คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเอง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งถือว่ากระบวนการที่สาคัญต่อ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การติ ด ตามคุ ณ ภาพ และการประเมิ นคุ ณ ภาพ โดยยึ ด แนวทางการประเมิ นคุ ณ ภาพของ สกอ.
เป็ น กรอบของการประเมิ น คุ ณ ภาพ ดั ง ข้ อ มู ล ในรายงานการประเมิ น ตนเอง/ตรวจสอบ
Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนโยบายการบริหารงาน
ภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเนื้อหาของรายงาน
การประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะประกอบ
ไปด้วยบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนา ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา เป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อ
ผู้ บ ริ ห าร จ านวนบุ ค ลากร ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน งบประมาณ อาคารสถานที่ ผลการปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และมีก าร
รายงานผลการดาเนิน งานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย โดยมีการแสดงเอกสารที่ใช้อ้างอิง
ปรากฏต่อการตรวจประเมินกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 2
องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 6 เกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 5 ตัวบ่งชี้ที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการดาเนินงานฯ และผู้รับผิดชอบ
ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหน่ ว ยงาน และผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหน่ ว ยงาน
หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จักนาข้อมูลของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป
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ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
1.1 ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการ
บริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา
ตั้งอยู่ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถ. ปรี ดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธ ยา จ.พระนครศรีอยุธ ยา
ประกอบไปด้ว ย 3 อาคาร คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี
โทรศัพท์ : 035-245165, 035-242783 โทรสาร 035-245165, Web Site : http ://Arit.aru.ac.th
เวลาเปิดทาการปกติ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขั ตฤกษ์) ขยาย
เวลาให้บริการช่วงก่อน-หลังปลายภาคสอบ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-23.00 น
1.3 ประวัติความเป็นมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ คืออาคาร 4 ชั้น เชื่อมต่อกับ
อาคารหลั งเดิม และในปี พ.ศ.2538 ได้ทาการขยายพื้นที่บริการ จากอาคารหอสมุดเดิมรวมกับ
อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางพระกรุณาฯ ประทานนามอาคาร หอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่ว
ประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์”
15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2547 ส่ ง ผลให้ สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง ในการยกฐานะในครั้ ง นั้ น ท าให้ “บรรณราชนคริ น ทร์ ” ใช้ ชื่ อ ใหม่ เ ป็ น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้ างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลั กดันสู่ การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี
พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนการเรียนการสอน
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library)
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นโยบายการประกันคุณภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่ อให้ ส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม
ดังนี้
1. ดาเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ละคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ
2. จัดทามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินเพื่อการดาเนินการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของงานในแต่ ล ะด้ า นให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ
มาตรฐานสากล
3. ให้มีการดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการสานัก ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยนาไปใช้
ในการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ให้งานประกันคุณภาพหน่ว ยงาน เป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒ นาระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินงานภายในมหาวิทาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มี
การนาระบบการประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดทา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก
6. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้หน่วยงานย่อยภายในมีการดาเนินการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับสานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการประกันคุณภาพประจาปี
7. ผู้บริหาร ต้องนาข้อมูลที่ได้จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒ นา
และปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ
PDCA
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3. โครงสร้ า งองค์กร และโครงสร้ า งการบริ หาร สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
3. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ
โพทอง
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
5. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
หวังนิพพานโต
5. อาจารย์ ดร.มนัส
สายเสมา
6. ดร.ประสิทธิชัย
เลิศรัตนเคหกาล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ กันอ่า
10. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์
มอนไธสง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
12. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
13. อาจารย์เจริญ
จันทร์ทาโล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา
16. อาจารย์อิทธิเทพ
หลีนวรัตน์
17. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

5. จานวนบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการทานุ
บ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม ในหน่ ว ยงานต่ างๆ อาทิ คณะ ส านั ก ศูน ย์ สถาบั น มี ตาแหน่ง เจ้า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่เงินรายได้ เป็นต้น
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สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ง าน ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบริ ห าร บรรณารั ก ษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติ งานโสตทัศนศึกษา
แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 44 คน และเจ้าหน้าที่เงินรายได้ จานวน 1 คน รายชื่อดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิจิกามาศ
นางสาวรสสุคนธ์
นางพรทิพย์
นางยุพิน
นางสาวกัลยา
นายอรรถสิทธิ์
นายจิรทีปต์
นายนิทัศน์
นางนภารัตน์
นางสาวเมตตา
นางสาวนัยนา
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวอัจฉริยะณัฐ
นางสาวยุธิดา
นางละเอียด
นายวรพจน์
นายธีระ
นางฤทัยรัตน์
นางสาวมัทนียา
นายเจษฎา
นายอานาจ
นายอนนต์
นายภูวนาถ
นายกสิพงษ์
นายณเรศณ์
นายมานิช
นายสายชน
นายสายันต์
นายสมยศ
นายสมชาย

แย้มบู่
คาสอน
เดชรอด
กิจที่พึ่ง
จันทร์โชติ
กิจที่พึ่ง
น้อยดี
รสโอชา
จาเนียร
สังข์ทอง
เพียรคงทอง
ต่อดอก
จันทร์สิงห์
เข็มปัญญา
รามคุณ
วรนุช
เอ็งวงษ์ตระกูล
กิจที่พึ่ง
หามาลัย
สุขสมพืช
แก้วภูผา
พงษ์สวัสดิ์
นาควรรณกิจ
กสิพันธ์
จิตรัตน์
โชติช่วง
คงคะพันธ์
ชิตถุง
เฉลยมณี
เพ็ญสุข

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
พนักงานพิมพ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นางศิริรัตน์
นางศิริพร
นางสาวชลธิชา
นางสาวอัญชลีพร
นายอาพล
นายเจษฎา
นางรักษ์
นางสาวสมศรี
นางบุปผา
นางเบญจา
นางพลอยนภัส
นางจินดา
นางมาลี
นางอุษา
นายทิพย์

ตาแหน่ง
โพธิ์ภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
แจ่มจารัส
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สว่างอารมย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เกิดชนะ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
พานแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เกษมสังข์
คนงาน
รัมมะมนต์
คนงาน
ชมวงษ์
คนงาน
ผลโต
คนงาน
เพ็ชรวงษ์
คนงาน
ไพยกาล
คนงาน
รื่นรมย์
คนงาน
บุญโสม
คนงาน
รามคุณ
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6. ข้อมูลพื้นฐาน งบประมาณ และอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
ที่ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลขที่ 96 ถ.ปรี ดีพ นมยงค์ ต.ประตู ชั ย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ประกอบไปด้วยจานวนอาคาร 3 อาคาร 1 ห้อง
ประชุม คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพื้นที่การเรียนรู้อย่างเป็นสัดส่วน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการรักการอ่าน เปิดกว้างสาหรับทุก
การเรียนรู้ ในพื้นที่บริการและกิจกรรมส่งเสริมกับทุกความต้องการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการจัดพื้นที่ใน
ส่วนสานักงานและส่วนราชการภายนอกและภายในอาคารสานักวิทยบริการ 2 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคาร
บรรณราชนคริ น ทร์ 4 ชั้ น และอาคาร 100 ปี ศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง จั ด พื้น ที่ ส าหรั บ
ให้บริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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อาคารสถานที่
พื้นที่บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
วิทยบริ การ อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภ าษาและคอมพิว เตอร์ มีเนื้อที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพื้นที่ดาเนินการให้บริการดังนี้
1. อาคารสานักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ
ชัน้ ที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
มุมสบาย
ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 23 ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องบริการ VDO On demand 19 เครื่อง
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1 ห้อง
ห้องบริการคาราโอเกะ 4 ห้อง
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้
ชั้นที่ 1 ห้องรองผู้อานวยการ 1 ห้อง
ห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1 ห้อง
บริการรับฝากของ
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการวารสารปัจจุบัน
บริการหนังสือเยาวชน
นิทรรศการหมุนเวียน
มุมหนังสือใหม่
มุมห้องสมุดเสริมสุข
คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 10 เครื่อง
ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
บริการวารสารล่วงเวลา
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่น
ศูนย์ภาษาอาเซียน
ห้องซ่อมบารุงหนังสือ 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล 2 เครื่อง
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ชั้นที่ 3 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000–500
ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ห้อง
เคาน์เตอร์ บริการยืม–คืน หนังสือ
ห้องสานักงานผู้อานวยการ 1 ห้อง
ห้องสมุดกฎหมาย 1 ห้อง
บริการถ่ายเอกสาร
ห้องพระ 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 600–900
บริการหนังสือตาราภาษาอังกฤษหมวด 000-900
บริการหนังสือนวนิยาย
ห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 1 ห้อง
ห้องประชุมสัมมนา ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 2 เครื่อง
ห้องหนังสือโครงการชุมชน 1 ห้อง
3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง
ห้องเรียน จานวน 14 ห้อง
ห้องพักอาจารย์นิเทศ 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
ห้องเรียนภาษา ELLTS จานวน 1 ห้อง
ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง
ที่นั่งอ่านหนังสือ จานวน 4 ที่นั่ง
ชั้นที่ 2 สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 ห้อง
ห้องซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้อง Server 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ภาคคอมฯ 1 ห้อง
ห้องเรียน 3 ห้อง
ห้องสตูดิโอ 1 ห้อง
ห้องรับรองการประชุม 1 ห้อง

10
เวลาเปิดทาการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น.
เปิดให้บริการ
เวลา 16.30-23.00 น. (เฉพาะช่วงก่อนสอบและหลังสอบกลาง
ภาคและปลายภาค)
งบประมาณและอาคารสถานที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ งบประมาณปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้ น
16,517,504 บาท (สิ บ หกล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่ นเจ็ดพันห้ าร้อยสี่ บาทถ้ว น) จาแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้
1. แผ่นดิน จานวน 12,486,400 บาท
2. บกศ. จานวน
2,687,344 บาท
3. กศ.บป. จานวน
1,313,760 บาท
4. บัณฑิต จานวน
30,000 บาท
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน

บกศ.

งบรายได้
กศบป.

1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
150,800
1.2 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,324,477 362,258
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
12,000
2. งบลงทุน
2.1ค่าครุภัณฑ์
6,886,500 1,212,067 939,502
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. รายจ่ายอื่น
5,599,900
รวม
12,486,400 2,687,344 1,313,760

บัณฑิต

รวม

30,000
-

150,800
1,716,735
12,000

30,000

9,038,069
5,599,900
16,517,504

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ และ
ได้นามาบูรณาการ เพื่อใช้ให้เกิดคุณค่าแก่สานักวิทยบริก ารฯ ทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ
ซึง่ แต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธิผ์ ล เมือ่ เสร็จสิน้ ทุกโครงการ
การจัดสรรงบประมาณ มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
2. นารายละเอียดของงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณาความสาคัญ และความเหมาะสม
3. พิจารณาโครงการและงานประจา ตามความจาเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจาปี
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5. น าเสนอแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมประกั น
คุณภาพสานักวิทยบริการฯ มีกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการเบิกจ่าย สิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ
5.2 งบบารุงการศึกษา (บกศ., กศ.บป.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน
กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ
การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเงิน พัสดุ ได้ ปฏิบัติดังนี้
1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงิน และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2. จัดทาแบบรายงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
3. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
4. ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องให้ ม หาวิทยาลั ย เช่น ฝ่ ายพัส ดุ ฝ่ ายการเงิ น
ฝ่ายวางแผน และพัฒนา
5. เมื่อจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่าย ได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษรถูกต้อง
6. ดาเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์มีดาเนินการจัดซื้อทุกรายการ
7. ใช้ประโยชน์วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
ที่ได้จัดทาขึน้ เพื่อติดตาม การตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจของสานักวิทยบริการฯ
โดยมุ่งเน้นให้มีการกาหนดระบบกลไกในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality
Auditing) และการประเมิน (Quality Assurance) ในระดับสานัก มีรายละเอียด ดังนี้
1. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย
1.1 มีคณะกรรมการภายใน
1.2 มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในสานักวิทยบริการฯ
1.3 มีระบบในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.4 ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของสานักวิทยบริการฯ รับทราบและดาเนินการ
1.5 มีการประเมินตนเองและการจัดทารายงานประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพ
ภายในและเตรียมรับประเมินจากภายนอก
2. มีการกาหนดความรับผิ ดชอบ ในระบบประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสานัก มีความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.1 ระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้รองผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
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โดยวิเคราะห์ แผนประกัน คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลั ย เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานประกัน
คุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มีการจัดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทาคารับรองกับ
อธิการบดี มีเป้าหมายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ
8. ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน โดยคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมหลักสู ตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน
ประธาน
2. อาจารย์ ดร.นฤมล
อนุสนธิ์พัฒน์
กรรมการ
3. อาจารย์ปกาศิต
เจิมรอด
กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินคุณภาพใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการ
ประเมิน ดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
ผ ล ก า ร
ร ะ ดั บ
คะแนน
ดาเนินงาน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
4
6 ข้อ
5
ดีมาก
กิจ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
4
5 ข้อ
5
ดีมาก
กับความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
4
5 ข้อ
4
ดี
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4
8 ข้อ
5
ดีมาก
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
4
4 ข้อ
4
ดี
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
5 ข้อ
4
ดี
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
4.4
ดี
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้
4.5
ดี
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวบ่งชี้)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีต่อไป ควรเพิ่มประเด็นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัยด้วย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในสานักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติ” และครอบคลุมกระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้

จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

2.1 ระดับความสาเร็จของ
การให้ บริการที่สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด

1. สานักฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน
2. ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ส านั ก ฯ ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการ
กาหนดหน่ว ยจัดหารายได้ไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงาน ซึ่งหากสามารถดาเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมจะทาให้สานักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ และสามารถนา
งบประมาณไปพั ฒ นางานของตนเองได้ อย่ า ง
อิสระโดยไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว

1. การนาเสนอข้อมู ล ที่เป็นระบบและ
กลไก สามารถน าเสนอในรู ป แบบของ
แผนภู มิ หรื อ แผนภาพ เพื่ อ ให้ เ ห็ น
แนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่งจะทาให้ง่าย
ต่อการที่จะอธิบายไปสู่ กระบวนการขั้น
ต่อไปได้
2. การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้
บรรลุ สู่ ก ารมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ควรมี ก าร
วางแผนและเตรียมการในระยะยาว และ
ควรน าวิ ธี ก ารเที ย บเคี ย งมาตรฐาน
คุณภาพ (Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์
ในการนาเสนอข้อมูล

2.3 การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2 . 4 ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็ น ความส าคั ญ ในด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในว่ า เป็ น “ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ” แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ
1) การควบคุมคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ

แนวทางปรับปรุง
1. มอบหมายเป็นภาระงาน
2. อบรมให้ความรูด้ ้านการ
ประกันคุณภาพเน้นในด้านการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
3. มีการติดตามประเมิน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค.60- คณะกรรมการ 1. แบบรายงานภาระงาน
30 ก.ย.61 ดาเนินงานประกัน ของข้าราชการและพนักงาน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการการ (ประเภทสนับสนุนวิชาการ)
จัดการความรู้
2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ ณ
สานักวิทยบริการฯ
มรภ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1011 พฤษภาคม 2561
3. การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการ
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องค์ประกอบที่ 2 : การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ไม่ ไ ด้ จั ด อบรมการเขี ย นรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560
แล้ว สานักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด าเนิ น ประกั น
คุณภาพและดาเนินงานสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน 1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
สามารถน าเสนอในรู ป แบบของแผนภู มิ หรื อ การประเมินตนเอง โดยเพิม่
การประเมินตนเอง
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง รูปแบบแผนภูมิการดาเนินงาน
จะทาให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพ

2. การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในแต่ ล ะตั ว ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
บ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

งานประกันคุณภาพ

2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุ
สู่ก ารมี แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี ควรมี ก ารวางแผนและ
เตรี ย มการในระยะยาว และควรน าวิ ธี ก าร
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking)
มาเป็นเกณฑ์ในการนาเสนอข้อมูล

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทาคู่มือ“การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”
พร้อมกับทาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
2. อบรมเผยแพร่องค์ความรู้
3. จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่องค์
ความรู้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง

งบประมาณ ระยะเวลา
-

สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
3. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์

-

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1ต.ค.60คณะกรรมการ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
30ก.ย.61 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันอยุธยาศึกษา
ด้านห้องสมุด
2. คาสั่งที่ 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1
การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
: การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
นางพรทิพย์
เดชรอด
นายสายชน
คงคะพันธ์
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
นางนภารัตน์
จาเนียร
นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ประสานงาน
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดทาแผน
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมี
การบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
พันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และพัฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2561และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ตามคาสั่งที่ 24/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน
2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(1))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และจัดทาแผนปฏิบัติร าชการประจาปี
พ.ศ.2561 เมื่อ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเดอะ ลอท์ฟ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี
บุคลากรของสานักเข้าร่วม จานวน 19 คน และได้รับความร่วมมือจากว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน มาให้ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(2))
ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์
Swot ร่วมกันเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง : S
S1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับการจัด
S2. การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น
S3. มีการให้บริการและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดในเชิงรุก
S4. การงาน IT แบบ One Stop Service
S5เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในท้องถิ่น
S5. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรีสิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี)
S6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ด้าน IT
และงานห้องสมุด)โครงการ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ระดับภูมิภาค(ภาคกลาง)
จุดอ่อน : W
W1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
W2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย
W3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล

20
W4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการ และล้าสมัย
W5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ
W6. งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค มีไม่เพียงพอ
W7. ห้องสมุดยังขาดการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ
W8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจานวนน้อย
โอกาส : O
O1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) กาหนดกรอบการพัฒนา
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว
O2. ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
O3. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 กาหนดกรอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT
O4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
O5. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ
O6. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
อุปสรรค : T
T1. การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสัดส่วนน้อย
T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้าท่วม เป็นต้น
T3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้าประปาไม่ไหล
T4. เครือข่าย Uninet มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
T5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพัฒนา
T6. ต้ น ทุ น /ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาและบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูง
T7. สภาพ/รูปแบบการทางาน มีความเสี่ยง SO :
ST :
ST1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (S1,2,3,4,5,6 :
T1,2,3,4,5,6,7)
ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
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WO :
WO1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 :
O1,2,3,4,5,6)
WO2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : O1,2,3,4,5,6)
WO3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6 : O1,2,3,4,5,6)
WO4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : O1,2,3,4,5,6)
WT:
WT1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 : T4,5,6)
WT2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : T5,6,)
WT3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6,7 : T1,2,3,4,5,6,7)
WT4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : T7)
(เอกสารหมายเลข สวท.1-1.1(3))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.25602564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) นาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 1
พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(4))
และเสนอเข้าวาระเพื่อพิจาณาในคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5))
เมื่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) เรียบร้อยแล้ว
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ตามคาสั่งที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีแผนดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6))
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กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบบกศ.

งบกศ.บป.

