประมาณ สารสนเทศ
-หนวยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศของ
-หนวยการเงินและพัสดุ -หนวยวิเคราะหทรัพยากร -หนวยซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัย

-หนวยบุคคล
-หนวยประชาสัมพันธ
-หนวยประกันคุณภาพ
-หนวยอาคารสถานที่

สารสนเทศ
-หนวยระบบเครื่องแมขาย
-หนวยซอมบํารุงทรัพยากร - หนวยควบคุมดูแลระบบโทรศัพท
สารสนเทศ
ภายใน
-หนวยบริการสารสนเทศ
-หนวยพัฒนาระบบเครือขาย
-หนวยสิ่งพิมพตอเนื่อง
คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
-หนวยโปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ
-หนวยบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ

-หนวยวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย
-หนวยพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนผานระบบ
เครือขาย
-หนวยพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดีย
-หนวยพัฒนาเว็บไซต
สํานักและมหาวิทยาลัย
-หนวยพัฒนาระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ

บุคลากร
ปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร จํานวน ๓๐ คน ประกอบดวย
๑. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ๗ คน
๒. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ๑ คน
๓. พนักงานราชการ
๑ คน
๔. ลูกจางชัว่ คราว
๒๑ คน
รวมทั้งสิ้น
๓๐ คน
หมายเหตุ บุคลากรสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราว

ช
งบประมาณ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงบประมาณในการดําเนินงานในปการศึกษา
๒๕๕๐ ทั้งหมด ๔,๙๖๖,๕๒๔ บาท
จากความมุงมั่นในการดําเนินภารกิจเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางสูงสุด จึงไดมี
การปรับนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพไวดังนี้
นโยบายดานประกันคุณภาพ
๑. สงเสริมใหบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
๒. จัดทําระบบการประกันคุณภาพในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๓. พัฒนาระบบและกลไก การดําเนินงานภายในหนวยงาน ใหสอดคลองกับองคประกอบและ
ดัชนีบงชี้คุณภาพที่กําหนดไว
๔. ดําเนินการใหมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ที่มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของ
ผูใชบริการอยางตอเนื่อง
๕. ดําเนินการใหหนวยงานมีความพรอมสําหรับการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน
แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสํานักฯ ปการศึกษา ๒๕๔๙
๒. หนวยงานสง SAR ปการศึกษา ๒๕๔๙
๓. หนวยงานรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๔๙
๔. งานประกันคุณภาพการศึกษาแจงผลการประเมินภายในใหหนวยงานทราบ
๕. งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดสง SAR ประจําปการศึกษา ๒๕๔๙ ใหมหาวิทยาลัย
๖. เผยแพรผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาสูสาธารณชน
๗. สงแผนงาน/โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณ
๘. Big Cleaning Day หนวยประกันคุณภาพ
๙. ประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. ประชุมคณะทํางานเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
๑๑. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๐ ของสํานักฯ
๑๒. สํานักฯดําเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพ
๑๓. รายงานผลเบื้องตนใหผูบริหารของสํานักฯทราบ

ซ
๑๔. สํานักฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
๑๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ ปการศึกษา ๒๕๕๑
๑๖. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๑ ของสํานักฯ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ความหมายของศัพทคุณภาพ
๑. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัตทิ ุกประการของผลการ
ปฏิบัติงานหรือบริการที่เปนไปตามองคประกอบคุณภาพและดัชนีบงชีค้ ุณภาพทีก่ ําหนด
๒. ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง โครงสรางของการจัดการภายในองคกรหนาที่
ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางาน วิธีการทํางานและทรัพยากรอื่น ๆ สําหรับการบริหารใหเกิดคุณภาพ
๓. การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การบริหารที่จัดการในทุกเรื่อง
เพื่อใหไดตามนโยบายคุณภาพ
๔. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรม หรือการปฏิบตั ิใด ๆ ที่หาก
ไดดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาจะไดผลงานที่มีคุณภาพตาม
องคประกอบคุณภาพและดัชนีคุณภาพที่กาํ หนด
๕. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การตรวจสอบระบบ หรือกลไกควบคุม
คุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดจัดใหมี
ขึ้น เพื่อควบคุมคุณภาพในสํานักฯ ตามองคประกอบคุณภาพตาง ๆ
๖. การตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบระบบหรือ
กลไกควบคุมคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ที่จะทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูใชผลผลิตทางวิชาการมีความมั่นใจวาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการดําเนินภารกิจในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนใหการผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพตามจุดมุงหมาย
๗. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินกระบวนการ และผล
การดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยภาพ
รวมวาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแลว ไดมีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
คุณภาพมากนอยเพียงใด
๘. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประกันคุณภาพในคณะวิชาตาง ๆ
๙. การประกันคุณภาพ หมายถึง การประกันคุณภาพในหนวยงาน ศูนย มหาวิทยาลัยฯ สํานัก
และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ฌ
กรอบแนวความคิดของระบบ
กรอบแนวคิดหลัก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
โดยใช System Approach <Input Process Output : IPO> โดยยึดแนวทางของสํานักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ (เดิม) ใช ๙ องคประกอบและประยุกตเขากับธรรมชาติของงานสํานักฯ ดังแผนภูมิตอไปนี้

ปจจัยนําเขา

• ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
• การบริหารจัดการ
• การเงินและงบประมาณ

กระบวนการ

• หองสมุดเพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนและการวิจัย
• การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
• การบริการวิชาการแกสังคม
• การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• กลไกการประกันคุณภาพ

ผลผลิต

• ปริมาณ คุณภาพและ ความพึงพอใจ

กรอบแนวคิดเสริม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดนําแนวความคิด
ของ Total Quality Manage (TQM) และกิจกรรม ๕ ส มาประยุกตใชเพื่อใหการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ
TQM เปนการประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร โดยบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคนมีสวนรวม เนนความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก และเปนการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง

ญ
กิจกรรม ๕ ส เปนกิจกรรมพื้นฐานในการทําใหสภาพการปฏิบัติงานดีขึ้นและพัฒนาคนใหมีวินัย
โดยดําเนินงานบางสวนในเบื้องตน
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากรระดับสํานัก ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ
๔.๓๗๕ คะแนน หรืออยูระดับ ดี โดยตัวบงชี้สวนใหญ ซึ่งไดแก ตัวชี้วดั ที่ ๕.๒, ๕.๓, และ ๕.๕ มี
คะแนนน้ําหนักรวมเทากับ ๕ คะแนน หรืออยูระดับ ดีมาก สวนตัวบงชี้ที่ ๕.๑๒, ๕.๑๓, ๕.๑๔, ๕.๑๖
และ ๕.๑๗ มีคะแนนน้ําหนักรวมเทากับ ๔ คะแนน หรืออยูระดับ ดี
จุดเดน : กําหนดใหการบริหารจัดการ เปนลักษณะของการกระจายอํานาจสูหนวยงานในสํานัก
เพื่อใหเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการทีใ่ กลชิดขึ้น และทุกหนวยงานภายในสํานักใหความรวมมือในการ
บริหารจัดการ บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละคน
จุดที่ควรพัฒนา : เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : ควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาหนวยงาน
มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับสํานัก ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ ๕.๐๐
คะแนน หรืออยูระดับ ดีมาก โดยตัวบงชี้ที่ ๖.๙ ไดแก คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา และตัวบงชี้ ๖.๑๓ มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีคะแนน
น้ําหนักรวมเทากับ ๓ คะแนน หรืออยูระดับ พอใช
จุดเดน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการจัดบริการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา และศิษยเกา รวมทั้งยังเปนสถานที่
ฝกประสบการณทางวิชาชีพแกนกั ศึกษา และใหการฝกอบรมทางคอมพิวเตอรแกหนวยงานภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา : การสนับสนุนงบประมาณคาใชจายทีใ่ ชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพิม่ ขึ้น

ฎ
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพระดับสํานัก ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ ๕.๐๐ คะแนน
หรืออยูระดับ ดีมาก โดยตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตัวบงชีท้ ี่ ๗.๒ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน และตัวบงชี้ที่
๗.๓ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนกั ศึกษา มีคะแนนน้ําหนักรวม
เทากับ ๕ คะแนน หรืออยูระดับ ดีมาก
จุดเดน : แตละหนวยงาน มีการประเมินตนเองในทุกป และมีหนวยงานภายนอกมาประเมินคุณภาพ
เปนระยะ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทําใหการทํางานของบุคลากรและหนวยงานมีความตื่นตัว
อยูเสมอ และมีการเตรียมการที่พรอมจะรับการประเมิน
จุดที่ควรพัฒนา : ทุกหนวยงานจะตองรวบรวมรองรอยของผลการทํางานที่ไดทําตลอดป เพื่อเปน
ขอมูลที่สามารถตรวจสอบ และยืนยันการประเมินตนเองในหนวยงาน ทําใหใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ
ใหกับคณะกรมการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : -

๖๕
แผนปฏิบัติการ ( Action plan) ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
(เริ่มตน ๑ มิ.ย.๕๐ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค.๕๑)
หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 2
2. ทบทวนแกไขดัชนี และเกณฑการประกันคุณภาพ ฯ ป 50
3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพป 50
4. ประชุมใหความรูความเขาใจงานประกันคุณภาพแกบุคลากร
5. สํานักฯเริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพ
6. สํานักฯรอการทบทวนแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
7. สํานักฯจัดทํา SAR รอบครึ่งป 50
8. รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ ฯ ภายในของมหาวิทยาลัยรอบครึ่งป 50
9. สํานักฯจัดทํา SAR ประจําป
10. รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ ฯ ภายในของมหาวิทยาลัยประจําป
10. รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2550 ใหผูอํานวยการทราบ
11. Big Cleaning Day หนวยประกันคุณภาพ
12. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 3 เดือน/ครั้ง

พ.ศ. ๒๕๕๐
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ.๒๕๕๑
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