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
งานจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการฯ
งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
งานพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
งานจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าส านั ก วิ ท ย
บริการฯ
งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการฯ
งานจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าส านั ก วิ ท ย
บริการฯ
งานพัฒนาสานักวิทยบริการฯ

จานวนเงิน/บาท
12,486,400 บาท
2,687,344 บาท

2,687,344 บาท

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2561 จานวน 10 โครงการหลัก 15 ตัวชี้วัด โดยใช้คณะกรรมการมีกระบวนการดังนี้
1. นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ซึ่งครบทุกพันธกิจของสานักฯ
3. นาเข้าประชุมคณะกรรมการดาเนินงานรับทราบและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ตามพันธกิจและงบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
4. ทั้งนี้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีสู่บุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ 11 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ
1 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 6115000003 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 6115000007 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 6115000010 ส่งเสริมวิทยวิชาการ
5 6115000006 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 6115000008 พัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 6115000009 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 6115000011 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 6115000005 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 6115000004 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 6115000012 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมงบประมาณ (บาท)

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(8))

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
3,000,000.00
(1) งบแผ่นดิน
2,599,900.00
(1) งบแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผลผลิต
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(1) งบแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

(3) ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

260,000.00

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

939,502.00

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6,886,500.00
281,000.00
642,840.00
306,200.00
245,237.00
1,212,067.00
114,258.00

16,487,504.00
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ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อทาความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(9))
รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร่ ป รั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(10))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของ
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันพุธ ที่ 1 ของเดือน เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(11))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน และติดตามผลการ
ดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการเร่งรัดตามใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกับ
มหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(12))
และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เมื่ อ วั น ที่ 10
กันยายน 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(13))

25
เกณฑ์การดาเนินงาน :
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสั่งที่ 38/2560 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการ
ทาหน้าที่เป็นประธาน
2. รองผู้อานวยการ
ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
3. บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
โดยกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและกาหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยงและดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1))
คณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยมี
การกาหนดหลั กเกณฑ์ การจั ดล าดับความเสี่ ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ล ะประเด็น และ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีการระบุความ
เสี่ยงตามตาราง ดังนี้
1. อัคคีภัย
2. ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง Data Center (ปัจจัยภายใน)
3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุมพื้นให้บริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2))
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
ลาดับ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง

1. อัคคีภัย

1. ไฟฟ้าลัดวงจร
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ

สูงมาก
4x5=25

1ต.ค.60-30
ก.ย.61

1

2. ด้านระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง
Data Center (ปัจจัยภายใน)

1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ
1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัย
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานที่
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

สูงมาก
4x4 = 20

ต.ค.60-30
ก.ย.61

2

สูง
4x4=16

ต.ค.6030ก.ย.61

3

ปานกลาง
3x2=6

ต.ค.60-

4

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุม
พื้นให้บริการ

30ก.ย.61

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอันดับและเลือกปัญหาความเสี่ยงจากการอัคคีภัย เป็นอันดับแรก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3))
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้นาร่างแผนบริห ารความเสี่ ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุม เห็นควรให้สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนความเสี่ยงและนาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4))
คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริการความเสี่ยง จัดประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ การจัดลาดับความเสี่ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ละ
ประเด็น และนาเข้าวาระเพื่อสืบ เนื่อง ในคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีการระบุความเสี่ยงตามตาราง ดังนี้
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1. อัคคีภัยภายในห้อง
(ห้อง Data Center)
2. ด้านระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง
Data Center (ปัจจัยภายใน)
3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุม
พื้นให้บริการ

1. ไฟฟ้าลัดวงจร
2. สารเคมีในถังระบบดับเพลิงปริมาณ
ต่ากว่ามาตรฐาน
1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ
1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัย
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานที่
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

ระดับ
ลาดับ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
สูงมาก
4x5=25

1ต.ค.60-30
ก.ย.61

สูงมาก
4x4 = 20

ต.ค.60-30
ก.ย.61

2

สูง
4x4=16

ต.ค.6030ก.ย.61

3

ปานกลาง
3x2=6

ต.ค.6030ก.ย.61

4

1

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5))
มติที่ป ระชุมเห็ น ชอบในหลักการแผนบริห ารความเสี่ ยง เมื่อได้ความเสี่ยงสูงมาแล้ ว
คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริการความเสี่ยง ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ ย งสู ง และด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกาหนดกิจกรรม เป้าหมาย แนวทาง มาตรการการป้องกันและกาหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ความเสี่ยง
1. อัคคีภัยภายในห้อง
(ห้อง Data Center)
2. ด้านระบบควบคุม
อุณหภูมหิ ้อง Data Center
(ปัจจัยภายใน)
3. ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด
(CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่
ครอบคลุมพื้นให้บริการ

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คระบบดับเพลิง (ห้อง Data Center) ประจาสัปดาห์
นายสายชน คงคะพันธ์
2. มีการบารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน
3. มีการเติมน้ายาสารเคมีในถังดับเพลิง (ห้อง Data Center)
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงประจาสัปดาห์
นายเจษฎา สุขสมพืช
2. มีการบารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน
3. มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงและติดตั้งให้
พร้อมใช้งาน
1. ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายประจาวันทุกวัน
นายสายชน คงคะพันธ์
2. ซ่อมบารุงเมื่อมีความผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้ทันที
3. มีการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
และล้าสมัย
1. ตรวจสอบการทางานของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
นายเจษฎา สมสุขพืช
2. จัดซื้อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6))
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงตามแนวทาง
มาตรการการจั ด การความเสี่ ย งแล้ ว พบว่ า ความเสี่ ย งลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว และได้ พ บความเสี่ ย ง
นอกเหนือจากความเสี่ยงเดิม คือ
1. ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เกิดความล้มเหลว
2. ระบบเครือข่ายล้มเหลว
3. การป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
4. การละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ซึ่ ง ความเสี่ ย งทั้ ง 4 ความเสี่ ย งนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ.2562 ต่อไป
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งาน และบุ ค ลากร ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย โครงการ และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส่ ง ผลให้ ก าร
ดาเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย
ส านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี การด าเนิ นงานโครงการ/กิจ กรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย อั จ ฉ ริ ย ะ
(Smart University)
2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ (Green University)
3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

จานวน
โครงการ
3

ระดับความสาเร็จ
สาเร็จ
ไม่
ร้อยละ
สาเร็จ ความสาเร็จ

-

จัดสรร

จานวนเงิน
เบิกจ่าย

12,486,400

12,085,251.83

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
96.78

2



-

-

359,495

352,197.54

97.97

6



-

-

3,641,609

3,604,659.83

94.99

11



-

-

16,487,504

16,042,109.20

97.30

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(1))
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
จากการที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) ฉบั บปรับ ปรุ ง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม สานักได้นาเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร ดังนี้
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1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งมีคุ ณภาพให้กับ
ผู้ใช้บริการทุกระดับ ทุกประเภท
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(2))
2. แผนงานประชุ ม ก าหนดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห าร หั ว หน้า งาน และ
บุคลากร เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(3))
3. แผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
การทางานให้ดีขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(4))
4. มี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร โดยมอบหมายและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการ และดาเนิ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ
- รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป
- รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย.
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(5))
5. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
- การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มช่องทางการ
บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด้วยตนเองที่หน้าระบบ ทาให้ลด
ขั้นตอนและประหยัดเวลาในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(6))
- การนา Google Apps มาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง Gmail การใช้ Google Docs/Google Drive/Google Calendar
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(7))
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีก ารให้ บริ การด้า นต่า งๆ ตามพันธกิจ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ปีงบประมาณ 2560
ด้านบริการ
1. นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ
2. เพิ่มช่องทางในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถยื ม คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศได้ ด้ ว ย
ตนเอง ผ่านเครื่องยืม-คืน
3. เพิ่ ม ช่ อ งทางการคื น โดยมี ตู้ รั บ คื น หนั ง สื อ
บริเวณด้านหน้าห้องสมุด
4. เพิ่ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ สื บ ค้ น
สารสนเทศภายในอาคารสานักวิทยบริการฯ
5. การอบรมการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ
สนั บส นุ น ก าร จั ด กา ร เรี ยน กา ร ส อ นข อ ง
มหาวิทยาลัย
6. ขยายเวลาในการให้ บริ การในช่ว งนักศึกษา
สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเปิดบริการ
เวลา 23.00 น.
7. มีการสารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
เพื่อนาผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนา
งานบริการของสานักวิทยบริการฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(8))

ปีงบประมาณ 2561
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และของคณะ/หลั ก สู ต ร โดยมี ก าร
ดาเนินการ ดังนี้
1. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ท าหน้ า ที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและดาเนินงาน
ในการจั ด หาเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
2. มีการประชุมดาเนินการ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/
กาหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสนเทศของสานัก
โดยระดมความคิดเห็ นการจัด สรรงบประมาณและ
ร่ ว มพิ จ ารณาแนวทางในการจั ด หา ทรั พ ยากร
สารสนเทศ
3. ก าหน ดกิ จ กรรมใน การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการคั ด เลื อ ก/เสนอรายชื่ อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สานักดาเนินการจัดหา
ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้ แต่ล ะหลั กสู ตรอย่าง
ทั่วถึง จานวน 30,000 บาทต่อหลักสูตร
4. ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความ
ต้ อ งการของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร/
สาขาวิ ช าต่ า งๆ ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย
5. ด าเนิ น การจั ด ท ารายงาน การจั ด หา/จั ด ซื้ อ
ทรั พ ยากรสาร สนเทศ ประจ าปี ง บประมา ณ
พ.ศ.2561
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4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness)
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บางส่วนการบริหารงานภายใน โดยมีการมอบหมายงานและอานาจหน้าที่แก่รองผู้อานวยการ หัวหน้า
สานักงานที่ชัดเจน ตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน และภาระงานตามโครงสร้าง
ปีงบประมาณ 2560
แบ่งโครงสร้างเป็น 7 กลุ่มงาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานวิทยวิชาการ
5. งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย
6. งานระบบสารสนเทศ
7. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2561
แบ่งโครงสร้างเป็น 10 กลุ่มงาน
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิทยวิชาการ
3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานบริหารระบบ
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
8. งานเครือข่าย (Network)
9. งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศ

หมายเหตุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ แ บ่ ง
ส่ ว นการบริ ห ารงานภายใน
ออกเป็ น 10
กลุ่ ม งาน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารภายใน
ส านัก ฯ มีค วามสะดวกและ
คล่ อ งตั ว ในทางปฏิ บั ติ เป็ น
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เ น้ น
ด้ า นการบริ ห ารและการ
บริ ก ารเป็ น ส าคั ญ สามารถ
ก าหนดค่ า เป้ า หาย ตั ว ชี้ วั ด
KPI ของหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ของหน่ ว ยงานและก าหนด
ภาระงานให้ตรงกับตาแหน่ง
ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรมากขึ้น

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(9))
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดให้รองผู้อานวยการและ
บุคลากรจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุตัวชีวัดการ
ปฏิบัติราชการ น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน และมีการประเมินประสิทธิภาพตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดทาไว้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ดัง คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(10))
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานโดย
การส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ง านประชาสั ม พั น ธ์ ล งจดหมายข่ า ว การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ Facebook
Line
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(11))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบี ย บ และจั ดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อ
มหาวิทยาลั ย ตามกรอบระยะเวลา ตาม รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(12))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยสานักวิทยบริการฯ
ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560 ให้คณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ได้รับทราบ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(13))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจสอบภายในประจาปี 2560 โดย
หน่วยตรวจสอบภายได้ ซึ่งได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน และได้ดาเนินตามคาแนะนาของหน่วย
ตรวจสอบภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตาม บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.11.1/6 ลงวันที่ 16 มกราคม 256
เรื่ อ ง รายงานผลการตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศประจาปีงบประมาณ 2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(14))
6. หลักการส่วนร่วม (Participation)
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การพัฒนา การตัดสินใจ และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ ดังนี้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จานวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการอานวยการและการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
7. คณะกรรมการการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
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8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. คณะทางานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
13. คณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library”
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่กากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(15))
2. การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยเปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะ
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ท าหน้ า ที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและดาเนินงานในการจัดหาเพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(16))
2) มี ก ารประชุ ม ด าเนิ น การ โดยร่ ว มพั ฒ นาแนวทาง/ก าหนดเกณฑ์ ใ นการจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการฯ โดยระดมความคิดเห็นการจั ดสรรงบประมาณและร่วม
พิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(17))
3) กาหนดกิจกรรมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สานักวิทยบริการฯ
ดาเนิน การจั ดหา ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ ละหลักสูตรอย่างทั่ว ถึง จานวน 30,000 บาท
ต่ อ หลั ก สู ต รดั ง รายการทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ซื้ อ ประจ าหลั ก สู ต รต่ า งๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(18))
4) ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(19))
3. การส ารวจระดั บ ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักวิทยบริการฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการ
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ทบทวน/จัดทาเกณฑ์และแบบสารวจให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลประเมินระดับ
ความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(20))
จากการทบทวน/จั ด ท าเกณฑ์ แ ละแบบส ารวจระดั บ ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ ก ารที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ครอบคลุมในประเด็น
หลักๆ 5 ด้าน ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
และได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลที่จะเป็นตัวแทนประชากรผู้ทาแบบ
สารวจ โดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโรยามาเน่ ซึ่งมีจานวนประชากรแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ
ดังนี้
ปะเภทสมาชิก
นักศึกษา
บุคลกรสายสนับสนุน
รวม

จานวนคน
285
28
313

ที่มา : ระบบห้องสมุด VTLS รายงานจานวนสมาชิกทั้งหมด
โดยมี ก ารแจกแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ นั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในทุกจุดที่ให้บริการภายในสานัก ได้ทาการสารวจ 2 รอบ คือ (รอบ 6
เดือน เริ่มเดือน ต.ค.60-31 มี.ค.61 และรอบ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.61-เม.ย.61-ก.ย.61)
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(21))
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่นาหลักการ
กระจายอานาจ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและดาเนินงานโดยจะเห็นได้จากโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แบ่งส่วนออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จานวน 3 งาน ได้แก่
1. อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
รองผู้อานวยการงานบริหาร
2. อาจารย์ทัศนีย์ สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการงานวิทยวิชาการ
3. อาจารย์อธิบ โพทอง
รองผู้อานวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่
หัวหน้าสานักงาน
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โดยมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีการทาแผนปฏิบัติราการระยะสั้นๆโดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา มีการ
มอบหมายภาระงานให้ เจ้ าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานดาเนิน การ ตรวจสอบงานที่เจ้ าหน้ าที่ท าส าเร็ จ
ประเมินผลงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนในสายงานและให้ปฏิ บัติงานได้ตามเป้าหมายสานักวิทยบริการฯ/
ภาระงานตามโครงสร้าง และคารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับหัวหน้า)
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(22))
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จานวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการอานวยการและการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
7. คณะกรรมการการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
12. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
13. คณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library”
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(23))
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการกาหนดระเบียบ
การใช้บริการสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นหลักในการบริการ สามารถให้บริการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อให้การดาเนินการของสานักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งหมวด หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 การสมัครสมาชิก
หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 6 การเงิน
ดังระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(24))
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ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและคารับ รองการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อกาหนด กรอบ
แนวทางในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีในเชิงประจักษ์ มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(25))
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี การให้ บ ริ ก ารแก่ คณาจารย์ บุค ลากร
นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยกาหนดสิทธิ์ต่างๆ ตามประเภทของผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ประเภทสมาชิก
นักศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
บุคลากร
- พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ, ลูกจ้างชั่วคราว
- ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา
- พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
สมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภททรัพยากร

จานวน

ระยะเวลา

หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ

7 เล่ม
7 เล่ม
7 แผ่น
10 เล่ม
10 เล่ม
10 แผ่น

7 วัน
7 วัน
1 วัน
14 วัน
14 วัน
1 วัน

หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ

20 เล่ม
20 เล่ม
20 แผ่น
7 เล่ม
7 เล่ม
7 แผ่น
3 เล่ม
3 เล่ม
3 แผ่น

120 วัน
120 วัน
1 วัน
14 วัน
14 วัน
1 วัน
7 วัน
7 วัน
1 วัน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(26))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทางาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ
พัฒ นาบุ คลากร ที่มีหน้ าที่ดาเนิน การเพื่อกาหนดเป้าหมาย ดาเนินการบริหารจัดการและพัฒ นา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ได้กาหนดโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเองและการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บุคลากร 50 คน
บุคลากร 39 คน
มีการพัฒนา 50 คน
มีการพัฒนา 39 คน
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(27))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
บุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา และจะได้รับจานวนวันที่
ปฏิบั ติงานเท่าๆกัน โดยคานึงถึงความเสมอภาค ตาม รายชื่อกรรมการดาเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(28))
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ในระเบียบวาระที่ 5.1.5
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้ดูแลเกณฑ์ข้อที่ 5 จัดทาแผนและส่งเสริมให้มีการบุคลากรในหน่วยงาน
การรายงานและเสนอรายชื่อกลุ่ มงาน จ านวน 10 งาน โดยผู้บริหารได้มีการหาข้อตกลงร่ว มกับ
บุคลากร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยซึ่งมติที่ประชุม รับทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หน่วยงานบริหาร มีหน่วยงานย่อยและบุคลากรตามสายงาน ดังนี้
ผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
ผู้อานวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
รองผู้อานายการ
3. อาจารย์อธิบ
โพทอง
รองผู้อานวยการ
4. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการ
5. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
หัวหน้าสานักงาน
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งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
2. นางพรทิพย์
เดชรอด
3. นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
4. นางกัลยา
จันทร์โชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางละเอียด
รามคุณ
2. นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
3. นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
4. นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
6. นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
7. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
8. นางศิริพร
แจ่มจารัส
9. นายสายันต์
ชิตถุง
10. นายทิพย์
รามคุณ

พนักงานพิมพ์ ส.3
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่เงินรายได้สานัก

งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายนิทัศน์
รสโอชา
2. นางนภารัตน์
จาเนียร

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2. นายจิรทีปต์
น้อยดี
3. นายสมชาย
เพ็ญสุข
4. นายสมยศ
เฉลยมณี
5. นางสาวชลธิชา
สว่างอารมย์
6. นางสาวอัญชรีพร
เหลืองธรรมชาติ

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
2. นางสาวมัทนียา
หามาลัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารระบบ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายณเรศณ์
จิตรัตน์
2. นายเจษฎา
สุขสมพืช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
1. นายอานาจ

แก้วภูผา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเครือข่าย (Network)
1. นายกสิพงษ์
2. นายสายชน
3. นายธีระ
4. นายอาพล

กสิพันธ์
คงคะพันธ์
เอ็งวงษ์ตระกูล
เกิดชนะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
1. นายอนนต์
2. นายมานิช

พงษ์สวัสดิ์
โชติช่วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
1. นายวรพจน์
วรนุช
2. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(29))

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนแผนการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณ
ราชนคริ น ทร์ และได้ กากับ ติด ตามงานประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ส านัก วิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ทบทวนติดตามผลการดาเนินการจัดการความรู้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(QIP) ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการก ากั บประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ใช้เป็น แนวทางในการดาเนินงานการจัดการความรู้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานการจัดการ
ความรู้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ทั้งหมดมีหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
3. เป็น “แบบอยางที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้
4. เป็น “Master Trainer” ด้านการจัดการความรู้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(1))
ในวั น พุ ธ ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการด าเนิ น งาน ได้ มี ก ารประชุ ม การจั ด ท า
แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ประจาปี พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม 31120
อาคาร 100 ปี ศูน ย์ ภ าษาและคอมพิว เตอร์ ได้ทบทวนผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ตาม
แผนพัฒ นาคุณภาพ ตามคาแนะน าของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และให้บุคลากรมี
ส่วนรวมในการเสนอประเด็นความรู้ได้แก่ ประเด็นการจัดทาเว็บไซต์ ประเด็นการบริการเชิงรุก และ
ประเด็น One Stop Service เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เป็นไปตามพันธกิจของสานักวิทยบริการฯ มติที่ประชุมเลือก ประเด็น One Stop Service ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยได้
กาหนดปฏิทินการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่
1. การกาหนดตัวบ่งชี้ความรู้
คณะกรรมการจั ดการความรู้ได้ประชุมร่ว มกันเพื่อกาหนดการบ่งชี้ความรู้และประเด็น
ความรู้ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อกาหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้( KM) พ.ศ.2561 ประเด็น
“One Stop service” เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย คือ บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ และให้บุคลากรประจา
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ พู ด ถึ ง ประสบการณ์ แ ละกระบวนการการให้ บ ริ ก าร ใช้ เ วลาในการพู ด ขึ้ น อยู่ กั บ
กระบวนการให้บริการแต่ละงานซึ่งไม่จากัดเวลาเพื่อให้ผู้พูดไม่ประหม่า และเลขานุการทาหน้าที่ใน
การพิมพ์บันทึกที่คณะกรรมการจัดการความรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ได้สร้างและแสวงหาความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการฯ สรุปประเด็น One Stop Service
จัดระบบดาเนินการจัดการความรู้ 5 ด้าน 1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในการ
สมัครสมาชิก และการบริการยืม -คืนด้วยตนเอง 2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่อง
ทางการแนะนาหนังสื อ 3. ด้านการแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล 4.ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัย
และวิทยานิพนธ์ 5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร และนาไปจัดทาคู่มือเพื่อเผยแพร่
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประมวล
และกลั่นกรองความรู้ “One Stop service” ที่ได้จัดทาเป็นคู่มือ ตามประเด็นเนื้อหา 5 ด้าน
1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในสมัครสมาชิกและการบริการยืม – คืน
ด้วยตนเอง
2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่องทางการแนะนาหนังสือ
3. ด้านการแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล
4. ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัยและวิทยานิพนธ์
5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและประชุมพิจารณาเพื่อ
เผยแพร่ เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อพิจารณา
5. การเข้าถึงองค์ความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบของเอกสารคู่มือ One Stop Service และสรุปองค์ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
Facebook ARIT แจกให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่าย
องค์ความรู้ โดยการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้คาปรึกษา
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7. การเรียนรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนรู้โดย
การแจกแบบสอบถามกลุ่ มเป้ าหมายผู้ให้บริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
ความรู้ One Stop Service การนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการ และเกิดปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร
สามารถกาหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทางานเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ
โดย อาจกาหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือ
ปฏิบัติจริง
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(2))
คณะกรรมการทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ มีความคิดเห็นให้แต่ละ
หน่วยงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย 13 งาน คือ
1. หน่วยงานวิทยวิชาการ (บริการสื่อโสตทัศน์ และบริการวิชาการ)
2. หน่ ว ยงานบริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ (บริ ก ารยื ม –คื น บริ ก ารวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานวิทยานิพนธ์ และงานบริการจดหมายเหตุฯ)
3. หน่วยงานบริการงานสานักงาน (งานงบประมาณ และงานบริการอาคารสถานที่)
4. หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (บริการจัดซื้อจัดหาสารสนเทศ และบริการจัด
หมวดหมู่สารสนเทศ)
5. หน่วยงาน IT (งานศูนย์ข้อมูลและเครื อข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
วิธีการจัดทากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) จานวน 8 ครั้ง ตามปฏิทินที่กาหนดไว้ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 23
มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 21
กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 3 วันที่ 27
กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 4 วันที่ 4
เมษายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 5 วันที่ 23
เมษายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 6 วันที่ 3
พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 7 วันที่ 23
พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 8 วันที่ 23
มิถุนายน
2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3))
คณะกรรมทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้โดยจัดทาเป็นคู่มือ “One Stop service” และมอบหมายให้ผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงานนาไปถ่ายทอดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพงานบริการของแต่กลุ่มงานพร้อมการนาเสนอ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรม
ทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประกวดองค์ความรู้เรื่อง “One Stop service”
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4))
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สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มิถุนายน
2561 ณ ห้ อ งประชุม ต้น โมก โดยฝ่ ายงานประกันคุ ณภาพเป็ นเจ้ าภาพซึ่ง ร่ว มกับ คณะ ส านัก ฯ
สถาบัน ทั้งนี้สานักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีระดับดี
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5))

45
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. จัดทาแผนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามคาสั่งที่ 44/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1))
เพื่อจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พงศ.2561–2564 และมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อกาหนดเป้าหมายและดาเนินการ
บริ ห ารจั ดการบุ คลากรให้ ส อดคล้ องกับมหาวิทยาลั ย โดยวิ เคราะห์ ข้อ มูล กรอบอัต รากาลั งของ
ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งได้มีการจัดทากรอบอัตรากาลัง 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
แบ่งงานออกเป็น 10 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิทยวิชาการ
3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานบริหารระบบ
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
8. งานเครือข่าย (Network)
9. งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
ซึ่งมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการกาหนดจัดสรรตาแหน่งภายใน
สานักวิทยบริการฯ อัตรากาลังที่ได้วิเคราะห์ไว้ควรมีทั้งหมด 39 อัตรา
ปัจจุบันสานักวิทยบริการฯ มีอัตรากาลัง ตามกรอบอัตรากาลัง จานวน 34 อัตรา โดยมี
อัตรากาลังประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า จานวน 1 อัตรา (ข้าราชการพลเรือน)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
4. บรรณารักษ์
จานวน 8 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน
ราชการ)
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5. บรรณารักษ์
6. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
จานวน 7 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
จานวน 9 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน
ราชการ)
จานวน 2 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน
ราชการ)
จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)

การบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารคิ ด ภาระงานตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ 1 ตาแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 230 วัน/1 ปี ดังนั้น จึงได้มีการจัดทา
การวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละตาแหน่งไว้แล้วในเล่ม กรอบอัตรากาลัง 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561–2564) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน (Key
Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561–2564 เมื่ อ วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และ 2 มี น าคม 2561 โดยน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3)
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4)
และได้ ด าเนิ น การจั ด ท าเล่ ม แผนแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5))
โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามหัวข้อที่ตรงกับตาแหน่งและสายการทางานของบุคลากร เช่น
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ด้านห้องสมุด
- สั ม มนาเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 8 ระดั บ นานาชาติ
วันที่ 6–9 ธ.ค.60 ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่
- ประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง “ศั ก ยภาพบรรณารั ก ษ์ เพื่ อ พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด และสั ง คม
วันที่ 26 ม.ค.61 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
และฝึ กอบรม “การพั ฒ นาผู้ ตรวจประเมิน ห้ องสมุด สี เขี ยว” วัน ที่ 29 ม.ค.61 ณ ส านั กหอสมุ ด
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
- ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library วันที่ 2 ก.พ.
61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
- ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดาเนิ นงานระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” วันที่ 19 ก.พ.61 ณ สกอ. กรุงเทพฯ
- อบรมการใช้ ง านฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การสื บ ค้ น (ออนไลน์ ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 วันที่ 21 ก.พ.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ วันที่ 21–23 มี.ค.61
ณ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- อบรมเชิงปฏิบัติก าร การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาหรับ
วิทยานิพนธ์และการทาวิจัย R2R วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
- สัมมนาทางวิช าการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารส าคัญขององค์กร
วันที่ 31 ส.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ประชุมการให้บริการข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ วันที่ 27 ธ.ค.61 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (Wunca ครั้งที่ 36) วันที่ 16–19 ม.ค.61
- ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- สัมมนา Thailand 4.0 : Turnaround to new Trust Economy” วันที่21 ก.พ.61
ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 8–9 มี.ค.61
- ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ
- เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ (CSIC) และ OpenLab ของผลิตภัณฑ์หัวเว่ย
วันที่ 18 เม.ย.61 ณ G Tower พระราม 9 กรุงเทพฯ
- อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018 วันที่ 25–26 เม.ย.61
ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ
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- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการปชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
- โครงการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรุงเทพฯ
ด้านบริหารจัดการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 23–24 พ.ย.60 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
- สัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 ก.พ.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
- ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโ ลยี ส ารสนเทศ
วันที่ 10–11 พ.ค.61 ณ สานักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรุบรี จ.เพชรบุรี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6))
สานักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
และผลงานการวิเคราะห์เพื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา ระหว่างวัน ที่ 1–2 กุมภาพั นธ์ 2561 ณ โรงแรมภูว นาลี รีส อร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(7))
สานักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้จัดทาโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่ อให้ บุ คลากรเกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ทั้ งจากประสบการณ์ –กรณี ศึกษา ปั ญหา
อุปสรรคจากการศึกษาดูงาน ตลอดจนการนาเอาแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ต่อไป และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สานักวิทยบริการ
ฯ ได้จัดให้ ไปศึกษาดูงาน ในวัน ที่ 10–11 พฤษภาคม 2561 ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัฏเพชรบุรี
จากการศึกษาดูงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรได้ รั บ ฟังแนวทางการปฏิ บัติ ง าน และการพั ฒ นางานในส่ ว นของ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว และเยี่ยมชมใน
ทุกส่วนงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8))
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มหาวิ ท ยาลั ย มี การให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9))
มหาวิทยาลัย มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สาหรับ พนั กงานมหาวิทยาลั ย บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยกาหนดวงเงินไม่เกิน
15,000 บาท/ปี มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลสาหรับ ตนเอง, บิ ดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยกาหนดวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท/ปี สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อสัญญาจ้างรายปี ให้กับเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาโดยได้รับ
ค่าจ้าง รายเดือนจากงบประมาณรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 11 คน และคนงาน
จานวน 10 คน ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี
มหาวิทยาลั ย มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ของสานักวิทยบริการ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนในแต่
ระดับการประเมิน ดีเด่น ดีมาก และดี ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลากรนาสินค้าราคาประหยัดมาขายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ –วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. เพื่อเป็นอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของสานักฯ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ร ะบบการก ากั บ ติ ด ตาม โดยมี ค าสั่ ง ที่
021/2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ และดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ช่วง
- ช่วงที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
- ช่วงที่ 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560
การประเมินแต่ละช่วง ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้มีการกาหนดข้อตกลงร่วมกัน ใน
การมอบหมายภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10))
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สานักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และมี การถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเผยแพร่ในรูปของเอกสาร/แนวปฏิบัติ/คู่มือต่างๆ การเผยแพร่ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพื่อติดตามการนาความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเอง
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11))
สานั กวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งยั งไม่บรรลุ 1 กิจกรรม คือ ส่ งเสริมให้ ดาเนินการเสริมสร้าง
สุ ข ภาพเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพที่ ดี เนื่ อ งจากบุ ค ลากรมี ภ าระงานจ านวนมาก และสถานที่ ไ ม่
เอื้ออานวย ซึ่งจะได้พิจารณาดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6)
และได้จัดทาแบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมดังนี้
1. การประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
2. อบรมพัฒนาบุคลากร จานวน 3 ครั้ง
3. อบรมงานประกันคุณภาพ
4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) จานวน 1 ครั้ง
5. อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จานวน 1 ครั้ง
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(12)
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เกณฑ์การดาเนินงาน
6. ด าเนิน งานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณ ภาพเป็น ส่วนหนึ่งของการบริห ารงานหน่วยงานตามปกติ ที่ ประกอบด้ว ยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่ว ยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอนโยบาย เป้ า หมาย วางแผน ก ากับ ดู แ ลและติ ดตามการด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พั ฒ นาระบบกลไก และวางแผนการด าเนิ น งานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ก่อ นน าเสนอคณะกรรมการประจาส านักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ตามคาสั่งที่ 25/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(1))
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พั ฒ นาและด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2560
เพื่อทบทวนและจัดทาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ/สานัก/สถาบัน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(2))
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(3))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นระบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้
1. พันธกิจและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
4. แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานและการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(4))
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานตามปกติ โดยให้ บุ ค ลากรมี ก ารทบทวนรายชื่ อ
คณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของภาระงานตามปกติ ข องบุ ค ลากร ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม
และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(5))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย
1. มีการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพ คือ
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จัดท าปฏิทิน การปฏิ บัติง านด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีการควบคุมและติดตามการดาเนินงานโดยการแต่งตั้งและ
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อกากับดูแลตัวบ่งชี้ในการ ดังนี้
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ปฏิทนิ การดาเนินงานประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
แผนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ (P)
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประเมิน (D)
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
3.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
4.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
4.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตุลาคม 2560-กันยายน 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
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5. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน
5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
5.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
5.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทา SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตัง้ กรรมการประเมิน
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ (C)
8. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

หมายเหตุ : 6 เดือน แรก (ต.ค.59-มี.ค.60) จัดทาเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการดาเนินงาน
6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ดาเนินงานทบทวน

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(6))

55
ชื่อตัวบ่งชี้ที่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
1. มี การพั ฒนาแผนกลยุท ธ์จ ากผล อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ ทางการเงินและแผนปฏิ บัติ การ
ประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้
บรรลุ ผลตามตั วบ่ งชี้ และเป้ าหมาย
ของแผนกลยุทธ์
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความ อาจารอธิบ โพทอง
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย
ภายนอก หรื อ ปั จ จั ย ภายในที่ ไ ม่
สามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
อย่ า งครบถ้ ว น ทั้ ง 10 ประการ
ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ ต รงและแหล่ งเรี ย นรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. จั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นา อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
บุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน
6. ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง อาจารย์อธิบ โพทอง
กั บ พั น ธกิ จ และ พั ฒ นาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงาน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว น
หนึ่ งของการบริ ห ารงานหน่ ว ยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลและประสานงาน

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางพรทิพย์ เดชรอด
จัดทาแผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นายสายชน คงคะพันธ์
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมภิบาล

นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่

คณะกรรมการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ KM

นางนภารัตน์ จาเนียร

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
แผนพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางยุพิน กิจที่พึ่ง
ประกันคุณภาพ
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ชื่อตัวบ่งชี้ที่

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :
ระดั บ คว ามส าเร็ จ ของการ
ให้ บริการที่ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้
อาจารย์อธิบ โพทอง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
อาจารย์อธิบ โพทอง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 :
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลและประสานงาน

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้รับบริการ
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ง นางสาวเมตตา สังข์ทอง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
ห้องสมุด
คณะกรรมการดาเนินงานการ นายนิทัศน์ รสโอชา
จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
คณะกรรมการด าเนิ น งาน นายเจษฎา สุขสมพืช
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์

โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีหน้าที่ดาเนินการดังนี้
1. รวบรวมเอกสารตามตัวบ่ งชี้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประชุมคณะกรรมการตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดทาเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอานวยความสะดวก ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(7))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จานวน 13 คาสั่ง เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่กากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการอานวยการและการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
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5. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
7. คณะกรรมการการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. คณะทางานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
13. คณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library”
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(8))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อติดตามการควบคุมด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานข้อมูล ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(9))
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา น าเสนอแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29
มกราคม 2561 เพื่อขอความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(10))
2. มีการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่
ทาหน้าที่กากับ ดูแลตัวบ่งชี้ เพื่อติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
คณะกรรมการดาเนินงานต่างๆ มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อ
เสนอข้อมูลการรายงานต่อผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ มีการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ในการตรวจสอบ
ข้อมูลการดาเนิ นงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน วันที่ 2 ตุล าคม
2561 โดยได้รั บ เกีย รติจ ากอาจารย์ ดร.สุ ขรักษ์ แซ่เจี่ย และนางสางเบญจรักษ์ ชิดชาญชัย เป็น
คณะกรรมการ Pre-Audit ก่อนจัดส่งรายงาน (SAR) กับมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(11))
3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารก าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
หน่วยงาน โดยกาหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวัน 12 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การ
ดาเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ระดั บหน่ว ยงาน
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สนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คาสั่งที่ 781/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน วันที่ 7 กันยายน 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(12))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
เป็นประจาทุกๆ ปีงบประมาณ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
4.50 คะแนน
4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับดีมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(13))
4. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผน
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ท บทวนและดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
(Quality Improvement Plan) 2561 ตามตารางต่อไปนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(14))
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็ น ความส าคั ญ ในด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในว่ า เป็ น “ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ” แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ
1) การควบคุมคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ

แนวทางปรับปรุง
1. มอบหมายเป็นภาระงาน
2. อบรมให้ความรูด้ ้านการ
ประกันคุณภาพเน้นในด้านการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
3. มีการติดตามประเมิน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค.60- คณะกรรมการ 1. แบบรายงานภาระงาน
30 ก.ย.61 ดาเนินงานประกัน ของข้าราชการและพนักงาน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการการ (ประเภทสนับสนุนวิชาการ)
จัดการความรู้
2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ ณ
สานักวิทยบริการฯ
มรภ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1011 พฤษภาคม 2561
3. การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการ
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องค์ประกอบที่ 2 : การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา

1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน 1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
สามารถน าเสนอในรู ป แบบของแผนภู มิ หรื อ การประเมินตนเอง โดยเพิม่
การประเมินตนเอง
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง รูปแบบแผนภูมิการดาเนินงาน
จะทาให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

2. การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในแต่ ล ะตั ว ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
บ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน

ไม่ ไ ด้ จั ด อบรมการเขี ย นรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560
แล้ว สานักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด าเนิ น ประกั น
คุณภาพและดาเนินงาน สานัก
วิทยบริการฯ
งานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุ
สู่ก ารมี แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี ควรมี ก ารวางแผนและ
เตรี ย มการในระยะยาว และควรน าวิ ธี ก าร
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking)
มาเป็นเกณฑ์ในการนาเสนอข้อมูล

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”
พร้อมกับทาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
2. รวบรวมองค์ความรู้ของแนว
ปฏิบัติที่ดี
3. อบรมเผยแพร่องค์ความรู้
4. จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่องค์
ความรู้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
3. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์

งบประมาณ ระยะเวลา
1ต.ค.6030ก.ย.61

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้ ้านห้องสมุด
คณะกรรมการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
คณะกรรมการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาสั่งที่ 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์
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สรุปรายงานการประเมินความสาเร็จ
ของพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
การดาเนินงาน
หมายเหตุ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
กิจกรรม/โครงการ
บรรลุ
กาลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 5.00 คะแนน)

ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนใน 1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้เป็นตัวชี้วัดในการ
สานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประเมิน

เห็นความสาคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ 2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
3.
มี
ก
ารติ
ด
ตามประเมิ
น

การศึกษาภายในว่ าเป็ น “ส่ว นหนึ่ งของการ
บริ ห ารงานตามปกติ ” และครอบคลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ
1) การควบคุมคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 : การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 4.40 คะแนน)