สวนที่ ๑
สภาพปจจุบันของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เดิมชื่อหองสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการ เปด
บริการเปนครั้งแรกในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ อาคารศิลปะเดิม
ป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดยายมายังอาคารหอสมุดใหม (ปจจุบัน คือ อาคารรูปหกเหลี่ยม
สํานักศิลปวัฒนธรรม)
ป พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกหองสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู
(ฉบับที่ ๒) นับจากนัน้ มา ฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ฝายหอสมุดไดรับงบประมาณเพื่อสรางอาคารใหมเปนอาคาร ๔ ชั้น
ปรับฐานะจากฝายหอสมุดเปนสํานักวิทยบริการ ใชงบประมาณ กอสรางจํานวน ๒๑ ลานบาท
และคาวัสดุครุภัณฑ ประจําอาคาร จํานวน ๑๐ ลานบาท และไดนําเทคโนโลยีโปรแกรม
CDS/ISIS มาใชในการบริการสืบคน และกรอกขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ และไดใชระบบการ
สืบคนจากตูบตั รรายการควบคูกันไปกับโปรแกรมดังกลาว
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนจาก CDS/ISIS พัฒนาเปนโปรแกรม FoxPro เขียนขึ้นเองโดย
อาจารยจากภาควิชาคอมพิวเตอรในการบริการยืม-คืนของหองสมุด เพื่อเปนการตอบสนองผูใช
ไดรับการบริการที่รวดเร็วงายและสะดวกยิง่ ขึ้น
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ นําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System)
มาใชในการดําเนินงานหองสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพเปนระบบยืม-คืนที่
ควบคุมดวยบารโคด และพัฒนางานขอมูลหนังสือ ใหสามารถสืบคนขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
มีการรายงานสถิติขอมูลสารสนเทศและประวัติการยืม-คืนของสมาชิกของหองสมุดดวย
ซึง่ มี
รายละเอียดในการบริหารจัดการหองสมุดเพิ่มขึ้น และใหความสะดวกในการทํางานของเจาหนาที่
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ นําโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใชจัดเก็บขอมูลดรรชนี
วารสารและกฤตภาค
สํานักเทคโนโลยี
เปนหนวยงานจัดตั้งขึ้นภายในตามนโยบายการบริหารงานของ
ผูบริหารสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการใหบริการเครื่องมืออิเลคทรอนิกส รวมทั้งโสตทัศนูปกรณตางๆ แกหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลัก
มุงเนน การพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ เปนหลัก ไดแก

๒

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
และมีการจัดตัง้ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นใหมเปน ๑๐ หนวยงาน (กําลังรอการพิจารณา
กฎกระทรวง) และหนึ่งในสิบหนวยงานดังกลาว ซึ่งมีการรวมภารกิจของสํานักวิทยบริการและ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเปนสํานักเดียวกัน ภายใตชื่อ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานขึ้นใหมภายใตการบริหารจัดการระบบงานเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนภารกิจ ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดตอสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยภายใต Domain name www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบคนผานระบบ
internet , intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพททั้งหมดของมหาวิทยาลัย และ
ดูแลระบบการใหบริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย และ ๒) ดานวิทยบริการ คือ เปน
แหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ใหบริการ
สารนิเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากรในหนวยงานและชุมชน รวมทั้งบริการศูนยใหการศึกษา
นอกมหาวิทยาลัยดวย ไดแก ศูนยใหการศึกษาพิจติ ร และศูนยใหการศึกษาบึงสามพัน โดย
ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เกีย่ วของกับรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร จัดบริการ
สารนิเทศที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการนําเทคโนโลยีสารนิเทศมา
ใหบริการการสืบคนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งไดดาํ เนินการงานโครงการเครือขายฐานขอมูล
งานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนแมขาย
ตลอดจนปรับปรุงการใหบริการของฝายสิ่งพิมพสาร-นิเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจดั องคกรตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น ใหแบงสวนราชการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
สํานักงานผูอํานวยการ และภายใตสํานักงานมีงาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง
งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจยั และพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอร
และเครือขาย เปนตน

๓

ป พ.ศ.๒๕๕๐ สํานักงานผูอํานวยการ ไดยายสํานักงานไปที่อาคารบรรณราชนครินทร
ชั้น ๑ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการสํานักฯ
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เลขที่ ๘๓ หมู ๑๑ ถนนสระบุรี - หลมสัก ตําบลสะเดียง
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู อาคารบรรณ
ราชนครินทร ชั้น ๑
งานหอสมุดกลาง ตั้งอยูที่ อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
(๔ชั้น)
งานบริการคอมพิวเตอรและทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยูท ี่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓
หองบริการอินเตอรเน็ต และอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น ๑
งานวิจยั และพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ ตรงขามหองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพปจจุบัน มีตําแหนง อาจารยประจํา
จํานวน ๗ คน ขาราชการพลเรือน ๑ คน พนักงานราชการ ๑ คน และลูกจางชั่วคราว ๑๙ คน รวมมี
บุคลากรทั้งสิ้น ๒๘ คน จําแนกตามตําแหนงและหนวยงาน
จํานวนบุคลากร
ตําแหนง
หนวยงาน
๑. งานบริหารและธุรการ
๒. งานหอสมุดกลาง
๓. งานบริการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. งานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวร
คอมพิวเตอรและเครือขาย
รวมทั้งสิ้น

อาจารย
ประจํา
๒
๒
๒

ขาราชการ/ พนักงาน
PC
ตําแหนงอื่นๆ
๑
๑
-

ลูกจาง
ชั่วคราว
๑
๑๒
๕

(หนวย:อัตรา/คน)
รวม
ทั้งสิ้น
๕
๑๔
๗

๑

-

-

๓

๔

๗

๑

๑

๒๑

๓๐

๔

ปรัชญา
“เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการบริการ มาตรฐานศูนยสืบคนขอมูล”

ปณิธาน
“เปนศูนยบริการการสืบคนขอมูลและใหบริการเทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการ
ใหบริการ เพิ่มประสิทธิภาพงานวิชาการแกชุมชน”

วิสัยทัศน
พัฒนาและใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สรางมาตรฐานศูนยวิทยบริการ
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรเพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงเติมปญญาใหแกสังคม

พันธกิจ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่น ดังนี้
๑. ใหบริการหนังสือ ตํารา วารสาร และ สิ่งพิมพตาง ๆ
๒. จัดบริการยืม – คืน ผานระบบคอมพิวเตอร
๓. จัดระบบยืมคืนระหวางหองสมุดตางมหาวิทยาลัย ที่ใหความรวมมือกันผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
๔. ใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ สื่ออิเลคทรอนิกส และนวัตกรรมการเรียนตาง ๆ
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟทแวร และบทเรียนออนไลน
๖. ผลิตนวัตกรรมและซอฟทแวรเพื่อการเรียนรู
๗. จัดบริการระบบเครือขายบริการผานระบบอินเตอรเน็ต สําหรับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรใหสามารถหมุนโทรศัพทจากภายนอกมหาวิทยาลัยเขามาใชงานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
๘. จัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายใหบริการในมหาวิทยาลัย
๙. ใหบริการเว็บไซนกลางเพื่อเปนชองทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
๑๐. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการการสืบคนขอมูลดวย Internet

๕

โครงสรางการบริหาร
นายประยูร ไชยบุตร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก

ผศ.สุรีย สุทธิสารากร

นางสาวสุชาดา ปน นอย

หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ ฯ

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายวางแผนและนโยบาย

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายหอสมุดกลาง

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายบริการคอมพิวเตอรฯและ

วิจัยและพัฒนาซอฟทแวรฯ

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน

นางปริศนา ตรีนารัตน

หัวหนางานบริหารและ
ธุรการ

หัวหนางานหอสมุดกลาง

หัวหนางานบริการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางเดือนฉาย ไชยบุตร
หัวหนางานวิจัยและพัฒนา
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและ
เครือขาย

เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาว
เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะ ๑ ป
๑. สรางมาตรฐานงานดานวิทยบริการ
๒. สรางมาตรฐานงานดานคอมพิวเตอร
๓. สรางบทเรียนออนไลน
๔. จัดหลักสูตรการฝกอบรมระยะสัน้ ดานอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร และบรรณารักษ
๕. เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
สืบคนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
๖. ถายทอดความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีแกชุมชน

๖

เปาหมายการดําเนินงานระยะยาว ระยะ ๕ ป
๑. มีศูนยวิทยบริการ ศูนยสบื คนขอมูลอินเตอรเน็ต ที่มีมาตรฐาน
๒. มีกลุมงานพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส บทเรียนออนไลน และการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ
๓. มีเครือขายพัฒนาหลักสูตรออนไลน
๔. มีหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการใหความรูดานอินเตอรเน็ต และคอมพิวเตอร
๕. มีการจัดบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง อินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการ
สืบคน
นโยบาย วัตถุประสงค และมาตรการประกันคุณภาพ
เพื่อใหการประกันคุณภาพในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและมาตรการในการประกันคุณภาพทีส่ อดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดังนี้
นโยบายดานประกันคุณภาพ
๑. สงเสริมใหบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
๒. จัดทําระบบการประกันคุณภาพในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๓. พัฒนาระบบและกลไก การดําเนินงานภายในหนวยงานใหสอดคลองกับองคประกอบ
และดัชนีบงชีค้ ุณภาพทีก่ ําหนดไว
๔. ดําเนินการใหมีการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ที่มีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของ
ผูใชบริการอยางตอเนื่อง
๕. ดําเนินการใหหนวยงานมีความพรอมสําหรับการควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ
๑. เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดําเนินการแกไขจุดออน และเสริมจุดแข็ง
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
๓. เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพอยางตอเนื่อง

๗

๔. เพื่อสรางความประทับใจและความพึงพอใจใหกับผูใชบริการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการในการประกันคุณภาพ
๑. จัดประชุม อบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ ใหความรู ความเขาใจในแนวคิด กระบวนการและขัน้ ตอนของการประกัน
คุณภาพ
๒. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ และเอกสารประกอบระบบการประกันคุณภาพ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. กําหนดแนวปฏิบัติและภารกิจของบุคลากร หนวยงานในการดําเนินการประกัน
คุณภาพ
๕. กําหนดวิธกี ารควบคุม ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
๖. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
๗. จัดทํารายงานเกีย่ วกับการประกันคุณภาพเสนอมหาวิทยาลัยและสาธารณชน
แผนภาพแสดงขั้นตอนการประกันคุณภาพ
เตรียมการสรางความรูความเขาใจ
พัฒนาระบบและกลไก
ดําเนินงานตามระบบ
วิเคราะห TOWS
จัดทํา SAR
ประเมินคุณภาพภายใน ปละ 1 ครั้ง
จัดทํา SAR เสนอมหาวิทยาลัย