1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 1. จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
สามารถนาเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม
ซึ่ ง จะท าให้ ง่ า ยต่ อ การที่ จ ะอธิ บ ายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้

2. การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ 2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมิน
ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เตรี ย มการในระยะยาว และควรน าวิ ธี ก าร ห้องสมุด

เ ที ย บ เ คี ย ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ 3. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร

(Benchmarking)
มาเป็ น เกณฑ์ ใ นการ สารสนเทศ”

4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์
นาเสนอข้อมูล
รวมโครงการ/กิจกรรม
6 กิจกรรม

ผลการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของแผนพั ฒ นาคุ ณภาพ ร้ อยละ 100 ประกอบด้ว ยกิ จกรรม/
โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560) สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการสาเร็จ มี 6 กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(15))
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หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
ค าสั่ ง ที่ 24/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด ท าแผน งานแผนและ
ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติ ราชการ งานงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2561
โครงการอบรมงานประกันคุณภาพ ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ SWOT
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 8/2560
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
คาสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2561
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พ.ศ.2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 8/2560
http://arit.aru.ac.th/qualityarit.html ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สวท.1.1-1(11) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-1(12) แบบรายงานผลการด าเนิ น งานของโครงการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน/12 เดือน
สวท.1.1-1(13) รายงานการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2561
สวท.1.1-2(1) คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและ งานประกันคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
และบริหารความเสี่ยง
สวท.1.1-2(2) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2561
สวท.1.1-2(3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
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สวท.1.1-2(4)
สวท.1.1-2(5)
สวท.1.1-2(6)
สวท.1.1-2(7)
สวท.1.1-3(1)
สวท.1.1-3(2)
สวท.1.1-3(3)
สวท.1.1-3(4)
สวท.1.1-3(5)
สวท.1.1-3(6)
สวท.1.1-3(7)
สวท.1.1-3(8)

สวท.1.1-3(9)
สวท.1.1-3(10)
สวท.1.1-3(11)
สวท.1.1-3(12)
สวท.1.1-3(13)
สวท.1.1-3(14)

ข้อมูลอ้างอิง
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 มิ.ย.61
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561
เอกสารแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง 2561 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบั บ ปรุ ง ปรุ ง
พ.ศ.2561)
- เล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561
คู่มือประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาพประกอบการยืม-คืน ด้วยตนเอง
การเข้าใช้ Google Apps
- ภาพแสดงการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาสั่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- รายงานทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ซื้ อ ทรั พ ยากร/รายงานผลการ
ดาเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาสั่งการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์สานัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561
บันทึกข้อความรับที่ 49/2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัด
การเงินรายได้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

งานประกัน
คุณภาพและ
หลักธรรมภิบาล
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สวท.1.1-3(15) คาสั่งคณะกรรมการ
1. คาสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คาสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คาสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและการ
ดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
5. ค าสั่ งที่ 37/2560 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานสิ่ ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ค าสั่ ง ที่ 44/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการด าเนิ น งาน
แผนพัฒนาบุคลากร
8. ค าสั่ ง ที่ 45/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คาสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คาสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
10. ค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
12. คาสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13. คาสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาห้องสมุ ดสีเขียว
“Green Library”
สวท.1.1-3(16) คาสั่งที่ 40/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
สวท.1.1-3(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
สวท.1.1-3(18) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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สวท.1.1-3(19) - บันทึกข้อความเสนอหนังสือ
- แบบฟอร์มการเสนอหนังสือ
สวท.1.1-3(20) ค าสั่ ง ที่ 36/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการและ
ดาเนินงานระดับ ความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
สวท.1.1-3(21) ผลประเมินระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
สวท.1.1-3(22) โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-3(23) 1. คาสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คาสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. คาสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและการ
ดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
5. ค าสั่ งที่ 37/2560 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานสิ่ ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ค าสั่ ง ที่ 44/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการด าเนิ น งาน
แผนพัฒนาบุคลากร
8. ค าสั่ ง ที่ 45/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คาสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คาสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
10. ค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
12. คาสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้

หน่วยงานหรือ
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13. คาสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขี ยว
“Green Library”
ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริห ารและพัฒ นาบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2561
- บันทึกข้อความ ศธ 0550.1/1150 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการดาเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์แ ละวันอาทิตย์ ประจาภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บั น ทึ ก ข้ อ ความ ศธ 0550.8.1/210 ส่ ง แจ้ ง รายชื่ อ กรรมการ
ดาเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์แ ละวันอาทิตย์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ประชุม คณะกรรมการด าเนิ นงานประกั นคุณ ภาพและดาเนิน งาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่
7 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค าสั่ ง ที่ 03/2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานการจั ด การความรู้
งานประกัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คุณภาพและการ
- คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน จัดการความรู้
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการจัดการความรู้
รายงานการประชุมการจัดการความรู้
คู่มือ“One Stop service”
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.2.1/ว250 เรื่องขอเชิญหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- ประกาศหมาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คาสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ งานประกันคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี และแผนพัฒนา
บุคลากร
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564
สวท.1.1-5(2) เล่มกรอบอัตรากาลัง 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564
สวท.1.1-5(3) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นา
บุ คลากรของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ครั้งที่ 1–2/2561
สวท.1.1-5(4) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561
สวท.1.1-5(5) เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564
สวท.1.1-5(6) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ คลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
สวท.1.1-5(7) คาสั่ งที่ 35/2561 เรื่ อ ง ให้ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยเข้าร่ ว มโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า
งานและผลงานการวิเคราะห์เพื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”
สวท.1.1-5(8) โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
สวท.1.1-5(9) บั น ทึ ก ข้ อ ความขอเรี ย นเชิ ญ เข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สวท.1.1-5(10) คาสั่ง เรื่องการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-5(11) แบบรายงานผลการไปราชการ/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม
สวท.1.1-5(12) แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562)
สวท.1.1-6(1) ค าสั่ ง ที่ 25/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คุณภาพ
สวท.1.1-6(2)) - เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาและด าเนิน งานประกั น
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาและด าเนิ นงานประกั น
สวท.1.1-5(1)
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สวท.1.1-6(4)
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สวท.1.1-6(6)
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สวท.1.1-6(8)

ข้อมูลอ้างอิง
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับสานัก/สถาบัน
เล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2561
คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. คาสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คาสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. คาสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและการ
ดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
5. ค าสั่ งที่ 37/2560 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานสิ่ ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ค าสั่ ง ที่ 44/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการด าเนิ น งาน
แผนพัฒนาบุคลากร
8. ค าสั่ ง ที่ 45/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คาสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คาสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
10. ค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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สวท.1.1-6(9)
สวท.1.1-6(10)
สวท.1.1-6(11)
สวท.1.1-6(12)
สวท.1.1-6(13)
สวท.1.1-6(14)
สวท.1.1-6(15)
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12. คาสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13. คาสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
“Green Library”
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที 1/2560
- เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2561
- บันทึกข้อความเชิญ Pre-Audit
ค าสั่ ง ที่ 781/2561 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2559-พ.ศ.2561
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
รายงานการประเมิน ความส าเร็จ ของแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (Quality
Improvement Plan) พ.ศ.2561
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2561
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
2. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
3. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
4. นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สาคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
2. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่า
กว่า 3.51
5. มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการให้บริการในรอบปี
ต่อไป
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เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ ปี 2560 ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให้ ง านดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามระบบ
คณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ประจาปี 2560 ได้จัดทาแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผู้รับบริการประจาปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจาปี 2561โดยครอบคุลมการ
ให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านระบบสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(1))
แผนดังกล่าว จัดทาโดยการนาผลการสารวจความต้องการประจาปี 2561 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจประจาปี 2560 เป็นแนวทางการจัดทาแผน ได้มีการถ่ายทอดและดาเนินการ
ตามแผนเป็นระยะ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ปรับปรุงแผนการให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้
การดาเนินการบริการครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การดาเนินการดังกล่าวมีการ
ติดตามและขับ เคลื่ อน โดยคณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานระดั บความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปี 2561 (คาสั่งที่ 36/2560 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2))
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปี 2561
รายการดาเนินงาน
1. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
และนาผลปรับปรุงแผนการบริการ
2. แต่ งตั้งคณะกรรมการระดับความสาเร็จ
ของการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3. ส ารวจความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
ประจาปี 2561
4. กาหนดแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
5.ด าเนิ น การตามแผนการให้ บ ริ ก าร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ
7. ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตามผลการ
ประเมินการดาเนินงาน
8. สารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริการต่ อ
การให้บริการ ประจาปี 2561
9. สรุ ป ร าย ง าน ผ ล ด า เนิ น ง า น ร ะ ดั บ
ความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ SAR
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน2561)
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
- ระเบียบการ
ให้บริการสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ปฐมนิเทศการ
ใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้
ผู้รับบริการทราบ
ระเบียบและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบการ
ให้บริการของ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้
อย่างถูกต้อง

รายละเอียด
1. กาหนดและเผยแพร่ระเบียบ
การใช้บริการสานักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่
เว็บไซต์ Facebook และการ
จัดทาป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจาจุดบริการ
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการ
ให้บริการสารสนเทศของสานัก
วิทยบริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดสาหรับนักศึกษา
ใหม่ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องอิง
บัตรนักศึกษาที่ออกโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความล่าช้า

ตัวชี้วัด
1. เผยแพร่ระเบียบการใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์สานักวิทยวิทยบริการฯ
www.arit.aru.ac.th/2018
และจัดทาป้ายแสดงระเบียบและข้อควร
ปฏิบัติในการเข้าใช้บริการของสานักวิทย
บริการฯ
2. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี 2561
3. นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้รับการปฐมนิเทศ
การใช้บริการสานักวิทยบริการฯ
4. นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและ
เข้าใช้ห้องสมุดได้สะดวกขึ้น
5. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าใช้ได้หลากหลายช่องทาง
และสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ 1. งานบริการ
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ สารสนเทศ
เกินกาหนดมีจานวนน้อยลง
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ
3. มีคู่มือการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

5. สานักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

จัดอบรม
บุคลากรด้าน
การบริการที่ดี
การสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีในการ
ให้บริการและ
การปฏิบัติงาน

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับระบบงานและภาระ
งานที่รับผิดชอบ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น รองรับการ
ให้บริการที่มีความ
หลากหลาย
3. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจาทุกจุด
บริการของห้องสมุด

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง การ
บริการ“One Stop
Service” เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ส่ งเสริมให้ บุคลากรเข้ า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ประชุมสัมมนาและศึกษาดู
ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ให้บริการ
3.เพิ่มจุดบริการให้ครบทุก
ชั้นของห้องสมุด

1.การจัดการความรู้เรื่อง
การบริการ “One Stop
Service”
2.สานักวิทยบริการฯ จัด
และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ
3.จัดให้มีจุดบริการครบทุก
ชั้นของห้องสมุดเพื่อให้
บริการตอบคาถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศ
4.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
1.คณะกรรมการ
ทักษะการให้บริการ “One
พัฒนาบุคลากร
Stop Service” คือ สามารถ
ตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
สารสนเทศของจุดบริการอื่นๆ
ของห้องสมุดได้และสามารถ
ให้บริการแทนจุดบริการอื่นได้
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
คาถามและช่วยค้นคว้าประจา
ชั้น 4
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
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3) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
กิจกรรม
การจัด
สภาพแวด
ล้อมให้เอื้อ
ต่อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวกของส านั ก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ

รายละเอียด
1. จัดหาเก้าอี้ที่นั่ง
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
เ ท ค โ น โ ล ยี อาคารสานักวิทยบริการ
ส า ร ส น เท ศ ใ ห้ มี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยากาศเอื้ อ ต่ อ 3. ซ่อมบารุงและทา
การเรี ย นรู้ เช่ น มี ความสะอาด
ความเป็นสัดส่วน มี เครื่องปรับอากาศ
ป้ า ยบ่ ง บอกแหล่ ง 4 ปรับปรุงห้องน้าให้
สารสนเทศชั ด เจน พร้อมใช้งาน
สถานที่มีความเป็ น 5. ปรับปรุงตู้น้าดื่มให้
ระเบียบ สวยงาม มี พร้อมบริการ
เ ท ค โ น โ ล ยี 6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศที่เอื้อต่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การให้บริการ
Wi-Fi
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่เพิ่มเติม
8. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์
ที่จาเป็นสาหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด
1. สานักวิทยบริการฯมี
การจัดหาเก้าอี้เพื่อ
ให้บริการเพิ่มเติม
2. มีการจัดพื้นที่สีเขียวทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
3. มีการจัดหา
เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม
และมีการวางแผนการทา
ความสะอาดให้มี
ประสิทธิภาพ
4 มีการตรวจสอบห้องน้า
เป็นระยะเพื่อให้ห้องน้า
พร้อมใช้งาน
5. มีการจัดหาและซ่อม
บารุงตู้น้าดื่มเพื่อให้บริการ
6. มีการขยายพื้นที่
ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi
เพิ่มมากขึ้น
7. จัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
สานักวิทยบริการฯต้อง
1. มีเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
2. ห้องสมุดมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม มีบรรยากาศดี
สาหรับการมาใช้บริการ
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน
เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ไม่ประหยัดพลังงาน
จานวน 4 เครื่องและมีการทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจา อย่างน้อย ปีละ 2
ครั้ง
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้าได้รับการซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิดการชารุด อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ
5. มีตู้น้าดื่มให้บริการที่เพียงพอ
6. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน 80 เครื่อง
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุม
116 จุด
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น ดังนี้
- โปรเจคเตอร์สาหรับห้องเรียน จานวน 5 เครื่อง
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จานวน 4

ผู้รับผิดชอบ
1.
คณะกรรมการ
ด้านสถานที่สิ่ง
อานวยความ
สะดวก

หมายเหตุ
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ตัวชี้วัด
8. มีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
ให้บริการทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น
9. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวก

เป้าหมาย
เครื่อง
- ไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนจานวน 24 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง
- ชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
* Access Point 52 ตัว
* Switch 24ช่อง 10 ตัว
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่างๆของสานักวิทยบริการฯ
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ง า น พั ฒ น า เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการ คุณภาพการ
ให้บริการ
บริการของ
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
ประจาจุดบริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง ตลอดเวลาทา
การ ตั้งแต่08.00-16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่บริการ
2. จัดพื้นที่บริการให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ขยายการให้บริการในช่วง
สอบปลายภาคเรียน ตัง้ แต่เวลา
16.30-23.00น.
4. เผยแพร่คู่มือจัดการความรู้
เรื่องการให้บริการแบบ ONE
STOP SERVICE
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและสารสนเทศ
อื่นๆรวมทั้งนาคณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน

1. จุดบริการมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาทาการ
8.00-16.30 น.
2. สานักวิทยบริการฯ มีการ
จัดพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
3. จัดให้มีการขยายเวลา
ให้บริการนอกเวลา 16.3023.00 น. ในช่วงปลายภาค
เรียน 2 ภาคเรียน
4. มีเผยแพร่คู่มือการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การให้บริการ
แบบ ONE STOP SERVICE
ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่
5. มีการจัดหาหนังสือและ
สารสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
6. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านคุณภาพ
การให้บริการ

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา
ทาการ 8.00-16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- มีห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับอาจารย์
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้
- จัดพื้นทีบ่ ริการที่สามารถใช้เสียงได้
- จัดพื้นทีบ่ ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวกขึ้น
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยย้ายเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชัน้ 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอก
เวลา 16.30-23.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การให้บริการแบบ
“ONE STOP SERVICE” ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP SERVICE”
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
คุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
1. งานบริการ
สารสนเทศ

หมายเหตุ
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
ผลิต พัฒนาและ
จัดหาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แก่การจัดหา
และพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library
- ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ภาษาต่างประเทศ
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The Integrated Library
System) เพื่อจัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด
ได้แก่ งานจัดหา งานทารายการบรรณานุกรม และงานยืมคืน
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ Online Public
Access Catalog (OPAC) เครื่องมือสาหรับช่วยค้นหาและ
แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดให้
ผู้ใช้บริการได้รบั ทราบ
4.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จัดหา พัฒนาและปรับปรุง และ
เพิ่มจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ในแต่ละฐานข้อมูล
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิ ี่
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น
การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยตนเอง การจัดการสารสนเทศ
ที่มีความหลากหลาย
3.เพิ่มและพัฒนาช่องทางการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้
ตอบสนองผู้ใช้บริการ
4.เพิ่มและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองการ
เรียนการสอน
5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านระบบสารสนเทศ

สานักวิทยบริการฯต้องมี
1.ฐานข้อมูลห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
จานวนสารสนเทศ
2.ระบบห้องสมุดได้รับ
การพัฒนา
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ระบบสืบค้นสารสนเทศ
(OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1
ช่องทาง
4.สานักวิทยบริการฯมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น
5.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(3))

ผู้รับผิดชอบ
1.งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
2.งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็จ ติดตามการดาเนินการตามแผนการให้บริการ โดยการประชุมติดตามผลการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนและ
สามารถสรุปผลการดาเนินการตามแผนการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1))
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด
1. กาหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์
Facebook และการจัดทา
ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจาจุดบริการ
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของสานักวิทย
บริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดสาหรับ

เป้าหมาย
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ
เกินกาหนดมีจานวนน้อยลง
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ
3. มีคู่มือการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5. สานักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ

การดาเนินงาน
1. การเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น
ระยะเวลา
ปริมาณผู้ใช้บริการ(ครั้ง)
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
125,001
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
108,891
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
93,958
ปริมาณการคืนหนังสือเกินกาหนด
ระยะเวลา
จานวนคน
จานวนเล่ม
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
24
46
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
24
52
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
68
146
2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะนาการใช้บริการแบบรายบุคคล แบบ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือ การยืม
ต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
3. มีคู่มือและป้ายแนะนากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตนระหว่างการ

ว/ด/ป
27 สิงหาคม
2561

11 มกราคม
2561
15-30 มกราคม
2561
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รายละเอียด
เป้าหมาย
นักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยไม่ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความล่าช้า

การดาเนินงาน

ว/ด/ป

เข้าใช้บริการของห้องสมุด
- จัดทาป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จานวน 1 ป้าย
มีนาคม/สิงหาคม
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2561
- จัดทาป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 81.0
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง
การบริการ“One
Stop Service” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ
3.เพิ่มจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด

เป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One
Stop Service” คือ
สามารถตอบคาถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศของ
จุดบริการอื่นๆของห้องสมุด
ได้และสามารถให้บริการ
แทนจุดบริการอื่นได้
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
ประจาชั้น 4
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การดาเนินงาน
ว/ด/ป
1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”พร้อมทั้งจัดทาคู่มือ พฤษภาคม
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการให้บริการเพิ่มเติม
2561
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนการบริห ารและพัฒ นา
บุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ตุลาคม25012564 โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับ กันยายน2561
ระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการดาเนินงาน คือ ส่งเสริมให้บุค ลากร
เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31 ครั้ง 43 คน
รายงานผล
- เข้ารับการอบรมภายใน 18 ครั้ง 45 คน
27 กันยายน
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน (รอผลใหม่)
2561
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีนาคม/สิงหาคม
2561
สารสนเทศ ร้อยละ 80.8
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3) ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