ปรับปรุง/แกไข

๘

ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
๑. การทําความรูความเขาใจ
- จัดประชุมใหความรูความเขาใจ
- จัดเสวนาผูดาํ เนินกิจกรรมประกันคุณภาพของฝายงาน
- ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ
๒. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
- แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- กําหนดแนวปฏิบัติและภารกิจของบุคลากรหนวยงานในการประกันคุณภาพ
๓. การดําเนินงานประกันคุณภาพ
- ประชุมชี้แจงเปาหมายการประกันคุณภาพ
- ดําเนินการประกันคุณภาพหนวยงาน
- ประชุมวิเคราะห TOWS เกณฑดัชนีตวั ชี้วัดการประกันคุณภาพ
- ดําเนินงานประกันคุณภาพจัดทํา SAR
- ดําเนินการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพของสํานักฯ
- รอรับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
- จัดทํา YAR รายงานมหาวิทยาลัย/เผยแพร
๔. การประเมินและปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพ
- ประชุมทบทวนวิเคราะห วิพากษ การดําเนินงานประกันคุณภาพ
- ประชุมพิจารณานําผล และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชในการวางแผนพัฒนางานและการประกันคุณภาพในรอบป
ถัดไป
- จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพในรอบปถัดไป
ระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัตงิ าน
ความหมายของศัพทคุณภาพ
๑. คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัตทิ ุกประการของผล
การ ปฏิบัติงานหรือบริการที่เปนไปตามองคประกอบคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพที่กําหนด
๒. ระบบคุณภาพ (Quality System) หมายถึง โครงสรางของการจัดการภายในองคกร
หนาที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทํางาน วิธีการทํางานและทรัพยากรอื่น ๆ สําหรับการบริหาร
ใหเกิดคุณภาพ

๙

๓. การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การบริหารที่จัดการในทุกเรื่อง
เพื่อใหไดตามนโยบายคุณภาพ
๔. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรม หรือการปฏิบัติใด ๆ ที่
หากไดดําเนินการตามระบบและแผนทีว่ างไว จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวาจะไดผลงานที่มี
คุณภาพตามองคประกอบคุณภาพและดัชนีคุณภาพที่กําหนด
๕. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การตรวจสอบระบบ หรือกลไก
ควบคุมคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณไดจดั ใหมีขนึ้ เพื่อควบคุมคุณภาพในสํานักฯ ตามองคประกอบคุณภาพตาง ๆ
๖. การตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบระบบ
หรือกลไกควบคุมคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ ที่จะทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูใชผลผลิตทางวิชาการมีความมั่นใจวา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการดําเนินภารกิจในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
ใหการผลิตบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามจุดมุงหมาย
๗. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินกระบวนการ และ
ผลการดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
โดยภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแลว ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด
๘. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประกันคุณภาพในคณะวิชาตาง ๆ
๙. การประกันคุณภาพ หมายถึง การประกันคุณภาพในหนวยงาน ศูนย มหาวิทยาลัยฯ
สํานัก และสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กรอบแนวความคิดของระบบ
กรอบแนวคิดหลัก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยใช System Approach <Input Process Output : IPO> โดยยึดแนวทางของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ (เดิม) ใช ๙ องคประกอบและประยุกตเขากับธรรมชาติของงานสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภูมิตอไปนี้

๑๐

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

• ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
• การบริหารจัดการ
• การเงินและงบประมาณ

• หองสมุดเพื่อสงเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนและการวิจัย
• การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
• การบริการวิชาการแกสังคม
• การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• กลไกการประกันคุณภาพ

• ปริมาณ คุณภาพและ ความพึงพอใจ

กรอบแนวคิดเสริม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดนํา
แนวความคิดของ Total Quality Manage (TQM) และกิจกรรม ๕ ส มาประยุกตใชเพื่อใหการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ
TQM เปนการประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร โดยบุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนมีสวนรวม เนนความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก และเปนการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
กิจกรรม ๕ ส เปนกิจกรรมพื้นฐานในการทําใหสภาพการปฏิบัติงานดีขึ้นและพัฒนาคน
ใหมีวินัย โดยดําเนินงานบางสวนในเบื้องตน
เอกสารในระบบประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดเอกสารประกอบในระบบการ
ประกัน คุณภาพของการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางและทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
สะดวกตอการอางอิงไวดังนี้

๑๑

คูมือการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน (Quality Manual) ประกอบดวย
บทที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประวัติและพัฒนาการสํานักฯ
บทที่ ๒ นโยบาย วัตถุประสงค และมาตรการการประกันคุณภาพ
บทที่ ๓ ลักษณะของผูใหบริการที่พึงประสงค
บทที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
บทที่ ๕ เอกสารในระบบการประกันคุณภาพ
บทที่ ๖ ภารกิจของบุคลากร และหนวยงาน
บทที่ ๗ การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน
บทที่ ๘ ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภาคผนวก
คูมือปฏิบตั ิงาน (Implemental Manual)
เปนคูมือปฏิบัติงานของฝาย/งาน ที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางละเอียดสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
แบบฟอรม (Forms)
เปนแบบฟอรมบันทึกตางๆ ที่ใชในการประกันคุณภาพการปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติงาน
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพัฒนาปรับปรุงแบบฟอรมตางๆ ที่เคยใช
ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
เปนเอกสารบรรยายลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรแตละคนประกอบดวย หนาที่หลัก
หนาที่รอง หนาที่อื่นๆ หรือหนาที่พิเศษ พรอมดัชนีบงชี้คุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต
ละคน
แบบบันทึกการปฏิบัตงิ านประจําวัน (Daily Report)
เปนแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ บันทึกการปฏิบัติงานตาม
ดัชนีบงชี้คุณภาพวาปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด พรอมทั้งสถิติและผลของการปฏิบัติงาน
แฟมสะสมงาน (Portfolio)
เปนแฟมบรรจุประวัตแิ ละผลงานของบุคลากรแตละคน โดยการบันทึกขอมูลไวอยาง
ละเอียด พรอมเอกสารหลักฐานอางอิงอื่นๆ

๑๒

เอกสารรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report)
เปนเอกสารทีแ่ สดงถึงผลการดําเนินงานตามองคประกอบ ดัชนีบงชี้คณ
ุ ภาพและเกณฑ
ตามที่ระบุไวของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง แลว
วิเคราะหตนเองวามีจุดออนจุดแข็งอะไรบาง มีแนวทางและแผนที่จะปรับปรุงจุดออนและเสริมจุด
แข็งอยางไรบาง
กอนที่จะดําเนินการตรวจสอบทั้งภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
การตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยและการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองจัดทําเอกสารรายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report) สง
คณะกรรมการตรวจสอบ
แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้
๑. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ ๒ (สมศ.)
๒. สํานักวิทยบริการฯ ทบทวนแกไขดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพ
๓. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
๔. จัดประชุมใหความรูความเขาใจงานประกันคุณภาพแกบุคลากร
๕. ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
๖. จัดทํา SAR รอบครึ่งป
๗. รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพฯ ภายในของมหาวิทยาลัยรอบครึ่งป
๘. จัดทํา SAR ประจําป
๙. รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพฯ ภายในของมหาวิทยาลัยประจําป
๑๐. รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๐ ให
ผูอํานวยการทราบ และรายงานผลตอมหาวิทยาลัยตอไป
๑๑. จัดทํารายงานการประเมินตนเองออนไลน/สแกนเอกสาร/จัดเก็บ
๑๒. Big Cleaning Day สํานักวิทยบริการฯ
๑๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

สวนที่ ๒
เกณฑมาตรฐานที่สงผลตอคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
และไดปฏิบัติงานการประกันคุณภาพตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยนํา
ขอเสนอแนะของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. องคการมหาชน) ซึ่ง
เปนหนวยงานอิสระในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย มาเปนเกณฑการ
ประเมินคุณภาพของสํานักฯ จากทั้งหมด ๗ มาตรฐาน ๔๘ ตัวบงชี้ โดยรายงานสภาพจริงใหเขา
กับพันธกิจซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานในปจจุบนั
ซึ่งตรงกับ
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๕.๒, ๕.๓, ๕.๕, ๕.๘, ๕.๑๒, ๕.๑๓, ๕.๑๔, ๕.๑๖, ๕.๑๗ มาตรฐานที่ ๖
ตัวบงชี้ที่ ๖.๙, ๖.๑๓ และมาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๕ มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
การบริหารและการจัดการศึกษาที่ประชาคมในและนอกสถาบัน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ กํากับดวยนโยบาย การวางแผน ภาวะผูนํา
ของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากร ที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศ
มาใชในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้ง
การสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได ประกอบดวยตัวบงชี้ตาง ๆ ดังนี้
๕.๒
๕.๓
๕.๕
๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๖
๕.๑๗

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบคุ ลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ บริหารการศึกษา
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล

๑๔

เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

-

๔

๔

E รวมคะแนน
(B+C+D)

-

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๔

ระดับ

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

ระดับ

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๒

A คาของคะแนน

ระดับคุณภาพ
๑ = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
๒ = มี (๑) + มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ ๕๐
๓ = มี (๒) + มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผล
สําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ ๑๐๐
๔ = มี (๓) + มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการจัดการความรู
๕ = มี (๔) + มีการนําผลการประเมินไปปรับใชใน
การพั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู ใ ห เ ป น ส ว น
หนึ่งของ กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ
จัดการจัดการความรู
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๒ :

ระดับ

เปาหมาย
ปการศึกษา
๒๕๕๐
ระดับ

๓

๑

๑

๕

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ สํานักฯไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๒

F คะแนนถวงน้ําหนัก

ปการศึกษา
๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐

(E X ๐.๑๒๕)

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๒ มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕% = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ระดับ ๔
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
๔.๑ โครงการการบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสวนรายละเอียดไดมีการ
กําหนดพัฒนาความรูแกบุคลากร ดานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรูแกบุคลากร
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

๐.๖๒๕

๑๕
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในสํานัก
รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมและพัฒนางาน
หองสมุด และงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีศักยภาพไปสูการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน
แบบมีสวนรวม โดยการประชุมของคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรของสํานักในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการสํานักใหสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบหลัก คือ งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง
งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย
เปนตน ใหมีประสิทธิภาพการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยใหมีความเหมาะสมเปนศูนยกลางการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพตอ
การจัดการศึกษาในทุกระดับ
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนงาน/งาน/โครงการ ที่เปนลายลักษณอักษร
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมไดดําเนินการนําผลการประเมินไปปรับใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการ
ความรู
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑. ๐๗๑๕๐๐๐๕๐๒๐๑
๒. ๐๗๑๕๐๐๐๕๐๒๐๒

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสํานัก

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ
“

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่

ผูกํากับตัวบงชี้

ผูจัดเก็บหลักฐาน

มรภ.พช.๕.๒
สมศ.๕.๒
สกอ.๗.๓

นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน

นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน

ก.พ.ร.-

นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

-

-

๑๖
๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๓ มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕ % = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ระดับ ๔
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : มีนโยบายและมาตรการดานการบริหารและการจัดการ มีการดําเนินการ
กําหนดแผนกลยุทธของสํานัก มีแผนยุทธศาสตรพัฒนาสํานัก
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ
๑ = คณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธ
ของสถาบัน
๒ = มี (๑)+ มีแผนกลยุทธของสถาบัน
๓ = มี (๒)+ มีคณะกรรมการวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ
๔ =มี (๓)+แผนกลยุ ท ธ มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ ๘๐ ของแผน
๕ = มี (๔ )+ แผนกลยุทธมีความสอด คลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ของแผน

๒๕๔๘
ระดับ

๒๕๔๙
ระดับ

๒๕๕๐
ระดับ

-

-

๕

เปาหมาย
ปการศึกษา ๒๕๕๐
ระดับ
๔

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E X ๐.๑๒๕)

๕

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๓

A คาของคะแนน

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘, ๒๕๔๙ สํานักฯไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๓
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๓ :

๓

๑

๑

๕

๐.๖๒๕

๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยการนําเอาแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยมาใชเปนแนวทางในการจัดทําและนํามาสังเคราะหรวมเปนแผนยุทธศาสตรของสํานัก

๑๗
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
ทุกหนวยงานภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
บุคลากรของสํานักมีจํานวนนอย และมีภาระหนาที่หลายดานและยังขาดความรูความเขาใจ
เรื่องการวางแผนที่ดี
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๐๓๐๑

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แหลงขอมูล
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทํา สํานักงานผูอํานวยการ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สํานัก

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๓
สมศ.๕.๓
สกอ.๑.๑
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก
ผศ.สุรีย สุทธิสารากร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก
ผศ.สุรีย สุทธิสารากร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

๑๘
๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕ % = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ระดับ ๓
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ : การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล อีกทั้งมีการพัฒนาระบบใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
๑ = มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ
๒ = มี (๑)+ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
๓ = มี (๒)+ มีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
๔ = มี (๓)+ มีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความ
พึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
๕ = มี (๔)+ มีการนําผลการประเมินในขอ ๓ และ
๔ มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

๒๕๔๘
ระดับ

๒๕๔๙
ระดับ

๒๕๕๐
ระดับ

๒

๓

๕

เปาหมาย
ปการศึกษา ๒๕๕๐
ระดับ
๓

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๔
๕
๕

(E X ๐.๑๑๑)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

๒
๓
๓

F คะแนนถวงน้ําหนัก

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๒
๓
๕

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๕

A คาของคะแนน

๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๕ :

๐.๔๔๔
๐.๕๕๕
๐.๖๒๕

๑๙
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
๖.๑.๑ ไดมีการพัฒนา Software และ report ตรงตาม สกอ.กําหนด
๖.๑.๒ ฐานขอมูลมีการจัดเก็บตรงกับสกอ. กําหนด ณ วันที่ เมษายน ๒๕๕๑
๖.๑.๓ ปรับแกฐานขอมูลการเงินตามที่ สกอ. แจงใหม ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๖.๑.๔ ตรวจสอบขอมูลตาม software ของ สกอ.
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
๖.๒.๑ มีการพัฒนาฐานขอมูลตาม สกอ.กําหนด
๖.๒.๒ มีเจาหนาที่นักวิชาการคอมพิวเตอรตรวจสอบขอมูลของ สกอ.
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
๖.๓.๑ สกอ.มีการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลใหม จึงทําใหตองปรับเปลี่ยนโครงสรางของ
ฐานขอมูลใหมอีกครั้ง
๖.๓.๒ สกอ.มีการกําหนดสงฐานขอมูลแตละฐาน ซึ่งในรอบ ๙ เดือนนี้ ยังไมครบกําหนด ทํา
ใหยังไมไดสงขอมูล
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๐๕๐๑ รายงานขอมูลที่เว็บไซต
๒.
๐๗๑๕๐๐๐๕๐๕๐๒ ไฟทที่สงภาวะการหางานทํา

แหลงขอมูล
http://academic.pcru.ac.th
http://www.job.mua.go.th/code/
index.php

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๕
สมศ.๕.๕
สกอ.๗.๕
ก.พ.ร.๑๘

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๒๐

๑

๑

๔

(E X ๐.๑๒๕)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

๒

F คะแนนถวงน้ําหนัก

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๓

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๑๒

A คาของคะแนน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๑๒ ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕% = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ๓ ขอ
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๑๒ :

๐.๕๐๐

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๑๒
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
กระบวนการสรรหาผูบริหารเปนเรื่องของมหาวิทยาลัย สํานักมีคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงหัวหนางาน ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการสํานักเปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูใชบริการและมหาวิทยาลัย สํานักใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
๖.๒.๑ มีคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานหนาที่ในตําแหนงหัวหนางาน
๖.๒.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : ……-………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๒๐๑
๒.

๐๗๑๕๐๐๐๕๑๒๐๒

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
หัวหนางาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ
งานการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี

๒๑
๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๑๒
สมศ.สกอ.๗.๒
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๒๒

๑

๑

๔

(E X ๐.๑๒๕)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

๒

F คะแนนถวงน้ําหนัก

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๓

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๑๓

A คาของคะแนน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๑๓ ระดับความสําเร็จ ในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒๕% = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ระดับ ๓
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๑๓ :

๐.๕๐๐

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๑๓
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่
หนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน เชน
เว็บไซตสํานักและมหาวิทยาลัย การแนะนําสํานักในชวงหนวยงานภายนอกเขาศึกษาดูงาน เปนตน มีการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนที่มาใชบริการของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บแบบสํารวจ
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีเว็บไซต และ
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : …-…………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๖.๔ หลักฐานอางอิง :

๒๓
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๓๐๑
๒.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๓๐๒

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
เว็บไซตสํานัก
สมุดเยี่ยมสํานักวิทยบริการ

แหลงขอมูล
http://www.pcru.ac.th/~arc
สํานักงานผูอํานวยการ

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๑๓
สมศ.สกอ.๗.๖
ก.พ.ร.๑๔

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

๒๔

E รวมคะแนน
(B+C+D)

-

-

-

-

-

ปการศึกษา ๒๕๕๐

๓

๒

๑

๑

๔

๐.๕๐๐

(E X ๐.๑๒๕)

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

-

F คะแนนถวงน้ําหนัก

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙

KPI ๕.๑๔

A คาของคะแนน

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๑๔ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕% = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ๕ ขอ
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการการบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๑๔ :

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๑๔
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดําเนินการจัดทําโครงการการบริหารงาน
สํานัก ในคําอธิบายเพิ่มเติมไดระบุวา มีคาใชสอยเดินทางไปราชการ และศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาของบุคลากร
สํานักอยางชัดเจน มีคําพรรณนาลักษณะงานของบุคลากร และมีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของ
หนวยงานและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ของแตละคน รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
กองนโยบายและแผน จัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน และงานการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดีจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : …-…………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

๒๕
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๔๐๑
๒.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๔๐๒
๓
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๔๐๓

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสํานัก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ
งานการเจาหนาที่

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๑๔
สมศ.สกอ.๗.๔
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๒๖

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E X ๐.๑๒๕)

๔

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๑๖

A คาของคะแนน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๑๖ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕% = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ๕ ขอ
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับนโยบายการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษาของหนวยงาน เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่หนวยงานจะเกิดความเสียหาย มี
แผนบริหารความเสี่ยง
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๑๖ :

๒

๑

๑

๔

๐.๕๐๐

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๑๖
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดสงรายชื่อบุคลากรในหนวยงานเปนคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และหนวยงานมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับสํานัก มีการระบุความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของสํานัก มีการจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยงจากสูงมายังต่ํา มีมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยง
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนงานดานการนําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหารความมีคณะกรรมการที่เกี่ยวของการบริหารความเสี่ยง ทั้งหนวยงานกลางและ
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย บุคลากรมีความเขาใจและตระหนักในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๖.๓.๑ การคางสงหนังสือของสมาชิกไมตรงตามกําหนดเวลา
๖.๓.๒ ไมมีการบริการถายเอกสารในหอสมุดกลาง ซึ่งอาจทําใหเปนสาเหตุของการตัดฉีก
หนังสือของผูใชบริการได เชน หนังสืออางอิง
๖.๓.๓ ความเสียหายที่เกิดจากไฟฟากระชาก
๖.๓.๔ ความเสียหายที่เกิดจากไวรัส

๒๗
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๖๐๑
๒.

๐๗๑๕๐๐๐๕๑๖๐๒

๓.