เป้าหมาย
1. จัดหาเก้าอี้ที่นั่ง สานักวิทยบริการฯต้อง
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ 1. มีเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษา
ผู้รับบริการ
และผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
รอบอาคารสานัก
2. ห้องสมุดมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม มี
วิทยบริการและ
บรรยากาศดีสาหรับการมาใช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อ
3. ซ่อมบารุงและทา ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ไม่
ความสะอาด
ประหยัดพลังงาน จานวน 4 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
และมีการทาความสะอาด
4 ปรับปรุงห้องน้าให้ เครื่องปรับอากาศเป็นประจา อย่าง
พร้อมใช้งาน
น้อย ปีละ 2 ครั้ง
5. ปรับปรุงตู้น้าดื่ม 4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้า
ให้พร้อมบริการ
ได้รับการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยน
6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อ ทุกครั้งที่เกิดการชารุด อย่างทันต่อ
ระบบเครือข่าย
ความต้องการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5. มีตู้น้าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
7. จัดหาเครื่อง
ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด
คอมพิวเตอร์ใหม่
6. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
เพิ่มเติม
นักศึกษาและผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน
8.จัดหา
80 เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ที่
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้

การดาเนินงาน
1. จัดหาเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เพิ่ม 20 ตัว
2. การจัดพื้นที่สีเขียวสาหรับบริการ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร และ
จัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
3. เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเก่าเพิ่มเติม
ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ห้องประชุมต้นโมก จานวน 2 เครื่อง
- มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา ทุก ๆ
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจาทุกเดือน
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบารุงจะทาการซ่อมระบบ สาธารณูปโภค
ในห้องน้า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมได้รับทราบปัญหา
และซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้บริการ (เอกสารซ่อม)
5. มีการแจ้งตู้น้าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ชารุด แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
และไม่ได้มีการจัดหาเพิ่มเติม เนื่องจากตู้น้าดื่มชารุดหลังการใช้จ่าย
งบประมาณ
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการ

ว/ด/ป
27พฤศจิกายน2561
ตุลาคม 2560-กันยายน
2561 (รูปภาพ)

เมษายน 2561
27 กุมภาพันธ์.61

ตุลาคม และ กรกฎาคม
1 กุมภาพันธ์ 2561
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รายละเอียด
จาเป็นสาหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ

เป้าหมาย
ครอบคลุม 116 จุด
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนี้
- โปรเจคเตอร์สาหรับห้องเรียน
จานวน 5 เครื่อง
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง
- ไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนจานวน
24 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน
3 เครื่อง
- ชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
* Access Point 52 ตัว
* Switch 24ช่อง 10 ตัว
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรม
บริการวิชาการต่างๆของสานักวิทย
บริการฯ
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การดาเนินงาน
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 80 เครื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม และพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติม 116 จุด เพื่อให้การใช้
บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่มได้แก่
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จานวน 5 เครื่อง
- จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจานวน 24 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
- Access Point 52 ตัว
- Switch 24ช่อง 10 ตัว
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2

ว/ด/ป

5 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561
22 พฤศจิกายน 2561
1,20 กุมภาพันธ์ 2561
13 พฤศจิกายน 2561
29 มีนาคม 2561
มิถุนายน 2561
มีนาคม,สิงหาคม 2561
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
รายละเอียด
1. สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้
บริการประจาจุด
บริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง
ตลอดเวลาทาการ
ตั้งแต่08.00-16.30 น.
ให้ครอบคลุมพื้นที่
บริการ
2. จัดพื้นที่บริการให้
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
3. ขยายการให้บริการ
ในช่วงสอบปลายภาค
เรียน ตั้งแต่เวลา
16.30-23.00น.
4. เผยแพร่คู่มือจัดการ
ความรูเ้ รื่องการ
ให้บริการแบบ ONE
STOP SERVICE
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์

เป้าหมาย
1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาทาการ 8.0016.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- มีห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับอาจารย์
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อ
รองรับพฤติกรรมผู้ใช้
- จัดพื้นทีบ่ ริการที่สามารถใช้เสียงได้
- จัดพื้นทีบ่ ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดย
ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3
ไปชัน้ 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการนอกเวลา 16.30-23.00 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การ
ให้บริการแบบ “ONE STOP
SERVICE” ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP
SERVICE”
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่

การดาเนินงาน
1. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ เปลี่ ย นเวรนั่ ง จุ ด บริการตลอดเวลาท าการ เพื่ อให้ ส ามารถ
ให้บริการตลอดเวลาทาการ 8.00-16.30 น.
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้าประจาชั้น 4
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพิ่มแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น
4
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ทา
การลงชื่อขอใช้
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาของสานักวิทยบริการฯ
ร้อยละ 79.6
4. มีการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE
และมีการจัดทาคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
5. มีการสารวจความต้องการและดาเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตาม
งบประมาณที่มีการตัง้ ไว้ ซึ่งได้จานวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้
- หนังสือ
129,470
รายการ
- วารสาร
220
รายการ
- หนังสือพิมพ์ 15
รายการ
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 รายการ

ว/ด/ป
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
เมษายน 2561
มีนาคม,สิงหาคม 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
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ห้องสมุดเพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอื่นๆรวมทั้ง
นาคณาจารย์คัดเลือก
หนังสือให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิด
สอนของมหาวิทยาลัย
เป็น ร้อยละ 79.6
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ว/ด/ป
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ได้แก่การจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (ELibrary
- ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The
Integrated Library System) เพื่อ
จัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด ได้แก่
งานจัดหา งานทารายการบรรณานุกรม
และงานยืม-คืน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
สานักวิทยบริการฯต้องมี
ด้านระบบสารสนเทศ
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการ
1.ปรั บ ปรุ ง ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ นและมี จ านวน
พัฒนาและเพิ่มจานวนสารสนเทศ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา
ฐานข้อมูล
2561
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
วิทยานิพนธ์
1140
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
วิจัยอาจารย์
26
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง
จดหมายเหตุ
301
4.สานักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
ตาราหลัก
1244
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการ
ตาราวิชาการ
128
สอนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20,950
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
TDC (Thailis)
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ
1,587
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ระนครศรีอยุธยา
- ทุกสถาบัน
482,387
วิชาการออนไลน์
11 ฐาน
ภาษาต่างประเทศ
ระบบสืบค้นหนังสือ
129,470
อัตโนมัติ
2. จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Matrix

ว/ด/ป
ตุลาคม 2560กันยายน 2561

ตุลาคม 2560กันยายน 2561
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3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ
Online Public Access Catalog
(OPAC) เครื่องมือสาหรับช่วยค้นหา
และแสดงรายละเอียดรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ
4.พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

ว/ด/ป

3. ทาความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และสานัก 4 เมษายน 2561
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อการใช้ฐานข้อมูล
Ebcohost และฐาน IG
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มี
27 กุมภาพันธ์ 2561
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(Access Point) เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จานวน
116 จุด ดังนี้
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)
จานวน 5 จุด
- อาคารวิทยบริการ (15)
จานวน 2 จุด
- อาคาร 317
จานวน 4 จุด
- อาคารสานักงานอธิการบดี
จานวน 9 จุด
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)
จานวน 6 จุด
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)
จานวน 6 จุด
- โรงอาหาร
จานวน 4 จุด
- อาคารครุศาสตร์ (46)
จานวน 6 จุด
- อาคาร 70 ล้าน
จานวน 6 จุด
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42) จานวน 6 จุด
- อาคารดนตรี
จานวน 4 จุด
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จานวน 22 จุด
- กองพัฒนานักศึกษา
จานวน 2 จุด
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา
จานวน 4 จุด
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน
- อาคารท้องฟ้าจาลอง
จานวน 3 จุด
- อาคารประถมสาธิต
จานวน 3 จุด
- อาคารสาธิตปฐมวัย
จานวน 1 จุด
- อาคาร 1
จานวน 3 จุด
- อาคาร 2
จานวน 3 จุด
- อาคาร 4
จานวน 3 จุด
- อาคาร 5
จานวน 3 จุด
- อาคาร 6
จานวน 3 จุด
- อาคาร 7
จานวน 3 จุด
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จานวน 3 จุด
- หอประชุมมหาวิทยาลัย
จานวน 2 จุด
- อาคารโรงยิม
จานวน 1 จุด
เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi แก่บุ คลากรและนัก ศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย ให้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.)
ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE
802.11nแ ล ะ พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย Wi-Fi มี จ านวนจุ ด ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยการ
ให้บริการ SSID สาหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fiได้ ก าหนดชื่ อ ของช่ อ งสั ญ ญาณ( SSID)

ว/ด/ป
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน
ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่
ระยะทาง และชนิ ดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน
802.11a, b, g, n, ac)
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้
จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรม
มี 1 ห้อง จานวน 50 เครื่อง
4. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) จานวน 3 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการและพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
ระบบสารสนเทศ คิดเป็น ร้อยละ 79.4

ว/ด/ป
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เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการระดับความสาเร็จ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงาน ทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลการดาเนินการโดยรวม ตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1))
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
การประเมินการดาเนินงาน หมายเหตุ
รายละเอียด
เป้าหมาย
การดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
1. กาหนดและเผยแพร่ 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ 1. การเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น

ระเบียบการใช้บริการ
สานักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ เว็บไซต์
Facebook และการ
จัดทาป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ
ประจาจุดบริการ
2. จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่
1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของสานัก

ได้ง่าย และปริมาณการคืน
หนังสือเกินกาหนดมีจานวน
น้อยลง
2. จุดบริการมีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการทุกจุด
บริการ
3. มีคู่มือการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
ได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
5. สานักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้

ระยะเวลา
ปริมาณผู้ใช้บริการ(ครั้ง)
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
125,001
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
108,891
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
93,958
ปริมาณการคืนหนังสือเกินกาหนด
ระยะเวลา
จานวนคน
จานวนเล่ม
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
24
46
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
24
52
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
68
146
2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะนาการใช้บริการแบบรายบุคคล
แบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้น
หนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัคร
สมาชิกผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3. มีคู่มือและป้ ายแนะนากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตน
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รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

วิทยบริการฯได้อย่าง
ถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการ
3. เปลี่ยนรูปแบบการ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
สาหรับนักศึกษาใหม่
ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่
ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีความล่าช้า

บริการได้หลายช่องทาง
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ระหว่างการเข้าใช้บริการของห้องสมุด
- จัดทาป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จานวน 1 ป้าย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดทาป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการสานักวิทยบริก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 81.0

การประเมินการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง
การบริการ“One
Stop Service” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ
3.เพิ่มจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One
Stop Service” คือ
สามารถตอบคาถามและช่วย
ค้นคว้าสารสนเทศของจุด
บริการอื่นๆของห้องสมุดได้
และสามารถให้บริการแทน
จุดบริการอื่นได้
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
คาถามและช่วยค้นคว้า
ประจาชั้น 4
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการ
ให้บริการเพิ่มเติม
2. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท าแผนการ
บริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยมีกลยุทธ์ใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงาน
และภาระงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการดาเนินงาน คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่ว มการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31 ครั้ง 43 คน
- เข้ารับการอบรมภายใน 18 ครั้ง 45 คน
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน (รอผลใหม่)
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80.8

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
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3) ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
รายละเอียด
1. จัดหาเก้าอี้ที่
นั่งเพิ่มขึ้นให้
เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคาร
สานักวิทย
บริการและ

เป้าหมาย

สานักวิทยบริการฯต้อง
1. มีเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
2. ห้องสมุดมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม มี
บรรยากาศดีสาหรับการมาใช้บริการ
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ไม่
เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน จานวน 4 เครื่องและ
สารสนเทศ
มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
3. ซ่อมบารุง
เป็นประจา อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
และทาความ
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้าได้รับ
สะอาด
การซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่
เครื่องปรับอากา เกิดการชารุด อย่างทันต่อความต้องการ
ศ
ใช้บริการ
4 ปรับปรุง
5. มีตู้น้าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
ห้องน้าให้พร้อม ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด
ใช้งาน
6. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษา
5. ปรับปรุงตู้น้า และผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน 80 เครื่อง

การดาเนินงาน

1. จัดหาเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
2. การจัดพื้นที่สีเขียวสาหรับบริการ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร
และจัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
3. เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเก่าเพิ่มเติม
ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ห้องประชุมต้นโมก จานวน 2 เครื่อง
- มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา ทุก ๆ
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจาทุกเดือน
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบารุงจะทาการซ่อมระบบ
สาธารณูปโภคในห้องน้า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อม
ได้รับทราบปัญหาและซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้
บริการ (เอกสารซ่อม)
5. มีการแจ้งตู้น้าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ชารุด แต่ไม่สามารถ

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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รายละเอียด
ดื่มให้พร้อม
บริการ
6. เพิ่มจุด
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต WiFi
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพิ่มเติม

เป้าหมาย

7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้
ครอบคลุม 116 จุด
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนี้
- โปรเจคเตอร์สาหรับห้องเรียน จานวน
5 เครื่อง
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง
- ไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนจานวน 24
ชุด
8.จัดหา
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3
โสตทัศนูปกรณ์ที่ เครื่อง
จาเป็นสาหรับ
- ชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
ห้องเรียนและการ - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ให้บริการ
* Access Point 52 ตัว
* Switch 24ช่อง 10 ตัว
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการ
วิชาการต่างๆของสานักวิทยบริการฯ
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การดาเนินงาน

ซ่อมแซมได้ และไม่ได้มีการจัดหาเพิ่มเติม เนื่องจากตู้น้าดื่มชารุด
หลังการใช้จ่ายงบประมาณ
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติม 116 จุด เพื่อให้
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่ม
ได้แก่
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จานวน 5 เครื่อง
- จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจานวน 24 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
- Access Point 52 ตัว

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ






หมายเหตุ

97
รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

- Switch 24ช่อง 10 ตัว
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ




หมายเหตุ

98
4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

1. สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดเจ้าหน้าที่
เพื่อให้บริการ
ประจาจุดบริการ
โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง
ตลอดเวลาทาการ
ตั้งแต่08.0016.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่
บริการ
2. จัดพื้นที่บริการ
ให้ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
3. ขยายการ
ให้บริการในช่วง
สอบปลายภาค

1. จุดบริการทุกจุด มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาทาการ
8.00-16.30 น. โดยไม่
เว้นช่วงพักเที่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการ
ตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- มีห้องศึกษาค้นคว้า
สาหรับอาจารย์
- ลดระเบียบการใช้ห้อง
กลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้
- จัดพื้นทีบ่ ริการที่
สามารถใช้เสียงได้
- จัดพื้นทีบ่ ริการ
อินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น
- เพิ่มความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการโดยย้าย
เคาน์เตอร์บริการยืม-

1. จั ด เจ้ า หน้ าที่ เ ปลี่ ย นเวรนั่ ง จุ ด บริ ก ารตลอดเวลาท าการ เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
ตลอดเวลาทาการ 8.00-16.30 น.
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้าประจาชั้น 4
- ปรับเปลี่ ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้ มีความเป็นสัดส่ ว น เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพิ่มแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น 4
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ทาการลง
ชื่อขอใช้
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาของสานักวิทยบริการฯ ร้อยละ
46.1
4. มีการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE และมีการ
จัดทาคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
5. มีการสารวจความต้องการและดาเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการ
สารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณที่มีการตั้งไว้ ซึ่งได้จานวน
สารสนเทศต่างๆ ดังนี้
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เรียน ตั้งแต่เวลา
16.30-23.00น.
4. เผยแพร่คู่มอื
จัดการความรู้เรื่อง
การให้บริการแบบ
ONE STOP
SERVICE
5. จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมคัดเลือก
หนังสือและ
สารสนเทศอื่นๆ
รวมทั้งนา
คณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

คืน จากชัน้ 3 ไปชั้น 1
- หนังสือ
129,470
รายการ
3. ผู้ใช้บริการมีความพึง
- วารสาร
220
รายการ
พอใจต่อการให้บริการ
- หนังสือพิมพ์ 15
รายการ
นอกเวลา 16.30-23.00
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 รายการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 79.6
มีคู่มือ การให้บริการ
แบบ “ONE STOP
SERVICE” ไว้ศึกษา
เพื่อให้สามารถบริการ
ได้แบบ “ONE STOP
SERVICE”
5. ห้องสมุดมีหนังสือ
และสารสนเทศที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
6. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การประเมินการ
ดาเนินงาน
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1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ได้แก่การจัดหาและ
พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดคล้องหลักสูตรการเรียน
การสอนและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์
(E-Library)
- ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(The Integrated Library
System) เพื่อจัดการงานของ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

สานักวิทยบริการฯต้องมี
ด้านระบบสารสนเทศ
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการพัฒนา
1.ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจานวนสารสนเทศเพิ่มขึ้น
และเพิ่มจานวนสารสนเทศ
ฐานข้อมูล
2561
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา
วิทยานิพนธ์
1140
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
วิจัยอาจารย์
26
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
จดหมายเหตุ
301
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง
ตาราหลัก
1244
4.สานักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
ตาราวิชาการ
128
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20,950
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
TDC (Thailis)
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1,587
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ระนครศรีอยุธยา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ทุกสถาบัน
482,387
วิชาการออนไลน์
11 ฐาน
ภาษาต่างประเทศ
ระบบสืบค้นหนังสือ
129,470
อัตโนมัติ
2. จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

การประเมินการ
ดาเนินงาน
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ห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของ
ห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งาน
ทารายการบรรณานุกรม และ
งานยืม-คืน
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ
หรือ Online Public Access
Catalog (OPAC) เครื่องมือ
สาหรับช่วยค้นหาและแสดง
รายละเอียดรายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รวมถึง
การแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบ
4.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

3. ทาความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และสานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่อการใช้ฐานข้อมูล Ebcohost และฐาน IG
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้แก่
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point)
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จานวน 116 จุด ดังนี้
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)
จานวน 5 จุด
- อาคารวิทยบริการ (15)
จานวน 2 จุด
- อาคาร 317
จานวน 4 จุด
- อาคารสานักงานอธิการบดี
จานวน 9 จุด
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)
จานวน 6 จุด
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)
จานวน 6 จุด
- โรงอาหาร
จานวน 4 จุด
- อาคารครุศาสตร์ (46)
จานวน 6 จุด
- อาคาร 70 ล้าน
จานวน 6 จุด
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42) จานวน 6 จุด
- อาคารดนตรี
จานวน 4 จุด
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จานวน 22 จุด
- กองพัฒนานักศึกษา
จานวน 2 จุด
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา
จานวน 4 จุด
- อาคารท้องฟ้าจาลอง
จานวน 3 จุด