๐๗๑๕๐๐๐๕๑๖๐๓

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับสํานัก
รายงานการวิเคราะหและแผนบริหาร
ความเสี่ยง

แหลงขอมูล
งานธุรการ สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๑๖
สมศ.สกอ.๗.๘
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

๒๘

๑

๑

๔

(E X ๐.๑๒๕)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

-๒

F คะแนนถวงน้ําหนัก

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๕

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๕.๑๗

A คาของคะแนน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๕.๑๗ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
๒. น้ําหนัก : ๒.๕๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๑๒.๕% = ๐.๑๒๕
๓. เปาหมาย : ๘ ขอ
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายใน และ
แผนงานการประเมินผลภายในของมหาวิทยาลัย และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดตัว
บงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๕.๑๗ :

๐.๕๐๐

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๕.๑๗
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในสํานัก และมีแผนงานการประเมินผลภายใน สํานักไดมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตาม
พันธกิจ และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผลภายใน
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : …-…………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๗๐๑

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
การกําหนดแนวทางการดําเนินการใน
การประเมินผลภายใน

แหลงขอมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย

๒๙
๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๕.๑๗
สมศ.สกอ.๗.๙
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

มาตรฐานที่ ๖ มาตรฐานดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนน
การเรียนรูดวยตนเองตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณ
การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และมีการใชประโยชน
ผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน
การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมทั้งความรวมมือจากแหลางตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด
ประกอบดวยตัวบงชี้ตาง ๆ ดังนี้
๖.๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
๖.๑๓ มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

๓๐
๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๖.๙ คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
๒. น้ําหนัก : ๑๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๕๐% = ๐.๕๐
๓. เปาหมาย : ๖,๐๐๐ บาท
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
๔.๑. โครงการพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

๔.๒ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อการคนควาของนักศึกษา (ใหบริการอินเทอรเน็ต)
๔.๓ โครงการบริหารสํานักงาน และคาจางชั่วคราว
๔.๔ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (MIS)
๔.๕ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียและบทเรียนออนไลน
๔.๖ โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลตามตัวชี้วัด
๔.๗ โครงการพัฒนาระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ
๔.๘ โครงการเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๔.๙ โครงการจัดหาวัสดุสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
รายการ
ประเภทของคาใชจา ย
๑. การจัดซื้อหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนและการศึกษา
๓ . วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ค รุ ภั ณ ฑ ก า ร ศึ ก ษ า เ ค รื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช ใ นระบบห อ งสมุ ด และศู น ย
สารสนเทศ
๔. ค า ใช จ า ยในการปรั บ ปรุ ง อาคาร ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ
๕. คาจาง บุคลากร
รวม(๑)+(๒)+(๓)+(๔)+(๕)

เปาหมาย
ปการศึกษา ๒๕๕๐

๒๕๔๘
จํานวน

๒๕๔๙
จํานวน

๒๕๕๐
จํานวน

จํานวน

๑,๐๑๓,๗๒๐
-

๖๓๔,๘๓๐.๔๕
-

๘๑๘,๘๕๐
๑,๔๙๐,๐๐๐

๘๑๘,๘๕๐
๑,๔๙๐,๐๐๐

๒,๑๕๔,๑๖๔

๒,๙๕๙,๙๒๒.๓๐

๑,๘๓๕,๗๙๔

๑,๘๓๕,๗๙๔

๖๐๒,๓๖๐

-

-

-

๘๒๑,๘๘๐
๕๗๕,๙๓๐.๗๑
๓,๗๗๐,๒๔๔ ๔,๑๙๓,๒๔๓.๔๐
๔,๙๖๖,๕๒๔
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (FTES)
๔,๔๕๘.๗๐
๗,๓๘๖.๘๖
๖,๗๒๔.๒๓
คํานวณตามสูตรขอ ๓.
๘๔,๕๕๙.๒๖
๕๖,๗๖๖.๒๔
๗๓,๘๖๐.๑๑
หมายเหตุ การรายงานคาใชจาย ปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนการรายงานปงบประมาณ 2551

๘๒๑,๘๘๐
๔,๙๖๖,๕๒๔
๖,๗๒๔.๒๓
๗๓,๘๖๐.๑๑

๓๑

E รวมคะแนน
(B+C+D)

๓

๑

๑

๕

๒.๖๒๕

๕๖,๗๖๖.๒๔

๓

๑

๑

๕

๒.๖๒๕

๗๓,๘๖๐.๑๑

๓

๑

๑

๕

๒.๕๐

(E X ๐.๕๐)

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๘๔,๕๕๙.๒๖

F คะแนนถวงน้ําหนัก

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา
๒๕๔๘
ปการศึกษา
๒๕๔๙
ปการศึกษา
๒๕๕๐

A คาของคะแนน

KPI ๖.๙

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๖.๙ :

๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการใน การจัดซื้อหนังสือ วารสาร
สิ่งพิมพ สื่อมัลติมีเดีย พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนและ
การศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ
และ ปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางแผนไว
จากการตรวจเยี่ยมของคณะผูประเมินภายนอก ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดย
มีจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในสวนของสํานักวิทยบริการ คือ ตามมาตรฐานที่ ๖ ดานหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เรื่อง จํานวนหนังสือมีนอย และไมทันสมัย และเรื่องการขยายเวลาเปดหองสมุดและศูนย
สารสนเทศเพื่อใหนักศึกษามีเวลาการใชหองสมุดอยางเพียงพอ และเรื่องคาใชจายในระบบหองสมุดและระบบ
สารสนเทศตอนักศึกษา ซึ่งยังอยูในเกณฑต่ํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและไดมีการจัดหาหนังสือใหเพียงพอกับความ
ตองการของผูใชบริการ โดยการจัดนิทรรศการหนังสือใหคณาจารยและนักศึกษาชวยกันคัดเลือกเขาหองสมุด
ประจําทุกป สวนเรื่องการขยายเวลาเปดหองสมุดและศูนยสารสนเทศนั้น ทางสํานักฯ ไดดําเนินการขยายเวลาการ
บริการในชวงวันเสาร–อาทิตย ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) และไดนําฐานขอมูลออนไลน ๑๑ ฐาน มาบริการใหกับผูใชบริการไดสืบคนขอมูล
สารสนเทศ ซึ่งมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
ในระบบ E-learning นั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน ไดดําเนินการไปแลว ๓๐ รายวิชา และไดนําบทเรียนออนไลนขึ้นบนเว็บมหาวิทยาลัย http://pcru.ac.th
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : …-…………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................

๓๒
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๑
๒.

๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๒

๓.

๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๓

๔.

๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๔

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
เอกสารควบคุมการใชเงินงบประมาณ
แผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารควบคุมการใชเงินงบประมาณ
บํารุงการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
เอกสารควบคุมการใชเงินงบประมาณ
กศ.ปช. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๖.๙
สมศ.๖.๙
สกอ.ก.พ.ร.๑.๙

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
ผอ.สํานักวิทยบริการและฯ

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

๓๓

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E X ๐.๕๐)

๕

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๖.๑๓

A คาของคะแนน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๖.๑๓ มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
๒. น้ําหนัก :๑๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๕๐% = ๐.๕๐
๓. เปาหมาย : ๘ ขอ
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๖.๑๓ :

๑

๑

๑

๓

๑.๕๐

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๖.๑๓
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
สํานัก และไดมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน ปาย
ประชาสัมพันธการบริการตางๆ ภายในหนวยงาน ปายเลขหมู ปายขอมูลแตละชั้นในอาคารบรรณราชนครินทร
เปนตน มีการบริการตอบคําถามชวยการคนควา พรอมทั้งใหคําปรึกษาแกนักศึกษาและศิษยเกา และเปนสถานที่
ฝกประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการที่ชัดเจน และมีการบริการดานตางๆ
แกนักศึกษาและศิษยเกา เชน การบริการยืม-คืน การบริการคอมพิวเตอร บริการอินเทอรเน็ต บริการเว็บไซต การ
บริการยืม-คืนระหวางหองสมุด บริการสืบคนขอมูลวิทยานิพนธและวิจัยในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส (ThaiLIS)
และการบริการตอบคําถามและชวยการคนควา
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : …-…………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

๓๔
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

หมายเลขเอกสาร
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๓
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๔
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๕

๖.

๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๖

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา ๒๕๕๐
แผนพับ website สํานัก
รายงานประจําป ๒๕๕๐ สํานัก
บันทึกแจงรายชื่อนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการ

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ
งานหอสมุดกลาง
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๖.๑๓
สมศ.สกอ.๒.๑๓
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

๓๕
มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพภายในหมายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได
ประกอบดวยตัวบงชี้ตาง ๆ ดังนี้
๗.๑
๗.๒
๗.๓

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๗.๑ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๒. น้ําหนัก : ๖.๗๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๓๓.๕ % = ๐.๓๓๕
๓. เปาหมาย : ระดับ ๔
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
รายงานการประเมินตนเอง
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

ระดับ

ระดับ

ระดับ

เปาหมาย
ปการศึกษา
๒๕๕๐
ระดับ

๓

๔

๔

๔

ปการศึกษา
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน
๒. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจาก
ภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
๓. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ
ที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

๓๖
ปการศึกษา
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

ระดับ

ระดับ

ระดับ

เปาหมาย
ปการศึกษา
๒๕๕๐
ระดับ

๔. มี ก ารดํ าเนิ น งานด านการประกั น คุ ณ ภาพที่
ค ร บ ถ ว นทั้ งการค วบ คุ ม คุ ณภาพ การ ติ ด ตา ม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย ๓ ปนับรวมปที่มีการติดตาม)
๕. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน
๖. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและใช ร ว มกั น ทั้ ง ระดั บ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน
๗. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว างหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๔
๕
๕

(E X ๐.๓๓๕)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

๒
๓
๓

F คะแนนถวงน้ําหนัก

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๒
๔
๔

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๗.๑

A คาของคะแนน

๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๗.๑ :

๑.๓๔
๑.๖๗๕
๑.๖๗๕

๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการ
สวนงานตางๆ อยางชัดเจนและเผยแพรรับทราบทั่วกัน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกําหนดและพัฒนาระบบรูปแบบและเครื่องมือ
ประเมินการปฏิบัติงานสอดคลองกับลักษณะงาน
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการบริหารจัดการของสํานักอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และคณะกรรมการที่เกี่ยวของงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงานตางๆ มีความ
เขาใจและตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

๓๗
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
การประกันคุณภาพ และเครื่องมือระดับมหาวิทยาลัยยังสับสน จึงทําใหการประกันคุณภาพ
ระดับหนวยงานไมชัดเจนในการกําหนดตัวบงชี้
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๑๐๑

๒.
๓.

๐๗๑๕๐๐๐๗๐๑๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๑๐๓

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
รายงานการประเมินตนเอง สํานัก ป ๒๕๕๐

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๗.๑
สมศ.๗.๑
สกอ.๙.๑
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๓๘
๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
๒. น้ําหนัก : ๖.๗๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๓๓.๕ % = ๐.๓๓๕
๓. เปาหมาย : ระดับ ๔
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
รายงานการประเมินตนเอง
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :
ปการศึกษา
เกณฑคุณภาพการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพ
๑ = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
๒ = มี ๑ + มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา
๓ = มี ๒ + มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน
๔ = มี ๓ + มีก ารนํา ผลการประเมิ นมาใชใ นการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง
๕ = มี ๔ + มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่
สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการ
เปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

ระดับ

ระดับ

ระดับ

เปาหมาย
ปการศึกษา
๒๕๕๐
ระดับ

๔

๔

๔

๔

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

E รวมคะแนน
(B+C+D)

F คะแนนถวงน้ําหนัก
(E X ๐.๓๓๕)

๔
๔
๔

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๗.๒

A คาของคะแนน

๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๗.๒ :

๓
๓
๓

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๕
๕
๕

๑.๖๗๕
๑.๖๗๕
๑.๖๗๕

๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการประเมินผลการบริหารจัดการ
สวนงานตางๆ อยางชัดเจนและเผยแพรรับทราบทั่วกัน

๓๙
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกําหนดและพัฒนาระบบรูปแบบและเครื่องมือ
ประเมินการปฏิบัติงานสอดคลองกับลักษณะงาน
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการบริหารจัดการของสํานักอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และคณะกรรมการที่เกี่ยวของงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงานตางๆ มีความ
เขาใจและตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน :
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๑

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๒ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๓ รายงานการประเมินตนเอง สํานัก ป ๒๕๕๐

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ

๒.
๓.

สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ

๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๗.๒
สมศ.๗.๒
สกอ.๙.๓
ก.พ.ร.๘

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๔๐

๑

๑

๕

(E ๐.๓๓)

E รวมคะแนน
(B+C+D)

๓

F คะแนนถวงน้ําหนัก

D คะแนน
อิงประสิทธิผลของ
แผน/เปาหมาย

๖

C คะแนนอิง
พัฒนาการ

ปการศึกษา ๒๕๔๘
ปการศึกษา ๒๕๔๙
ปการศึกษา ๒๕๕๐

B คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

KPI ๗.๓

A คาของคะแนน

๑. ชื่อตัวบงชี้ที่ ๗.๓ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
๒. น้ําหนัก : ๖.๖๐ คะแนน จาก ๒๐ คะแนน คิดเปน ๓๓ % = ๐.๓๓
๓. เปาหมาย : ๖ ขอ
๔. แผนงาน/งาน/โครงการที่เกี่ยวของ :
รายงานการประเมินตนเอง
๕. รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : ไมมี
๖. สรุปผลการรายงาน KPI ๗.๓ :

๑.๖๕

หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๔๘,๒๕๔๙ สํานักไมไดประเมินตัวบงชี้ที่ ๗.๓
๖.๑ คําชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ไดดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดตัวบงชี้และรายละเอียด พรอมกับ
เก็บขอมูลและหลักฐานการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
เพื่อสงขอมูลใหงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นนําขอมูลรายงานการประเมินตนเองของสํานัก
ขึ้นสูเว็บไซตสํานักเพื่อเปนแหลงการศึกษาคนควาและเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ ตอไป
๖.๒ ปจจัยสนับสนุนตัวการดําเนินการ :
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการบริหารจัดการของสํานักอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และคณะกรรมการที่เกี่ยวของงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรในหนวยงานตางๆ มีความ
เขาใจและตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งมีเว็บไซตของสํานักในการ
เผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ
๖.๓ อุปสรรคตอการดําเนินงาน : …-…………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๖.๔ หลักฐานอางอิง :
ลําดับ หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
๑.
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๑ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
๒.
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๒ รายงานการประเมินตนเอง สํานัก ป ๒๕๕๐
๓.
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๓ เว็บไซตสํานัก

แหลงขอมูล
สํานักงานผูอํานวยการ
สํานักงานผูอํานวยการ
http://www.pcru.ac.th/~arc

๔๑
๗. รายชื่อผูรับผิดชอบประจําตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
มรภ.พช.๗.๓
สมศ.สกอ.๙.๒
ก.พ.ร.-

ผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

ผูจัดเก็บหลักฐาน
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

สวนที่ ๓
สรุป ขอเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนา
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

คะแนน
อิงประสิทธิผลของแผน/
เปาหมาย

คะแนนอิงพัฒนาการ

คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

คะแนนที่ได

ลําดับที่

น้ําหนัก

KPI ๕.๒

๒.๕๐

๓

๑

๑

KPI ๕.๓

๒.๕๐

๓

๑

๑

KPI ๕.๕

๒.๕๐

๓

๑

๑

KPI ๕.๑๒

๒.๕๐

๒

๑

๑

KPI ๕.๑๓

๒.๕๐

๒

๑

๑

KPI ๕.๑๔

๒.๕๐

๒

๑

๑

KPI ๕.๑๖

๒.๕๐

๒

๑

๑

KPI ๕.๑๗

๒.๕๐

๒

๑

๑

รวม (KPI ๕.๒-๕.๑๗)

๒๐

๒.๓๗๕

๘

๘

รวม

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

๕
๕
๕
๔
๔
๔
๔
๔

๐.๖๒๕
๐.๖๒๕
๐.๖๒๕
๐.๕๐๐
๐.๕๐๐
๐.๕๐๐
๐.๕๐๐
๐.๕๐๐

๔.๓๗๕

๔.๓๗๕

มาตรฐานที่ ๕ (๘ KPI ) มีคะแนนเฉลี่ย(B) ๒.๓๗๕ (จากคะแนนเต็ม ๓) มีคะแนนถวงน้ําหนักรวม ๔.๓๗๕ คะแนน

คะแนน
อิงประสิทธิผลของแผน/
เปาหมาย

คะแนนอิงพัฒนาการ

คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

คะแนนที่ได

ลําดับที่

น้ําหนัก

KPI ๖.๙
KPI ๖.๑๓

๑๐

๓

๑

๑

๑๐

๑

๑

๑

รวม ( ๓ KPI)

20

๒.๐๐

๒

๒

รวม

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

๕
๓
๔.๐๐

๒.๕๐
๑.๕๐
๔.๐๐

มาตรฐานที่ ๖ (๒ KPI) มีคะแนนเฉลี่ย(B) ๒.๐๐ (จากคะแนนเต็ม ๓) มีคะแนนถวงน้ําหนักรวม ๔.๐๐ คะแนน

๔๓

คะแนน
อิงประสิทธิผลของแผน/
เปาหมาย

คะแนนอิงพัฒนาการ

คะแนนอิงตามเกณฑ
มาตรฐาน

คะแนนที่ได

ลําดับที่

น้ําหนัก

KPI ๗.๑

๖.๗๐

๓

๑

๑

KPI ๗.๒

๖.๗๐

๓

๑

๑

KPI ๗.๓

๖.๖๐

๓

๑

๑

รวม (KPI ๗.๑-๗.๓)

๒๐

๓.๐๐

๓

๓

รวม

คะแนน
ถวงน้ําหนัก

๕
๕
๕
๕.๐๐

๑.๖๗๕
๑.๖๗๕
๑.๖๕๐
๕.๐๐

มาตรฐานที่ ๗ (๓ KPI ) มีคะแนนเฉลี่ย(B) ๓.๐๐ (จากคะแนนเต็ม ๓) มีคะแนนถวงน้ําหนักรวม ๕.๐๐ คะแนน

เกณฑของผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงาน
A
B
C
D
E
F

ผลการดําเนิน
คะแนนอิงตามเกณฑมาตรฐาน
คะแนนอิงตามเกณฑพัฒนาการ
คะแนนอิงเปนไปตามเปาหมาย
รวม (B+C+D)
คะแนนถวงน้าํ หนัก

1. ตารางคาเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑมาตรฐาน (B)
คาเฉลี่ยคะแนน
๐ – ๑.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๐๐
๒.๐๑ – ๒.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๐๐

ผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานยังไมไดคณ
ุ ภาพ
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช
การดําเนินงานอยูในระดับดี
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก

๔๔
2. ตารางชวงคะแนนตาม สมศ. (F)
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐ – ๑.๕๐

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ตองปรับปรุง

ผลการจัดการศึกษา
รับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐาน
รับรองมาตรฐานแบบมีเงื่อนไข
ไมไดมาตรฐาน
ไมไดมาตรฐาน

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละมาตรฐานของผูตรวจประเมินฯ
มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย (B)
มาตรฐานที่ ๕ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลการ
๒.๔๔
มาตรฐานที่ ๖ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
๒.๐๐
มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพ
๓.๐๐
๒.๔๘
รวมผลการประเมิน

ผลการประเมิน
การดําเนินงานอยูในระดับดี
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก
การดําเนินงานอยูในระดับดี

ตารางคาเฉลี่ยคะแนนตามเกณฑมาตรฐาน (B) ดังนี้
คาเฉลี่ยคะแนน
๐ – ๑.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๐๐
๒.๐๑ – ๒.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๐๐

ผลการประเมิน
ผลการดําเนินงานยังไมไดคณ
ุ ภาพ
การดําเนินงานอยูในระดับพอใช
การดําเนินงานอยูในระดับดี
การดําเนินงานอยูในระดับดีมาก

สรุปตามมาตรฐาน (จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง )
มาตรฐานที่ ๕ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากรระดับสํานัก ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ ๔.๓๗๕
คะแนน หรืออยูระดับ ดี โดยตัวบงชี้สวนใหญ ซึ่งไดแก ตัวชี้วัดที่ ๕.๒, ๕.๓, และ ๕.๕ มีคะแนนน้ําหนักรวม
เทากับ ๕ คะแนน หรืออยูระดับ ดีมาก สวนตัวบงชี้ที่ ๕.๑๒,๕.๑๓, ๕.๑๔,๕.๑๖ และ ๕.๑๗ มีคะแนนน้ําหนัก
รวมเทากับ ๔ คะแนน หรืออยูระดับ ดี