การประเมินการ
ดาเนินงาน
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- อาคารประถมสาธิต
จานวน 3 จุด
- อาคารสาธิตปฐมวัย
จานวน 1 จุด
- อาคาร 1
จานวน 3 จุด
- อาคาร 2
จานวน 3 จุด
- อาคาร 4
จานวน 3 จุด
- อาคาร 5
จานวน 3 จุด
- อาคาร 6
จานวน 3 จุด
- อาคาร 7
จานวน 3 จุด
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จานวน 3 จุด
- หอประชุมมหาวิทยาลัย
จานวน 2 จุด
- อาคารโรงยิม
จานวน 1 จุด
เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi แก่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่ อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.) ด้วยมาตรฐาน
IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE 802.11nและพื้นที่ที่ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจานวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยการให้บริการ SSID สาหรับการ
เชื่ อมต่อ ระบบเครือ ข่า ยไร้ส าย Wi-Fiได้ก าหนดชื่อ ของช่ องสั ญ ญาณ
(SSID) ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสั ญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่ระยะทาง และ
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ชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 802.11a, b, g, n, ac)
4.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
4.3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง
จานวน 50 เครื่อง
4.4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จานวน 3 เครื่อง เพื่อ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการและพัฒ นาปรับปรุงเว็บไซต์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพรวดเร็ ว ตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการ
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ คิด
เป็น ร้อยละ 79.4
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4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ากว่า 3.51
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมอานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการประชุมเพื่อดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-30 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1417 สิงหาคม 2561
โดยผลรวมของการประเมินทุกด้าน อยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย=4.00) คิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อ
แยกเป็นรายด้าน ผลการประเมินเป็นดังนี้
-

ประเด็นความคิดเห็น
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
รวม

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-4(1))

ครั้งที่ 1
4.03
4.02
3.92
3.96
3.93
3.97

ครั้งที่ 2
4.05
4.04
4.01
3.98
4.02
4.01

รวม
4.05
4.04
4.01
3.98
4.02
4.01

ร้อยละ
81.0
80.8
80.2
79.6
79.4
80.2
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5. มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการระดั บ ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ การที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการได้ประชุมเพื่อนาข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
ประจ าปี พ.ศ.2561และข้อ เสนอแนะจากการประเมิน ความพึ ง พอใจต่อ การให้ บริ การประจ าปี
พ.ศ.2561 เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการดาเนินการให้บริการในปี พ.ศ.2562 ดังนี้
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการบริการและผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจาปี 2561
ด้านการบริการ

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2561
1) ด้านกระบวนการ/
- ทาระบบลงทะเบียนเรียนให้มันดีหน่อย เว็บ
ขั้นตอนการให้บริการ
ล่มประจา
- การให้บริการเป็นระบบและเรียบร้อย
- การให้บริการมีความเรียบร้อย ดูแลอย่างไม่
บกพร่อง
- สะดวกไม่มปี ัญหา
- ป้ายแนะนาหนังสือไม่ชัดเจน
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
- ดีมาก
ให้บริการ
- แม่บ้านทาความสะอาดสุดยอดมากๆ
- เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สุภาพ โดยเฉพาะจุด
ยืม-คืนหนังสือ พูดจาห้วนๆ พูดแข็ง พูด
มะนาวไม่มีนา้ อยากให้ทาหน้าที่ในการ
ให้บริการให้ดีกว่านี้
- ควรมีท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส
- เจ้าหน้าที่ควรพูดให้เสียงดังฟังให้ชัดเจน มีสี
หน้ายิ้มแย้มบริการอย่างดี
- สุภาพ ให้คาแนะนาดี ไม่มีปญ
ั หา
- สุภาพเรียบร้อย ใส่ใจนักศึกษาดีมาก
- เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาดี
3) ด้านสถานที่/สิ่งอานวย - ทาสถานที่สาธารณะบ้าง ให้มีพื้นที่ได้นั่ง
ความสะดวก
ทางานสบายๆ
- ที่จอดรถสาหรับมอเตอร์ไซต์ไม่เพียงพอ
- แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าต่างก็เปิดไม่ได้
- ชอบมุมนิทรรศการจัดดี ทางมามุมสบายสวย

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2562
- ปรับแนวทางการลงทะเบียน
- ปรับปรุงป้ายแนะนาหนังสือ
- ประชาสัมพันธ์สารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

- จัดพื้นทีบ่ ริการหลากหลายโซน
- ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
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4) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ

5) ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะการประเมิน
กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ความพึงพอใจ 2561
ปี พ.ศ.2562
- นิทรรศการให้ความรู้ดีสวยงาม
- นิทรรศการจัดดีทาให้รู้ว่ามีวนั อะไรบ้าง
- นิทรรศการดี สวยมีประโยชน์
- ขอให้จัดนิทรรศการดีขึ้นไป มีประโยชน์
- นิทรรศการจัดสวย เวลามาชอบดู
- มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะ
- ที่นั่งน้อยไป ถ้าเพิ่มให้มากขึ้นจะดีมากขึ้น
- ควรเพิ่มพื้นที่บริการ
- มีความปลอดโปร่งดีมาก
- ห้องน้าเหม็นมากชั้น 1
- สะดวกในการใช้งาน
- อยากให้มีการจัดห้อสาหรับให้อาจารย์ใช้เป็น
ห้องเรียนได้และควรมีเครื่องอานวยความ
สะดวก เช่น เครื่องฉาย
- ดี
- จัดทาหนังสือตาราอาจารย์ให้
- สุดยอดสะอาดที่สุดตึก 100 ปี
สามารถอ่านได้โดยการแสกน QR
Code
- มีประสิทธิภาพ
- จัดหาแอพลิเคชั่นสาหรับอ่านหนัง
ผ่าน SmartPhone
- จัดหาและพัฒนาเพิ่มเพิ่มเติม แอ
พลิเคชั่น ARU E-Book
- ดี
- จัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 ปี เครื่อง
เพื่อการจัดทาสื่อสาหรับห้องเรียน
ค่อนข้างช้า
ออนไลน์
- อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย เครื่อข่ายไม่อานวย
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บางจุดสัญญาณอ่อน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพชารุด หรือมีแต่
ไม่สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
เสถียรภาพให้ระบบปฏิบตั ิการ ISO Cari – 9
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วยประมวลภาพ
07-Form 2000GTPX 2018
- ทาระบบทะเบียนให้มันดีหน่อย
- ควรมีให้มากกว่านี้
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ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2561
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า
- ระบบไม่เสถียร ล้มเหลวในบางครั้ง
- ระบบไม่ขัดข้อง ยกเว้นเครื่องเสีย
- ปรับปรุงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์บางอย่างชารุดแต่ไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม
- ควรมีเทคโนโลยีให้พอสาหรับนักศึกษาและ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ควรติดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)ให้
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่านี้ บางครั้งใช้งานอยู่
สัญญาณก็หลุดหายไปทั้งที่ยังทางานค้างอยู่
- อยากให้มี Wi-Fiที่แรงกว่านี้
- ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่านี้
- คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ
- คอมพิวเตอร์มีความล่าช้าในการใช้งาน
โปรแกรมมีความล้าสมัย
- บางอาคาร Wi-Fiไม่ถึง สัญญาณไม่ดี

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1))

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2562

108
รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2.1-1(1)
สวท.2.1-1(2)
สวท.2.1-1(3)
สวท.2.1-2(1)

คาสั่งคณะกรรมอานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 4 เมษายน 2561
รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามแผนการให้บริการ
สวท.2.1-3(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
สวท.2.1-4(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สวท.2.1-5(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 5 กันยายน 2561
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
นางละเอียด
รามคุณ
นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
นายจิรทีปต์
น้อยดี
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการด าเนิ น งานด้ า นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ มี ห นั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
6. มีคู่มือการดาเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีร ะบบและกลไกในการด าเนิน งานด้ า นห้องสมุดเพื่อให้มีหนังสื อ ตารา สิ่ง พิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แต่ ง ตั้ งค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ปีงบประมาณ 2561 ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1))
ในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
ห้องสมุด ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทาระบบและกลไกในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
โดยมีระบบการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน
3. สารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook, E-mail, Line.
บริการเชิงรุก
4. ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
5. ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
7. วิเคราะห์/ดาเนินการงานเทคนิค
8. จัดทาบรรณานุกรมหนังสือใหม่
9. ตรวจสอบความเรียบร้อย/นาออกให้บริการ
10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2))
และได้มีการทบทวนนโยบายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพื่อการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. จานวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
2. จานวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
- จานวน 500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี
- จานวน 3,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
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กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
- จานวน 6,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นที่สูงกว่าปริญญาโท
- จานวน 6,000 เล่ม สาหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี
- จานวน 25,000 เล่ม สาหรับปริญญาเอก
ซึ่งปัจจุบันสานักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

109,287 ชื่อเรื่อง
10,192 ชื่อเรื่อง
4,600 ชื่อเรื่อง

199,358 เล่ม
19,940 เล่ม
7,894 เล่ม

ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด สรร
งบประมาณ สาขาวิชาละ 30,000 บาท สาหรับสาขาวิชาเพื่อใช้ในการจัดหาทรัพยากรให้ตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งในการดาเนิน การจัดซื้อสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นฝ่าย
บริหารจัดการ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณละเอียด รามคุณ, คุณจิรทีปต์ น้อยดี, คุณนิทัศน์ รสโอชา)
ประเภท หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทั่วไป นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อโสตทัศนวัสดุ
ส่วนที่เหลือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการจัดหาแต่ละสาขาได้กาหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 2 เล่ม
2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม
3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 5 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(3))
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์)
3. คู่มือการการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศิริพร แจ่มจารัส )
5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ )
6. คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์รัฐบาล (รับผิดชอบโดย นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา)
7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(4))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้ดาเนินการจัดหาหนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ตามระบบที่วางไว้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1))
ซึ่งส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการบริห ารงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่
14 มีนาคม 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2))
คณะกรรมการบริ ห ารงานสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นห้ อ งสมุ ด และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวน แนวนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร/ประธาน
สาขา/กลุ่มวิชา และได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการดาเนินงาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2561 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 2 เล่ม
2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม
3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 5 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3))
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด มีการตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศ และรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ตาม มคอ.3
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(4))
พร้อมจัดทารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในแต่ละเดือนให้
อาจารย์ ท ราบ หลากหลายช่ อ งทาง เช่ น เอกสารบรรณานุ ก รม ,
เว็ บ ไซต์ ห้ อ งสมุ ด :
http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมีช่องทางเสนอในการคัดเลือกหนังสือผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(5))
พร้อมทั้งสอบถามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมไป
ยังสาขาวิชา และเมื่อได้รายการความต้องการแล้วดาเนินการส่งให้ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ได้แก่ ฝ่ายจัดหาหนังสือ ฝ่ายจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ฝ่ายจัดหาดาเนินการตรวจสอบรายการตามข้อเสนอแนะในฐานข้อมูล ว่ามีรายการตามที่เสนอมา
หรือไม่ถ้ามีฝ่ายจัดหาทาการแจ้งไปยังผู้เสนอว่ามีทรัพยากรดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่มีฝ่ายจัดหาก็จะ
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ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงความต้องการ เมื่อ ฝ่ายจัดหาดาเนินการจัดหาทรัพยากร
ได้เรียบร้อยแล้ว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(6))
ส่งต่อฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ
ทศนิยมดิวอี้ (D.C.) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(7))
นาทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการงานเทคนิคตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมออกให้บริการให้ทัน
ตามเวลาที่กาหนดและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(8))
ซึ่ง ปั จ จุ บั น ส านั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี สิ่ ง สนั บ สนุ นการเรีย นรู้ด้ า น
ห้องสมุดทั้งหมดดังนี้
ประเภท
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. วารสารภาษาไทย
6. วารสารต่างประเทศ
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
8. หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
9. จดหมายข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์
โสตทัศนวัสดุ
10. สื่อมัลติมีเดีย ประประเภทสารคดี
11. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์
12. วีดีทัศน์ (VDO)

จานวน

หน่วยนับ
ชื่อเรื่อง/เล่ม

109,287
199,358เล่ม
10,192
19,940 เล่ม
4,600 ชื่อเรื่อง 7,894 เล่ม
20,594 ชื่อเรื่อง 20,737 เล่ม
164
26
13
2
96

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

850
350
430

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(9))
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้บริการในรูปของบรรณานุกรมและฉบับเต็ม(Full text) ได้แก่
- ABI-Inform Proquest เป็นฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ
- ProQuest Dissertations & Theses ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
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- ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological &
Agricultural,Business,Education, General Science,Humanities, Legal, Library Literature
and Information Science และ Social Sciences
- SpringerLink-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Biomedical and Life
Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer
Science, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences
and Law ISI
- Web of Science ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- Education Research Complete ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการศึกษา ตั้งแต่
การศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึง
การศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ
(Health Education) เป็นต้น
- ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาข่าว
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ สานักวิทยบริการฯ พัฒนาฐานข้อมูลเอง ซึ่งหนังสือที่
นามาให้บริการตรงกับหลักสูตร ตาม มคอ.3 ให้บริการผ่าน User Name และ Password เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น
- iG Library ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ (e-Books) ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหาร
เชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น
- Ebsco Host เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากที่สุด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(10))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ทั น สมั ย รองรั บ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 โดยจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และร่วมมือกับเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(11))
การบริการแท็บเล็ตสาหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(12))
การถ่ายทาหนังสือมีหนังสือมีชีวิต เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา จากบุคคล
เพื่อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(13))
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และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา นานักศึกษาเข้ารับการฝึกฝน
วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการใช้งาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(14))
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2561 ระดับความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.06 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(15))
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุน
การเรีย นรู้ ด้านห้ องสมุดและด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามคาสั่ งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่ 14
มีนาคม 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(1))
โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลั กสูตร/ประธานสาขา/กลุ่มวิชา ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพื่อให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดหา
ทรั พยากรสารสนเทศ/และด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และร่ว มประเมิ นกระบวนการทางานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
1. ชั้นวางหนังสือ Text Book แยกตามศาสตร์และแยกจัดเป็นหมวดตัวอักษร
2. หนังสือเก่าให้จัดทาเป็น E-book
3. หนังสือสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 30000 บาท
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(2))
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุม ทบทวน
และประเมินกระบวนการดาเนินงานตามระบบ และมีการปรับปรุงการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากแบบประเมินความพึงใจตามตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(3)
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ ค่า เฉลี่ ย 3.97 เกณฑ์ อยู่ ใ นระดับ มาก และในรอบปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและ
ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่
ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(4))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุมทบทวน
กระบวนการทางานโดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินการ โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการดังนี้
1. เพิ่มชั้นวางหนังสือ Text Book อยากให้แยกและจัดเป็นตัวอักษร
2. มีการนาหนังสือเก่าให้จัดทาเป็น E-book
3. เพิ่มช่องทางในการเสนอรายชื่อหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1))
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์เชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(2))
5. บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือไปตามคณะ/สาขาวิชา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(3))
6. มีร้านจาหน่ ายหนังสื อและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงหนังสือเพื่อให้ อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(4))
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ส านั ก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ด าเนิ นการ
ปรับปรุงระบบและกลไก จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามวงจร PDCA และได้มีการประชุม
การปฏิบัติงานทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกกลุ่มงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1))
และได้จัดทาคู่มือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7 งาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(2))
ผลการประเมินความพึงพอใจปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ภาพรวมระดับความพึงพอใจได้
4.01 คะแนน เกณฑ์อยู่ในระดับ มาก เมื่อแบ่งเป็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ) ได้สารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(3))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
6. มีคู่มือการดาเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการจัดทาและเผยแพร่คู่มือ เรื่อง “การ
วิ เ คราะห์ แ ละลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ” ซึ่ ง เป็ น กระบวนการในงานจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix แก่สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อให้สามารถนา
คู่มือไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(1))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.2.2-1(1)
สวท.2.2-1(2)
สวท.2.2-1(3)
สวท.2.2-1(4)
สวท.2.2-2(1)
สวท.2.2-2(2)
สวท.2.2-2(3)
สวท.2.2-2(4)
สวท.2.2-2(5)
สวท.2.2-2(6)
สวท.2.2-2(7)
สวท.2.2-2(8)
สวท.2.2-2(9)
สวท.2.2-2(10)
สวท.2.2-2(11)
สวท.2.2-2(12)
สวท.2.2-2(13)
สวท.2.2-2(14)
สวท.2.2-2(15)
สวท.2.2-3(1)
สวท.2.2-3(2)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนด้าน
ห้องสมุด
การเขียนขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน
แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
คาสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รายชื่อหนังสือ มคอ.3
รูปเล่มบรรณานุกรม/รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ
โฟชาร์ตงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
โฟชาร์ตงานวิเคราะห์หมวดหมู่
โฟชาร์ตงานเทคนิค
ข้อมูลจานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน
เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ
ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต
- ภาพประกอบหนังสือมีชีวิต
- เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการจัดทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
คาสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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หมายเลข
สวท.2.2-3(3)
สวท.2.2-3(4)
สวท.2.2-4(1)
สวท.2.2-4(2)
สวท.2.2-4(3)
สวท.2.2-4(4)
สวท.2.2-5(1)
สวท.2.2-5(2)
สวท.2.2-5(3)
สวท.2.2-6(1)

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
รูปภาพประกอบ
ภาพประกอบประชาสัมพันธ์คัดเลือกหนังสือ
บันทึกข้อความเชิญประชุม
รูปภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ
รายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
และดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
คู่มือ เรื่อง “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
.

เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นายนิทัศน์
รสโอชา
นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
นายสายันต์
ชิตถุง
นายวรพจน์
วรนุช
นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ค าอธิ บ ายตั ว บ่งชี้ : ส านั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นหน่ว ยสนับสนุน วิช าการที่
นอกจากจะจั ดสิ่ งสนั บสนุน ด้านทรั พยากรสารสนเทศ ให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การ
พัฒนาสถานที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
มีความเป็นสัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสาหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่า
กว่า 400 ลักซ์)
3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือ มี
การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่ง ในรูปแบบต่าง ๆ
เป็นต้น
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ
7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ
เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสาหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
ผลการดาเนินงาน
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ แต่ งตั้ง คณะกรรมการอานวยการและ
ดาเนินงานการ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ คาสั่งที่ 45/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1))
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ประชุมวางแผนการ
ดาเนิ นงาน เมื่อวันจั นทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อดาเนินการจัดพื้นที่ให้เป็น
สัดส่วนสาหรับผู้ใช้บริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2))
โดยแบ่งพื้นที่ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีจานวนที่นั่งสาหรับ
ศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีจานวนที่นั่งร้อยละ 25 ของผู้ใช้เฉลี่ยต่อวัน โดย
คิดพื้นที่ประมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ให้จัด ศึกษาเดี่ยว และห้องกลุ่มสาหรับนักศึกษา
และอาจารย์ตามความเหมาะสม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3))
ข้อ เสนอแนะจากผู้ ใช้ บ ริ การด้า นสถานที่ / สิ่ ง อานวยความสะดวกเพื่อ ใช้ใ นการพัฒ นา
ปีพ.ศ.2561 ดังนี้
1. ทาสถานที่สาธารณะบ้าง ให้มีพื้นที่ได้นั่งทางานสบายๆ
2. ที่จอดรถสาหรับรถจักยานยนต์ไม่เพียงพอ
3. เครื่องปรับอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าต่างก็เปิดไม่ได้
4. เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ
5. อยากให้ห้องน้ามีความสะอาดมากกว่านี้
6. เพิ่มที่นั่ง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร คือ
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพื้นที่ 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี2560 มีจานวน 30 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 15 ที่นั่ง - 15 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี2560 มีจานวน 130 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 164 ที่นั่ง + 34 ที่นั่ง
ชั้นที่ 2 บริการที่นั่งกลุ่ม ปี2560 มีจานวน – ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 16 ที่นั่ง + 16 ที่นั่ง
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2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นที่ จานวน 4 ชั้น
ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี2560 มีจานวน 25 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 20 ที่นั่ง - 5 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม

ปี2560 มีจานวน 60 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 74 ที่นั่ง + 18 ที่นั่ง
โซนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์
บริการที่นั่งเดี่ยว จานวน ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม จานวน 44 ที่นั่ง
ชั้น 2 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี 2560 มีจานวน 1 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 47 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี 2560 มีจานวน 88 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 47 ที่นั่ง
ชั้น 3 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี 2560 มีจานวน 21 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 17 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี 2560 มีจานวน 96 ที่นงั่
ปี 2561 มีจานวน 75 ที่นั่ง
ชั้น 4 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี 2560 มีจานวน 8 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 9 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี 2560 มีจานวน 58 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 73 ที่นั่ง
3. อาคาร 100 ปีมีพื้นที่ จานวน 2 ชั้น
ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว จานวน 8
บริการที่นั่งกลุ่ม จานวน 51

+ 46 ที่นั่ง
- 41 ที่นั่ง
- 4 ที่นั่ง
-21 ที่นั่ง
- 1 ที่นั่ง
+15 ที่นั่ง

ที่นั่ง
ที่นั่ง

ชั้น 2 บริการที่นั่งเดี่ยว จานวน 38 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม จานวน 138 ทีน่ ั่ง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(4))
ทั้งนี้ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านสิ่งอานวยความสะดวกเรื่องการ
จัดที่นั่งศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.18 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(5))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ากว่า
400 ลักซ์)
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อ
ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบแสงสว่างตามมาตรฐานที่กาหนด ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง โดยจัดให้
สถานประกอบการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่อธิบดีกาหนด
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี อ าคารรวมทั้ ง หมด 3 อาคาร มี เ นื้ อ ที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร คือ
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพื้นที่ 2 ชั้น มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 มีหลอดไฟ
232 หลอด
ชั้นที่ 2 มีหลอดไฟ
82
หลอด
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นที่ จานวน 4 ชั้น มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร
ชั้น 1 มีหลอดไฟ
262 หลอด
ชั้น 2 มีหลอดไฟ
258 หลอด
ชั้น 3 มีหลอดไฟ
270 หลอด
ชั้น 4 มีหลอดไฟ
266 หลอด
3. อาคาร 100 ปีมีพื้นที่ จานวน 2 ชั้น มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร
ชั้น 1 มีหลอดไฟ
746 หลอด
ชั้น 2 มีหลอดไฟ
746 หลอด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1))
พร้อมกับการก่อสร้างอาคารโดยคานึงถึงประเภทของพื้นที่และกิจกรรม ผ่านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับอาคารสถานที่ ในส่วนของการดูแลควบคุมให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อ
การศึกษาเรียนรู้นั้น ได้มีการตรวจสอบให้ระบบการส่องสว่างใช้งานได้เป็นปกติ เปลี่ยนหลอดไฟ หรือ
อุปกรณ์ที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ โดยมีระบบสวิตซ์ควบคุม ระบบแสดงแสงสว่าง ในพื้นที่ต่างๆ
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน T5 ขนาด
28 วัตต์ เพื่อให้ พื้นที่มีความสว่างในระดับที่เหมาะสม ตามหลักการออกแบบระบบส่องสว่างตาม
กาหนดมาตรของกระทรวงพลังงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2))
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นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(3))
เกณฑ์การดาเนินงาน
3.มีการจัด การให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่ อการเรียนรู้ อาทิการใช้เ ครื่ องปรั บอากาศหรือมีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิน งานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศที่ชารุดและติดตั้งเพิ่ม 6 เครื่อง คือ ชั้นที่1 จานวน 1 เครื่อง ชั้น
ที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ห้องประชุมต้นโมก จานวน 3 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 42 เครื่อง
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)
มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 77 เครื่อง
3. อาคาร 100 ปี (อาคาร 31)
มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 114 เครื่อง
แต่ละอาคารได้จัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และควบคุมการตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและจัดทาป้ายบอกอุณหภูมิ
ที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะทาให้ร่างกายรู้สึกสบาย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(1))
โดยมี ก ารจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารเปิ ด -ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม และเปิดหน้าต่างช่วงฤดูหนาว
เพื่อให้อากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(2))
ทั้งนี้ อาคาร 3 อาคาร ซึ่งมี อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15), อาคารบรรณราชนครินทร์
(อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี ( อาคาร 31) มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศ ล้ า ง
เครื่องปรับอากาศในช่วงปิดเทอมใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(3))
นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสมพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(4))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิน งานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 น. เพื่อปรับปรุงและจั ดทาเพิ่มในส่ว นที่ยังไม่ดาเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีการติดป้ายบอกข้อมูล มีดังนี้
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้จัดทาป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการ
ใช้บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้า
เป็นป้ายระเบียบการใช้บริการแต่ละจุด ต้น
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดทาป้ายบอกทิศทางและข้อมูล การใช้
บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายป๊อปอัพ “ยินดี
ต้อนรับ” ป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาระเบียบ
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้า ป้ายจุดบริการต่างๆเป็นต้น
3. อาคาร 100 ปี (อาคาร 31) ได้จัดทาป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการใช้บริการไว้ในส่วน
บริ การชั้น ต่ างๆ เพื่อ อ านวยความสะดวกต่ อผู้ ใ ช้บ ริก าร เช่น ป้า ยหนี ไฟ ป้า ยห้ อ งน้ า ป้ า ยบอก
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1))
และจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านความเหมาะสมของป้ายแนะนาและ
ชี้จุดบริการชัดเจนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับ 3.99
ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(2))
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ป ระชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
เพื่อดาเนินการในการปรุงปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและร่มรื่น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้มีการปรับและตกแต่งภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในอาคารและนอกอาคาร โดยมีการจัดหาต้นสไบนาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม ประดับกระถางต้นไม้ในแต่ละชั้นและภายนอกอาคารมีการตกแต่ง
ต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้าพุ น้าล้น อาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งได้จัดสวนหย่อม ให้สวยงาม
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ร่มรื่น และมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามวันสาคัญและประเพณีต่างๆ ระหว่างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) และอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคาร โดยมีการนา
กระถางต้นไม้ตั้งประดับแต่ละชั้นและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้าพุ
น้ าล้ น อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ ซึ่ ง ได้ จั ด สวนหย่ อ ม ให้ ส วยงาม ร่ ม รื่ น และมี ก ารจั ด นิ ท รรศการ
หมุนเวียนตามวันสาคัญและประเพณีต่างๆ
3. อาคาร 100 ปี(อาคาร 31) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร โดยมีการนากระถาง
ต้นไม้ตั้งประดับบริเวณชั้นล่างและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปี
ได้จัดสวนหย่อมให้สวยงาม ร่มรื่น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(1))
และจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พื้นที่สะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.04 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(2))
เกณฑ์การดาเนินงาน
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิน งานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 น. เพื่อดาเนินการปรับปรุงมุมการเรียนรู้แบบสบายๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพื้นที่เพื่อการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบาย ๆ ในบริเวณชั้นต่าง ๆ เช่น ชั้นที่1บริการห้องมุมสบาย ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ จานวน
6,935 คน
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพื้นที่ ชั้น1 บริการโซฟา,บริการแท็บเล็ต
,บริการ
มุมเยาวชน,บริการหนังสือใหม่, ชั้น3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย, ชั้น4 บริการหนังสือนิยายและมุมศูนย์
ภาษาอาเซียน
3. อาคาร 100 ปีได้จัดพื้นที่นั่งสาหรับนักศึกษาบริเวณ ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จานวน 48
ที่นั่ง ฝั่งซ้ายจานวน 48 ที่นั่ง พื้นที่นั่งสาหรับนักศึกษาบริเวณ 2 ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จานวน 36 ที่นั่ง
ฝั่งซ้ายจานวน 36 ที่นั่ง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(1))
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และจากการสารวจความคิดเห็ นของผู้ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พื้นที่สะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.01 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(2))
7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อจัด
พื้นที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยสาหรับนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา คือ
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งมีบรรณารักษ์ คอยให้
ความรู้และแนะนาการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
1. วิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560 จานวน – ชื่อเรื่อง
2. รายงานวิจัย ปี พ.ศ.2560 จานวน 129 ชื่อเรื่อง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(1))
นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนทางด้านการวิจัย รวมทั้งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วารสารวิชาการ/หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(2))
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.92 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(3))
เกณฑ์การดาเนินงาน
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น
ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 น. เพื่อจั ดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ฝึกภาษาอาเซียน บริการแผ่น CD – DVD เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง บริการแท็บ
เล็ต บริการห้องคาราโอเกะ บริการห้องฉายภาพยนตร์ บริการปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
ลงชื่อเพื่อการเข้าใช้บริการ
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพื้นที่เพื่ อการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบายๆ ในบริเวณ ชั้นที่ 1
1.1 บริการมุมสบาย มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ ปีพ.ศ.2561 จานวน 6,935 คน
1.2 บริการห้องฉายภาพยนตร์มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการลงสมุด
- นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพื้นที่บริการดังนี้
ชั้นที่ 1
1. บริการมุมอ่านหนังสือพิมพ์
2. บริการโซฟา
3. บริการวารสารฉบับใหม่
4. บริการ e-Book พร้อมคู่มือ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ
- นักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
5. บริการ Tablet มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ
- Login เปิดเครื่องแท็บเล็ตใส่รหัสการเข้าใช้
- นักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
ชั้นที่ 2
1. วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา มีขั้นการการใช้ดังนี้
- ขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์วารสารและหนังสือพิมพ์
- แสดงบัตรนักศึกษา
- จดรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ชื่อวารสาร/หนังสือพิมพ์/วัน/เดือน/ปี/ที่ต้องการ
- กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการยืม
- นาวารสาร/หนังสือพิมพ์คืนที่เคาน์เตอร์บริการ
ชั้นที่ 3
1. ห้องประชุมกลุ่มย่อย มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ
ชั้นที่ 4
1. บริการศูนย์ภาษาอาเซียน มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- นักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(1))
จัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้บริการทุกชั้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(2))
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ปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ บริการทุกชั้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(3))
และจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.68 ระดับมาก
โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ดังนี้
- บางจุดบริการมีปลั๊กไฟให้บริการน้อยไป
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(4))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

สวท.2.3-1(1) คาสั่งที่ 45/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
สวท.2.3-1(2) เอกสารคาสั่งที่ ศธ. 0550.8.1/38 /แผนการดาเนินงาน
สวท.2.3-1(3) เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สวท.2.3-1(4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561
สวท.2.3-1(5) สรุปผลความต้องการที่ของผู้ใช้บริการ
สวท.2.3-2(1) กาหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและด าเนิน การด้า นความปลอดภัย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและ
เสียง พ.ศ.2559
สวท.2.3-2(2) ภาพประกอบแสงสว่าง
สวท.2.3-2(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-3(1) ภาพถ่ายประกอบอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา
สวท.2.3-3(2) แนวปฏิบัติการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ/ภาพประกอบ
สวท.2.3-3(3) เอกสารบารุงรักษา/รูปภาพประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ
สวท.2.3-3(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-4(1) ภาพประกอบป้ายบอกทิศทาง
สวท.2.3-4(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-5(1) ภาพประกอบภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร
สวท.2.3-5(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-6(1) ภาพประกอบพื้นที่บริการแบบสบายๆ
สวท.2.3-6(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-7(1) สถิติจานวนวิทยานิพนธ์, วิจัย/ภาพถ่าย
สวท.2.3-7(2) ภาพฐานประกอบหน้าเว็บไซต์
สวท.2.3-7(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-8(1) ภาพพื้นที่ให้การบริการในแต่ละพื้นที่/คู่มือ
สวท.2.3-8(2) ภาพจุดกระจาย Wi-Fi
สวท.2.3-8(3) ภาพปลั๊กไฟ
สวท.2.3-8(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 - 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
5 ข้อ
6 ข้อ
7 – 8 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 8 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 8 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นายเจษฎา
สุขสมพืช
นายอานาจ
แก้วภูผา
นายณเรศณ์
จิตรัตน์
นางสาวมัทนียา
หามาลัย
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์อธิบ
โพทอง
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี:้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพื่อการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนและดาเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System
Plan) ของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีแผนและดาเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Plan)
ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคาสั่งที่
42/2560 เรื่อง คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ลงวันที่
26 ธันวาคม 2560 โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
2. สารวจ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
3. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(1))
โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. มีการขออนุมัติโครงการ พัฒนา/ปรับปรุง/ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานและจัดทาคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือจัดทาแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(2))
เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของสานักอย่างน้อย 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ทาให้สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งสามด้านดังต่อไปนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ดาเนินการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
จ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบบริหารการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ การแสดงผลบนสมาร์ทโฟน
รองรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
2) ด้านการวิจัย ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวม
เอกสารประกอบการสอน ตารา ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และระบบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
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3) ด้า นการบริ ห ารจั ด การ ทางหน่ ว ยงานกองนโยบายและแผน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดซื้อระบบ บัญชี 3 มิติ (3D) มาใช้สนับสนุนงานบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ได้แก่ งานจัดซื้อ –
จั ด จ้ า ง งานเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ งานการเงิ น และบั ญ ชี และระบบรายงานส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง
ระบบงานดังกล่าวมาจากแผนงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ระบบ
ผลการดาเนินงาน
1. ระบบบริหารการศึกษา
มีการบารุงรักษาเพื่อให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ
2. ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ มีจานวนหนังสือ 1,366 เล่ม
แบ่งเป็นตาราของอาจารย์มหาวิทยาลัย 124 เล่ม
ขณะนี้กาลังดาเนินการจัดทา QR Code หนังสือตาราของ
อาจารย์ มหาวิท ยาลั ย เพื่อให้ ส ะดวกในการค้นคว้า ในระบบ
Library 4.0
3. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ขณะนี้ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบ
Thai Journals Online (ThaiJO)
4. ระบบ Maxtrix
ระบบการท างานห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ข องห้ อ งสมุ ด มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบจาก VTLS มาเป็นระบบ Matrix เมื่อต้นปี
2561 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมมาสู่ระบบใหม่
โดยมีโ มดูล เพิ่ มมา คื อ ในส่ ว นงานของงานวารสารและงาน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ขณะนี้การทางานของระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง มี
การบันทึกข้อมูล และลงรายการ โดยมีจานวนทรัพยากรเพิ่มขึ้น
อย่ างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการให้ บริการแก่อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
5. ระบบ บัญชี 3 มิติ (3D)
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถทาโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินงานผ่านระบบ 3D ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
6. ฐานข้อมูล ThaiList
มีการ Upload ข้อมูลปีละครั้ง ตามข้อมูลที่สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งจานวนชื่อเรื่อง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(1))
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จั ดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจานวน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 3.74 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
มีข้อเสนอแนะ
1.1 ควรปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัย และตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ควรดึงข้อมูลที่
ต้องการใช้งานได้ทุกเมื่อ เช่น ระบบเกรดควรดูย้อนหลังได้
1.2 บางครั้งระบบ Wi-Fi ไม่ค่อยเสถียร
1.3 ควรปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วมากขึ้น ต่อง่าย
2) ด้านการวิจัย ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.18 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอชื่นชมทีมงานเจ้าหน้าที่วิจัยฯ มีความสามัคคีและมีความกระตือรือร้นในการ
ทางาน ตลอดถึงให้ความช่วยเหลื อผู้ ส่งบทความ แต่อยากให้ความส าคัญและคุณค่าของบทความ
วิชาการ โดยการเพิ่มสัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารฯ ของเรา เพื่อให้ผู้เขียนบทความมีกาลังใจต่อไป ใน
ที่นี้ ร วมถึง ควรลดสั ด ส่ ว นการตีพิ มพ์ บทความวิจั ยลงสั กเล็ ก น้อ ย เพื่ อเปิด ช่อ งทางให้ กับ ผู้ เ ขีย น
บทความวิชาการที่ไม่ใช่มาจากการวิจัยแบบมีตัวเล่ม ซึ่งบทความวิชาการเหล่านี้อาจเพิ่มคุณค่าต่อการ
พัฒนางานสอนและการทางานวิชาการร่วมกับนักศึกษา รวมถึงการผลักดันให้นักศึกษาปริญญาตรีกล้า
ส่งบทความวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป
2.2 ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตถ้ามีระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลของวารสาร
หรือการ อัพวารสารฉบับใหม่ให้กับสมาชิกได้รับทราบทางอีเมล์ เพื่อเป็นการเชิญชวน/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสู่การบูรณาการไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมจะมียิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการปรับปรุงสถานะบทความอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตอบรับตีพิมพ์แล้ว
อยู่ระหว่างประเมิน ฯลฯ ให้ชัดเจน
2.4 ควรมีการแจ้งการแก้ไข / การพิจารณา / ความคืบหน้า ทาง e-mail ส่วนตัวมายัง
เจ้าของบทความด้วยนะครับ
2.5 ใช้งานง่าย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ง่ายมากค่ะ
3) ด้านการบริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.01 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-3(1))
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4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพียง 2 ด้าน เท่านั้น และได้
นาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการจัดทาระบบสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะทางด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลบารุงรักษาระบบจากบริษัท
ผู้พัฒนาให้ระบบบริหารการศึกษาสามารถทางานได้อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่ทันสมัย
1.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย จานวน 116 จุด
1.3 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G
2) ด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจัดทาระบบสารสนเทศ ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ทางด้านการวิจัย ดังนี้
ทางสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อ เสนอแนะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปได้ 2 ประเด็น
2.1 ดาเนิ นการประชาสั มพันธ์การตีพิมพ์ว ารสาร การส่ งบทความ ดาเนินการติดต่อ
ประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.2 ส่วนของระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ ดาเนินการจัดซื้อระบบไทยโจเข้ามา
ทดแทน ขณะนี้ได้ดาเนินการติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งภายในระบบจะมีฟังชั่นการ
ใช้งานที่ครอบคลุ มกว่ าระบบเดิมและเป็ นมาตรฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึง่ ใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-4(1))
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5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศซึง่ มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. มีการแก้ไขปรับปรุงระบบ การใช้งานโดยวิธีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ ทันทีที่เกิด
ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(1))
2. หลังจากที่มีการเพิ่มจุดให้บริการ Wi-Fi จานวน 116 จุด พบว่ามีพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(2))
3. สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 คาดว่าจะทาให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเร็วมากขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(3))
ด้านการบริหารจัดการ
มีการวางแผนดาเนินการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ ให้สามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
และรองรับการแสดงผลผ่านอุปกรณ์แทบเล็ตและสมาร์ทโฟน
ด้านงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการดาเนินงานถ่ายโอนข้อมูลจะระบบเดิมไปยังระบบใหม่
คาดว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานระบบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(4))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2.4-1(1) คาสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สวท.2.4-1(2) รายงานการประชุม
สวท.2.4-2(1) ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
สวท.2.4-3(1) สรุปความพึงพอใจระบบสารสนเทศ พ.ศ.2561
สวท.2.4-4(1) คู่มือระบบไทยโจ
สวท.2.4-5(1) รูปภาพประกอบการปรับปรุงระบบ
สวท.2.4-5(2)) รูปภาพประกอบจุดให้บริการ Wi-Fi จานวน 116 จุด
สวท.2.4-5(3) รูปภาพประกอบโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่าย
สวท.2.4-5(4) รูปภาพประกอบเว็บไซต์ ไซโจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นายอนนต์
พงษ์สวัสดิ์
นายมานิช
โชติช่วง
นายอาพล
เกิดชนะ
นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์อธิบ
โพทอง
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทั น สมั ย โดยพิจ ารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒ นาจากผลการประเมิ นความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ดาเนินการ
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 37/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดทาระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผู้ รับบริการและผู้ ปฏิบัติรับทราบระบบการ
ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานด้านจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(1))
ในการดาเนิน งานบริห ารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง ที่เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ การคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต สั ญญาณ
อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยใน
การดาเนิ น งานด้ านการจั ดสรรสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ส่ ง เสริ มให้การจั ดการเรี ย นการสอนเกิดประสิทธิผ ลแก่นักศึกษา และได้นาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุง
เพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ต่อไป
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(2))
โดยรายละเอี ย ดกระบวนการของระบบและกลไกในการด าเนิ น การด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาการสารวจ/จัดทาความต้องการสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และน าเข้ าที่ประชุม คณะกรรมการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพและ
ดาเนิ น งานส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อจั ดสรรสิ่ งสนับ สนุ นการเรีย นรู้ ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนาผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร
2. ด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้ านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ซึ่งมี
กระบวนการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(3))
2.2 งานบริการการศึกษา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้จัดตารางเรียน
ตารางสอนโดยจั ด ท าหนั ง สื อ มายั ง ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจานวนนักศึก ษาที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่
เปิดสอน
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(4))
2.3 หลังจากคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดปีการศึกษา
แล้ว นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทาการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแบบสอบถาม
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(5))
เกณฑ์การดาเนินงาน :
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีผู้ อานวยการส านัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่ ว มเป็ น
กรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใช้ในการพิจารณาในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(1))
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน เตรี ย มความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อส่ งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
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1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไร้สาย Wi-Fi โดยจากเดิมได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) จานวน 50 จุด และได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพิ่มมากขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point)
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จานวน 116 จุด เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone,
Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และพื้นที่ที่ให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจานวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม โดยการให้บริการ SSID สาหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้กาหนดชื่อของ
ช่องสัญญาณ (SSID) ARU_WiFi, ARU_WiFi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
รองรับความเร็วสูงสุด 867 Mbps (ตามแต่ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน
802.11a, b, g, n, ac)
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(2))
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จากเดิมมีจานวน 7 ห้อง
และได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จานวน 50 เครื่อง
2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง จานวน 50 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งไปให้กองบริการการศึกษา
จัดสรรห้องเรียนรองรับรายวิชาที่เปิดสอน และในกรณีที่คณะหรือสาขาวิชาที่จัดโครงการฝึกอบรมที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ คณะหรือสาขาวิชาจะประสานงานมายังสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรม
3. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 26 เครื่อง สาหรับให้บริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และได้ทาการ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ มีค วามเร็ ว เพิ่ มขึ้ น กว่ า เดิ ม พร้ อ มทั้ ง ย้า ยสถานที่
ให้บริการจากเดิมอาคาร บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 ไปติดตั้งใหม่ที่อาคารสานักวิทยบริการ ชั้น 1
เพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ห้ อ งเรี ย นพร้ อ มอุป กรณ์โ สตทัศ นูป กรณ์ ได้แ ก่ โปรเจคเตอร์ ทีวี เครื่ องเสี ย ง
จานวน 13 ห้อง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ห้องเรียน
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งไปให้กองบริการการศึกษาจัดสรรห้องเรียน
รองรับรายวิชาที่เปิดสอน
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(3))
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4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จานวน 3 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านดี ยิ่ ง ขึ้ น รองรั บ การให้ บ ริ ก าร การใช้ ร ะบบสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีเพื่อให้บริการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่
4.2.1 เพื่อทดแทนระบบบริหารการศึกษา
4.2.2 เพื่อจัดทาระบบเว็บไซต์ (Web Server)
4.2.3 เพื่อทดแทนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book, i love library)
5. การให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ได้ที่อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้องซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และแจ้งซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 035-276580 เบอร์ภายใน 2770 หรือแจ้ง ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่ http://172.16.33.33
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(4))
เกณฑ์การดาเนินงาน :
3. มีการประเมินกระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่
14 มีนาคม 2561 เพื่อให้อาจารย์ภายในมหาวิทาลัย มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(1))
โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. ดาเนินงานตามระบบและกลไกลเดิม
2. ควรเพิ่มห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์
3. การจัดห้องเรียน/ตารางเรียนควรประสานงานกับกองบริการการศึกษา
4. การใช้ Software คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน มีความประสงค์ใช้โปรแกรม
ใดให้ติดต่อ ประสานงานต่อเจ้าหน้าที่
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(5))
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจมาวิ เ คราะห์ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศตรงและครอบคลุมความต้องการใช้บริการ
2. ระบบสารสนเทศเข้าถึงได้สะดวก สืบค้นได้ง่าย
3. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ
4. ระบบมีความเสถียร ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศโดยรวม
รวม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร 100 ปี เหมาะสมต่อการให้บริการ
2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาคารห้องสมุดเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
3. จานวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการให้บริการ
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
รวม