๔๕

จุดเดน : กําหนดใหการบริหารจัดการ เปนลักษณะของการกระจายอํานาจสูหนวยงานในสํานัก
เพื่อใหเกิดศักยภาพในการบริหารจัดการที่ใกลชิดขึ้น และทุกหนวยงานภายในสํานักใหความรวมมือในการ
บริหารจัดการ บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละคน
จุดที่ควรพัฒนา : เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : ควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน
มาตรฐานที่ ๖ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับสํานัก ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ ๕.๐๐
คะแนน หรืออยูระดับ ดีมาก โดยตัวบงชี้ที่ ๖.๙ ไดแก คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา และตัวบงชี้ ๖.๑๓ มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีคะแนนน้ําหนักรวม
เทากับ ๓ คะแนน หรืออยูระดับ พอใช
จุดเดน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการจัดบริการดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา และศิษยเกา รวมทั้งยังเปนสถานที่ฝก
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา และใหการฝกอบรมทางคอมพิวเตอรแกหนวยงานภายนอก เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา : การสนับสนุนงบประมาณคาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
มาตรฐานที่ ๗ ดานระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพระดับสํานัก ไดคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ ๕.๐๐ คะแนน หรือ
อยูระดับ ดีมาก โดยตัวบงชี้ที่ ๗.๑ ระบบกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน และตัวบงชี้ที่ ๗.๓ มีระบบ
และกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา มีคะแนนน้ําหนักรวมเทากับ ๕ คะแนน
หรืออยูระดับ ดีมาก
จุดเดน : แตละหนวยงาน มีการประเมินตนเองในทุกป และมีหนวยงานภายนอกมาประเมินคุณภาพเปน
ระยะ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทําใหการทํางานของบุคลากรและหนวยงานมีความตื่นตัวอยูเสมอ
และมีการเตรียมการที่พรอมจะรับการประเมิน
จุดที่ควรพัฒนา : ทุกหนวยงานจะตองรวบรวมรองรอยของผลการทํางานที่ไดทําตลอดป เพื่อเปน
ขอมูลที่สามารถตรวจสอบ และยืนยันการประเมินตนเองในหนวยงาน ทําใหใชเปนขอมูลในการตรวจสอบใหกับ
คณะกรมการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง : -

๔๖

Common data set ปการศึกษา ๒๕๕๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑)
ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
ชื่อหนวยงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบเอกสารขอมูลพื้นฐาน : นายประยูร ไชยบุตร โทร. ๒๘๑๒
ปการศึกษา
ขอมูล
๑. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
๒. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย
๓. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ
วิชาชีพ
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
๔. คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
๕ จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
๖. รายรับของสถาบันในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน
๗. สินทรัพยถาวร
๑. ครุภัณฑ
๒. อาคารสถานที่
๓. ที่ดิน
๘. คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่
และที่ดิน (ปงบประมาณ)
๙. คาใชจายทั้งหมดโดยไมรวมครุภัณฑ
อาคาร สถานที่และที่ดิน
- ปงบประมาณ
- ปการศึกษา
๑๐. งบดําเนินการทั้งหมด
๑๑. เงินเหลือจายสุทธิ
๑๒. เงินรายรับทั้งหมด (ปงบประมาณ)
๑๓. ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายในตามเกณฑ

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๓
๗

เปาหมาย
ปการศึกษา
๒๕๕๐
๓๐
๗

๑๕

๑๕

-

-

๓

๓

-

-

๑

๑

๖๐๑,๖๖๐

๖๐๑,๖๖๐

๔,๓๖๔,๘๖๔

๔,๓๖๔,๘๖๔

๒๕๕๐

๖,๒๐๖,๘๗๓.๓๒ ๖,๒๐๖,๘๗๓.๓๒
๔,๙๖๖,๕๒๔
๔,๙๖๖,๕๒๔
๔.๐๓๒

๔.๐๓๒

๔๗
ปการศึกษา
ขอมูล
๑๔. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณทั้งหมด
(๒๕๕๑)
๑๕. จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย
(๒๕๕๑)

๒๕๔๘

๒๕๔๙

๒๕๕๐

เปาหมาย
ปการศึกษา
๒๕๕๐

๑๔

๑๔

๑๔

๑๔

................................................................
(นายประยูร ไชยบุตร)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูรายงานขอมูล
วันที่....๑๑... เดือน.......สิงหาคม...... พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๘

รายการเอกสารอางอิงประกอบที่ใชเปนหลักฐาน
มาตรฐานที่ ๕ : มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
ลําดับ

หมายเลขเอกสาร

KPI 5.2

๐๗๑๕๐๐๐๕๐๒๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๕๐๒๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๕๐๓๐๑

KPI 5.3
KPI 5.5
KPI 5.12
KPI 5.13
KPI 5.14

KPI 5.16

KPI 5.17

๐๗๑๕๐๐๐๕๐๕๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๕๐๕๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๒๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๒๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๓๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๓๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๔๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๔๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๔๐๓
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๖๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๖๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๖๐๓
๐๗๑๕๐๐๐๕๑๗๐๑

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แผนปฏิบัติการ ประจําป ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสํานัก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สํานัก
รายงานขอมูลที่เว็บไซต
ไฟทที่สงภาวะการหางานทํา
คําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
เว็บไซตสํานัก
สมุดเยี่ยมสํานักวิทยบริการ
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๐
รายงานการประชุมสํานัก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสํานัก
รายงานการวิเคราะหและแผนบริหารความเสี่ยง
การกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายใน

มาตรฐานที่ ๖ : มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ลําดับ

หมายเลขเอกสาร
๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๑

KPI 6.9
๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๓

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
เอกสารควบคุมการใชเงินงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑
เอกสารควบคุมการใชเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๑
เอกสารควบคุมการใชเงินงบประมาณ กศ.ปช. ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑

๔๙
ลําดับ
KPI 6.13

หมายเลขเอกสาร
๐๗๑๕๐๐๐๖๐๙๐๔
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๓
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๔
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๕
๐๗๑๕๐๐๐๖๑๓๐๖

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา
แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา ๒๕๕๐
แผนพับ website สํานัก
รายงานประจําป ๒๕๕๐ สํานัก
บันทึกแจงรายชื่อนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ

มาตรฐานที่ ๗ : มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ
ลําดับ

หมายเลขเอกสาร
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๑๐๑

KPI 7.1
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๑๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๑๐๓
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๑
KPI 7.2

KPI 7.3

๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๓
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๑
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๒
๐๗๑๕๐๐๐๗๐๒๐๓

ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
รายงานการประเมินตนเอง สํานัก ป ๒๕๕๐
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
รายงานการประเมินตนเอง สํานัก ป ๒๕๕๐
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสํานัก
รายงานการประเมินตนเอง สํานัก ป ๒๕๕๐
เว็บไซตสํานัก

๕๐
สรุปรายชื่อกรรมการผูกํากับตัวบงชี้และผูจดั เก็บขอมูล
มาตรฐานที่
๕

ตัวบงชี้ที่
๕.๒

๕.๓

๕.๕
๕.๑๒

๕.๑๓

๕.๑๔

๕.๑๖

๕.๑๗

รายชื่อผูจดั เก็บขอมูล
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก
ผศ.สุรีย สุทธิสารากร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

กรรมการผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก
ผศ.สุรีย สุทธิสารากร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๕๑
มาตรฐานที่
๖

ตัวบงชี้ที่
๖.๙

๖.๑๓

๗

๗.๑

๗.๒

๗.๓

รายชื่อผูจดั เก็บขอมูล
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

กรรมการผูกํากับตัวบงชี้
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายประยูร ไชยบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางเดือนฉาย ไชยบุตร

๕๒

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ความเปนมาและเอกลักษณ
เดิมชื่อหองสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการ เปด
บริการเปนครั้งแรกในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ อาคารศิลปะเดิม
ป พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดยายมายังอาคารหอสมุดใหม (ปจจุบัน คือ อาคารรูปหกเหลีย่ ม
สํานักศิลปวัฒนธรรม)
ป พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกหองสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) นับจากนั้นมา ฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ ฝายหอสมุดไดรับงบประมาณเพื่อสรางอาคารใหมเปนอาคาร ๔ ชั้น
ปรับฐานะจากฝายหอสมุดเปนสํานักวิทยบริการ ใชงบประมาณ กอสรางจํานวน ๒๑ ลานบาท
และคาวัสดุครุภัณฑ ประจําอาคาร จํานวน ๑๐ ลานบาท และไดนําเทคโนโลยีโปรแกรม
CDS/ISIS มาใชในการบริการสืบคน และกรอกขอมูลทรัพยากรสารนิเทศ และไดใชระบบการ
สืบคนจากตูบตั รรายการควบคูกันไปกับโปรแกรมดังกลาว
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลี่ยนจาก CDS/ISIS พัฒนาเปนโปรแกรม FoxPro เขียนขึ้นเองโดย
อาจารยจากภาควิชาคอมพิวเตอรในการบริการยืม-คืนของหองสมุด เพื่อเปนการตอบสนองผูใช
ไดรับการบริการที่รวดเร็วงายและสะดวกยิง่ ขึ้น
ป พ.ศ. ๒๕๔๓ นําระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library System)
มาใชในการดําเนินงานหองสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพเปนระบบยืม-คืนที่
ควบคุมดวยบารโคด และพัฒนางานขอมูลหนังสือ ใหสามารถสืบคนขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
มีการรายงานสถิติขอมูลสารสนเทศและประวัติการยืม-คืนของสมาชิกของหองสมุดดวย
ซึง่ มี
รายละเอียดในการบริหารจัดการหองสมุดเพิ่มขึ้น และใหความสะดวกในการทํางานของเจาหนาที่
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ นําโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใชจัดเก็บขอมูลดรรชนี
วารสารและกฤตภาค
สํานักเทคโนโลยี
เปนหนวยงานจัดตั้งขึ้นภายในตามนโยบายการบริหารงานของ
ผูบริหารสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการสนับสนุนการเรียน
การสอนและการใหบริการเครื่องมืออิเลคทรอนิกส รวมทั้งโสตทัศนูปกรณตางๆ แกหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถาบัน

๕๓
ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลัก
มุงเนน การพัฒนาระบบการติดตอสื่อสารดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตางๆ เปนหลัก ไดแก
งานใหบริการชองทางการติดตอสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทํา Web site ของมหาวิทยาลัยภายใต
Domain name www.ripb.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบคนผานระบบ internet, intranet ของ
นักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพททั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
และมีการจัดตัง้ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นใหมเปน ๑๐ หนวยงาน (กําลังรอการพิจารณา
กฎกระทรวง) และหนึ่งในสิบหนวยงานดังกลาว ซึ่งมีการรวมภารกิจของสํานักวิทยบริการและ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเปนสํานักเดียวกัน ภายใตชื่อ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)
ป พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานขึ้นใหมภายใตการบริหารจัดการระบบงานเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนภารกิจ ๒ ดาน ไดแก ๑) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดตอสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยภายใต Domain name www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบคนผานระบบ
internet , intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพททั้งหมดของมหาวิทยาลัย และ
ดูแลระบบการใหบริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย และ ๒) ดานวิทยบริการ คือ เปน
แหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเปนแหลงขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ใหบริการ
สารนิเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากรในหนวยงานและชุมชน รวมทั้งบริการศูนยใหการศึกษา
นอกมหาวิทยาลัยดวย ไดแก ศูนยใหการศึกษาพิจติ ร และศูนยใหการศึกษาบึงสามพัน โดย
ดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เกีย่ วของกับรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร จัดบริการ
สารนิเทศที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการนําเทคโนโลยีสารนิเทศมา
ใหบริการการสืบคนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งไดดาํ เนินการงานโครงการเครือขายฐานขอมูล
งานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนแมขาย
ตลอดจนปรับปรุงการใหบริการของฝายสิ่งพิมพสาร-นิเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ
ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจดั องคกรตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น ใหแบงสวนราชการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
สํานักงานผูอํานวยการ และภายใตสํานักงานมีงาน ไดแก งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง
งานบริการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจยั และพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอร
และเครือขาย เปนตน

๕๔
สภาพปจจุบันของสํานัก
ป พ.ศ.๒๕๕๐ สํานักงานผูอํานวยการ ไดยายสํานักงานไปที่อาคารบรรณราชนครินทร
ชั้น ๑ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการสํานักฯ
สถานที่ตงั้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เลขที่ ๘๓ หมู ๑๑ ถนนสระบุรี - หลมสัก ตําบลสะเดียง
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู อาคารบรรณ
ราชนครินทร ชั้น ๑
งานหอสมุดกลาง ตั้งอยูที่ อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
(๔ชั้น)
งานบริการคอมพิวเตอรและทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยูท ี่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓
หองบริการอินเตอรเน็ต และอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น ๑
งานวิจยั และพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอรและเครือขาย ตั้งอยูที่ อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๑ ตรงขามหองสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปรัชญา
“เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการบริการ มาตรฐานศูนยสืบคนขอมูล”
ปณิธาน
“เปนศูนยบริการการสืบคนขอมูลและใหบริการเทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการ
ใหบริการ เพิ่มประสิทธิภาพงานวิชาการแกชุมชน”
วิสัยทัศน
พัฒนาและใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สรางมาตรฐานศูนยวิทยบริการ
เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรเพื่อเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและแหลงเติมปญญาใหแกสังคม
พันธกิจ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่น ดังนี้
๑. ใหบริการหนังสือ ตํารา วารสาร และ สิ่งพิมพตาง ๆ
๒. จัดบริการยืม – คืน ผานระบบคอมพิวเตอร

๕๕
๓. จัดระบบยืมคืนระหวางหองสมุดตางมหาวิทยาลัย ที่ใหความรวมมือกันผานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
๔. ใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ สื่ออิเลคทรอนิกส และนวัตกรรมการเรียนตาง ๆ
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟทแวร และบทเรียนออนไลน
๖. ผลิตนวัตกรรมและซอฟทแวรเพื่อการเรียนรู
๗. จัดบริการระบบเครือขายบริการผานระบบอินเตอรเน็ต สําหรับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากรใหสามารถหมุนโทรศัพทจากภายนอกมหาวิทยาลัยเขามาใชงานระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต
๘. จัดทําระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายใหบริการในมหาวิทยาลัย
๙. ใหบริการเว็บไซนกลางเพื่อเปนชองทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
๑๐. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการการสืบคนขอมูลดวย Internet
บุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพปจจุบัน มีตําแหนง อาจารยประจํา
จํานวน ๗ คน ขาราชการพลเรือน ๑ คน พนักงานราชการ ๑ คน และลูกจางชั่วคราว ๑๙ คน รวมมี
บุคลากรทั้งสิ้น ๒๘ คน จําแนกตามตําแหนงและหนวยงาน
จํานวนบุคลากร
ตําแหนง
หนวยงาน
๑. งานบริหารและธุรการ
๒. งานหอสมุดกลาง
๓. งานบริการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. งานวิจยั และพัฒนา
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรและ
เครือขาย

รวมทั้งสิ้น

อาจารย
ประจํา
๒
๒
๒

(หนวย:อัตรา/คน)
ขาราชการ/ พนักงาน ลูกจาง
รวม
PC ตําแหนงอื่นๆ ชั่วคราว
ทั้งสิ้น
๑
๑
๑
๕
๑๒
๑๔
๕
๗

๑

-

-

๓

๔

๗

๑

๑

๒๑

๓๐

๕๖
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีรายนาม ดังนี้
๑. อาจารยสุวฒ
ั น บุศยเมือง
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก
กรรมการ
๓. อาจารยชาญชัย สุขสกุล
กรรมการ
๔. อาจารยบณ
ั ฑิต โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
กรรมการ
๕. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย แดงทองดี
กรรมการ
๖. ผูชวยศาสตราจารยแขขวัญ สุนทรศารทูล
กรรมการ
๗. อาจารยสมใจ กงเติม
กรรมการ
๘. อาจารยอิศราพร ชัยงาม
กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
ผูชวยเลขานุการ

๕๗
ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมิน
ขั้นตอนที่ ๑ กอนการตรวจประเมิน
๑. ศึกษาขอมูล
- รายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา
๒๕๕๐
- ขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงชี้
- เอกสาร หลักฐาน ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสํานัก
๒. ศึกษาวิเคราะหขอมูล
๓. กําหนดขอบเขตของการประเมิน
๔. นัดวันตรวจเยีย่ ม
ขั้นตอนที่ ๒ ระหวางการตรวจประเมิน
๑. ประชุมชี้แจงแกบุคลากรและผูประสานงานในสํานัก
๒. ดําเนินการ
- สังเกต
- สัมภาษณ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูล
๓. วิเคราะห
๔. เสนอขอสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหาร/ผูที่เกี่ยวของ
๕. สรุป
ขั้นตอนที่ ๓ หลังการตรวจประเมิน
๑. เขียนรายงานการตรวจประเมินฯ
๒. สงใหคณะที่รับตรวจประเมินฯ พิจารณาตรวจสอบและโตแยง
๓. ปรับแกรายงาน
๔. สงงานประกันคุณภาพการศึกษา

๘๑

ภาพกิจกรรมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม 5 ส วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2550

จัดนิทรรศการงานมะขามหวาน 18 – 27 ม.ค.50

๘๒

การศึกษาดูงานจากวัดไพสณ 27 สิงหาคม 50

การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพของมรภ.อุตรดิตถ 22 กุมภาพันธ 50

ถวายความอาลัยพระพี่นาง 15 มกราคม 51

ทําบุญ – ปลูกตนไมวนั วิสาขบูชา 30 พฤษภาคม 50

๘๓

ทําแผนกลยุทธสํานัก 20 มิถุนายน 50

ทําแผนกลยุทธสํานัก 18 กรกฎาคม 50

ทําแผนกลยุทธสํานัก 22 สิงหาคม 50

ทําแผนกลยุทธสํานัก 25 กรกฎาคม 50

พิธีเปดโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7 ธันวาคม 50

นิทรรศการหนังสือศูนยใหการศึกษาพิจิตร 27-28 มกราคม 50

๘๔

นิทรรศการหนังสือหอสมุดกลาง 15 -17 พฤศจิกายน 50 บริจาคหนังสือโรงเรียน 16 มกราคม 50

ประชุมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 23- 25 เม.ย. และ 4 ก.ย. 50

ประชุมการติดตั้ง ip หนวยงาน 17 กันยายน 50

ประชุมจัดงานวทร. 12 มกราคม 50

ประชุมคณะกรรมการเครือขายม.พิบูล 2 มี.ค.50

ประชุมการดําเนินกิจกรรมบนเครือขาย..ครั้งที่ 16 31 ม.ค-3 ก.พ. 50

๘๕

ประชุมการประกันคุณภาพ, กพร. 11 มิ.ย. 50 ประชุมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 1 ต.ค.50

ประชุมบุคลากรสํานัก 7 กันยายน 50

ประชุมบุคลากรสํานัก 25 พฤษภาคม 50

ประเมินคุณภาพภายใน 29 สิงหาคม 50

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน

ประชุมแนวโนมการดําเนินหองสมุดดิจิตอล13-15 ก.พ.50 บุคลากรรวมพิธีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต 20 เม.ย.50

๘๖

รับการประเมินคํารับรองกพร. รอบ 12 เดือน 25 ม.ค.50

ศึกษาดูงานมรภ.พระนครศรีอยุธยา 20 ก.ย.50

บุคลากรรับใบประกาศจากสภาคณาจารยแสดงความ
ยินดีไดคัดเลือกเปนขรก.ดีเดน 22 มิ.ย.50

ศึกษาดูงานมรภ.เทพสตรี ลพบุรี 21 ก.ย.50

ศึกดูงานนิติศาสตรที่มรภ.สวนดุสิต และสภาทนายความ 3-4 ก.ย.50

อบรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศแกบุคลากร16พ.ค.50 อบรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศ 9 มิ.ย.50

๘๗

อบรมฐานขอมูลระบบสารสนเทศ 20 ส.ค.50

อบรมสแกนเอกสาร 29 ส.ค. 50

๗๐

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
---------------------------------------------------------------------------------

๘๘

คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
คณะที่ปรึกษา
นายประยูร ไชยบุตร
ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
รองผูอํานวยการสํานัก

คณะผูจัดทํา
ผศ.ชัยณรงค ขันผนึก
ผศ.สุรีย สุทธิสารากร
นางสาวสุชาดา ปนนอย
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวเหมพรรณ สุวรรณวิวัฒน
นางปริศนา ตรีนารัตน
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
ฝายจัดพิมพและตรวจสอบความถูกตอง
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางณัฐยา สุโนพันธ
นางรัตนา ชมมัย
ออกแบบปกโดย
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

รองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการสํานัก
รองผูอํานวยการสํานัก
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
หัวหนางานหอสมุดกลาง
หัวหนางานบริการคอมพิวเตอรฯ
หัวหนางานวิจยั และพัฒนาฯ