̅

S.D.

การแปลผล

3.94
3.97
4.00
3.81
3.94
3.93

.739
.737
.752
.783
.756
.613

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.95

.802

มาก

4.01

.736

มาก

3.99

.805

มาก

3.79
3.94

1.089
.697

มาก
มาก

ด้านระบบสารสนเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
( ̅=3.93) คิดเป็นร้อยละ78.6 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคาถาม พบว่าทุกข้อคาถามอยู่ในระดับมาก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94) คิดเป็นร้อยละ
78.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคาถาม พบว่าทุกข้อคาถามอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เอกสารหมายเลข 2.5-3(2))

ข้อเสนอแนะ
- ดี
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100
ปี เครื่องค่อนข้างช้า
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย
เครือข่ายไม่อานวย
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
- ระบบการค้นหาห่วยมาก
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ชารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ 0 7 -Form
2000GTPX 2018
- ท าระบบทะเบี ย นให้ มั น ดี
หน่อย

ความถี่
4
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
จากผลการการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
- ดี
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100
ปี เครื่องค่อนข้างช้า
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย
เครือข่ายไม่อานวย
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
- ระบบการค้นหาห่วยมาก
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ชารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ 0 7 -Form
2000GTPX 2018
- ท าระบบทะเบี ย นให้ มั น ดี
หน่อย

ความถี่
4

และได้ดาเนิน การนาผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน ดังนี้
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ประเด็นความคิดเห็น
ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

- ดี
- คอมพิว เตอร์ของอาคาร
100 ปี เครื่องค่อนข้างช้า
- อิ น เทอร์ เ น็ ต หลุ ด บ่ อ ย
เครือข่าย
ไม่อานวย
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บาง
จุดสัญญาณอ่อน
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
- ระบบการค้นหาห่วยมาก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - โปรเจกเตอร์ บ างห้ อ งมี
สภาพช ารุ ด หรื อ มี แ ต่ ไ ม่
สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์
ให้ มี ค วามเสถี ย รภาพให้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari
9 ram 36GB หน้าจอ 32
หน่ ว ยประมวลภาพ 07Form 2000GTPX 2018
- ทาระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย
(เอกสารหมายเลข 2.5-4(1))

ความถี่
4

แนวทางแก้ไข
1. ดาเนินการตรวจเช็คและแสกน
ไวรัสคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ดาเนินการสารวจและติดตั้งจุด
กระจายสัญญาณเพิ่มเติม จานวน
116 จุด
ทาให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้น

1. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ โปรเจกเตอร์
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม 3.
ดาเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ า ยเพิ่ ม จ านวน 3 เครื่ อ ง เพื่ อ
รองรั บ ผู้ เ ข้ า ใช้ ง านระบบบริ ก าร
การศึกษา
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ นาผลการประเมิน ความพึ งพอใจและ
ข้อเสนอแนะ มาทบทวนในการประชุม และหาแนวทางในการดาเนินงานและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้บริการมาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ
1. ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point และ
มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย ARU_Wi-Fi ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริเวณพื้นที่การปรับปรุง
สัญญาณ Wi-Fi
บ้านพักอาจารย์/เจ้าหน้าที่
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว
ฝั่งบ้านอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
บ้านพักคนงาน/เจ้าหน้าที่
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว
บ้านพักอธิการบดี
หอพักอู่ทอง หอ 3
หอพักอู่ทอง หอ 4
หอพักอู่ทอง หอ 5
หอพักอู่ทอง หอ 6
หอพักนานาชาติ
แฟลต

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
Access Point แบบติดตั้ง
Access Point แบบติดตั้ง
ภายนอกอาคาร Out door
ภายในอาคาร In door
จานวน 6 ตัว
จานวน 6 ตัว

-

จานวน 6 ตัว
-

จานวน 2 ตัว
จานวน 10 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 6 ตัว
จานวน 6 ตัว

ทาให้การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(1))
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(2))
2. ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 4 ห้ อ งๆ ละ 20 เครื่ อ ง ติ ด ตั้ ง ประจ าห้ อ ง 31111/1
ห้อง 31111/2, ห้อง 31117/1 และห้อง 31117/2 เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนรองรับรายวิชา
ที่เปิดสอน
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารวางระบบการด าเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทาให้ดาเนินงานง่ายและเป็นไปตามระบบที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้มีการวิเคราะห์ โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาหน่วยงาน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง เพื่อให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนาไปใช้ในการปฏิบัติงานการให้บริการที่ดีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยต่อไป
สรุปผลการดาเนินงานและประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาหน่วยงาน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง”
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทา
การสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อบรมเชิง ปฏิบั ติ การการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรผู้ ปฏิบัติ งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศประจ า
หน่วยงาน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง โดยทาการแจกแบบสอบถาม จานวน 31 ชุด และนามา
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. กองนโยบายและแผน
8. กองบริการการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

17
14

54.8
45.2

2
1
1
1
5
-

6.5
3.2
3.2
3.2
0
0
16.1
0
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ข้อมูล

จานวน (คน)
3
13
4
1
31

9. กองพัฒนานักศึกษา
10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. กองกลาง
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
9.7
41.9
12.9
3.2
100

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 45.2 เมื่อ จ าแนกตามหน่ ว ยงานส่ ว นมากเป็นบุ คคลจากส านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.9 และบุคลากรจากกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 16.1
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ เกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ข้อคาถาม
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้
1.1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์
1.3 การใช้งานและติดตั้งระบบ Anti-Virus
2. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
2.1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2.2 การกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
3. วิทยากรที่ให้การอบรม
4. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
5. ระยะเวลาการจัดการอบรม
6. สถานที่ที่ใช้ในการอบรม
7. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม



4.38
4.39
4.35
4.42
4.38
4.29
4.48
4.55
4.39
4.39
4.48
4.55
4.42

S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.509
มาก
0.558
มาก
0.551
มาก
0.564
มาก
0.460
มาก
0.588
มาก
0.508
มาก
0.568
มากที่สุด
0.558
มาก
0.558
มาก
0.570
มาก
0.506
มากทีส่ ุด
0.468
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  =4.42) และเมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อคาถามพบว่าตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในหัวข้อ วิทยากรที่ให้การอบรมและเจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวก
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ท่านคิดว่าการเข้าอบรมครั้งนี้ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง
1.1 ดีคะ เป็นกันเองดี
1.2 โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยสู้แสง มองไม่ค่อยเห็น
1.3 แอร์หนาว
1.4 ดีมากนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. ท่านต้องการให้สานักวิทยบริการฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้าง
2.1 การเขียน Web Application
2.2 การเขียน Application สาหรับองค์กร
2.3 Website
2.4 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2.5 การทางานต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต
2.6 การทา presentation
2.7 อบรมพัฒนาเว็บไซต์
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(1))
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(2))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2.5-1(1) คาสั่งที่ 37/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุน
สวท.
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการดาเนินงาน
สวท.2.5-1(2) โฟชาร์ตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561
สวท.2.5-1(4) แบบสารวจห้องเรียน
สวท.2.5-1(5) แบบสอบถาม
สวท.2.5-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 พ.ย.2561
สวท.2.5-2(2) แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ARU_WiFi
สวท.2.5-2(3) ผังห้องเรียน
สวท.2.5-2(4) ขั้นตอนบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์/การใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
สวท.2.5-3(1) คาสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สวท.2.5-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงาน
สานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 เมษายน 2561
สวท.2.5-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
สวท.2.5-5(1) ภาพบริเวณพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
สวท.2.5-5(2) ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์
สวท.2.5-6(1) รูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาหน่วยงาน
ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง”
สวท.2.5-6(2) คู่มือการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

สวท.
สวท.
งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

สวท.
สวท.
สวท.
คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Facebook 17 พ.ค.61
งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
(ร้อยละ/
/
ค่าเฉลี่ย/ข้อ)
6 ข้อ

5



5.00
5 ข้อ

5



6 ข้อ
8 ข้อ

5
5




5 ข้อ

5



6 ข้อ

5



5.00
5.00

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
(ร้อยละ/
/
ค่าเฉลี่ย/ข้อ)
6 ข้อ

5



5.00
5 ข้อ

5



6 ข้อ
8 ข้อ

5
5




5 ข้อ

5



6 ข้อ

5



5.00
5.00

ภาคผนวก

ประกาศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรา 47, 48, 49 และ 51 เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านการประกั น คุณ ภาพการศึกษา เป็นไปอย่ างประสิ ท ธิภ าพ ส านัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
นโยบาย
1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในหน่วยงาน
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เพื่อ
รองรับการประเมินภายในและภายนอก โดยใช้วงจร PDCA ในการระเมินผลการดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่ง มั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของสานักและ
มหาวิทยาลัย
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก กั บ บุ ค ลากรในองค์ ก รภายใน
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักต่อสังคม
แนวปฏิบัติ
1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสานัก
2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานให้เห็นความสาคัญและความจาเป็น ในการ
ปฏิบัติงานตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ติ ด ตามประสานงาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ และกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี)
4. นาผลการประเมิ นของการประกัน คุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตั วชี้วั ด
มาใช้ในการพัฒนาพันธกิจของสานักและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 25/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
------------------------------ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
1.2 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองประธาน
1.3 อาจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย กรรมการ
1.4 อาจารย์อธิบ
โพทอง
กรรมการ
1.5 นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนด และกากับ นโยบายด้ า นการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของส านั กวิ ท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. กากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สนับสนุ น ส่ง เสริม การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ควบคุม ติ ด ตาม และตรวจสอบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
ประธาน
2.2 อาจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองประธาน
2.3 นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
กรรมการ
2.4 นางละเอียด
รามคุณ
กรรมการ
2.5 นางนภารัตน์
พุ่มพฤกษ์
กรรมการ
2.6 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
กรรมการ
2.7 นายสายชน
คงคะพันธ์
กรรมการ
2.8 นายวรพจน์
วรนุช
กรรมการ
2.9 นายเจษฎา
สุขสมพืช
กรรมการ
\2.10 นายนิทัศน์...

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23.
2.24
2.25
2.26

นายนิทัศน์
นางสาวนัยนา
นางสาวพัชราภรณ์
นายจิรทีปต์
นายกสิพงษ์
นายอนนต์
นายภูวนาถ
นายมานิช
นายอานาจ
นายณเรศณ์
นางสาวมัทนียา
นางสาวเมตตา
นางพรทิพย์
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวยุธิดา
นางยุพิน
นางสาวฐิติรัตน์

รสโอชา
เพียรคงทอง
ต่อดอก
น้อยดี
กสิพันธ์
พงษ์สวัสดิ์
นาควรรณกิจ
โชติช่วง
แก้วภูผา
จิตรัตน์
หามาลัย
สังข์ทอง
เดชรอด
คาสอน
เข็มปัญญา
กิจที่พึ่ง
ขาวบริสุทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย

ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิ การดาเนินงานประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
แผนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ (P)
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประเมิน (D)
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
3.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
4.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
4.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน
5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
5.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
5.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทา SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตัง้ กรรมการประเมิน
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ (C)
8. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

หมายเหตุ : 6 เดือน แรก (ต.ค.60-มี.ค.61) จัดทาเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการดาเนินงาน
6 เดือน หลัง (เม.ย.61-ก.ย.61) ดาเนินงานทบทวน

คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเอง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งถือว่ากระบวนการที่สาคัญต่อ
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การติ ด ตามคุ ณ ภาพ และการประเมิ นคุ ณ ภาพ โดยยึ ด แนวทางการประเมิ นคุ ณ ภาพของ สกอ.
เป็ น กรอบของการประเมิ น คุ ณ ภาพ ดั ง ข้ อ มู ล ในรายงานการประเมิ น ตนเอง/ตรวจสอบ
Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนโยบายการบริหารงาน
ภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเนื้อหาของรายงาน
การประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะประกอบ
ไปด้วยบทสรุปสาหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนา ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ปรัชญา เป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อ
ผู้ บ ริ ห าร จ านวนบุ ค ลากร ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน งบประมาณ อาคารสถานที่ ผลการปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา และมีก าร
รายงานผลการดาเนิน งานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ย โดยมีการแสดงเอกสารที่ใช้อ้างอิง
ปรากฏต่อการตรวจประเมินกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 2
องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 6 เกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 5 ตัวบ่งชี้ที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการดาเนินงานฯ และผู้รับผิดชอบ
ตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหน่ ว ยงาน และผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหน่ ว ยงาน
หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จักนาข้อมูลของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2561

สารบัญ
หน้า
คานา
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บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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ภาคผนวก
ก. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ข. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. ปฏิทินการดาเนินงาน

1

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
1.1 ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการ
บริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา
ตั้งอยู่ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถ. ปรี ดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธ ยา จ.พระนครศรีอยุธ ยา
ประกอบไปด้ว ย 3 อาคาร คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี
โทรศัพท์ : 035-245165, 035-242783 โทรสาร 035-245165, Web Site : http ://Arit.aru.ac.th
เวลาเปิดทาการปกติ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขั ตฤกษ์) ขยาย
เวลาให้บริการช่วงก่อน-หลังปลายภาคสอบ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-23.00 น
1.3 ประวัติความเป็นมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ คืออาคาร 4 ชั้น เชื่อมต่อกับ
อาคารหลั งเดิม และในปี พ.ศ.2538 ได้ทาการขยายพื้นที่บริการ จากอาคารหอสมุดเดิมรวมกับ
อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางพระกรุณาฯ ประทานนามอาคาร หอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่ว
ประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์”
15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2547 ส่ ง ผลให้ สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง ในการยกฐานะในครั้ ง นั้ น ท าให้ “บรรณราชนคริ น ทร์ ” ใช้ ชื่ อ ใหม่ เ ป็ น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ

2
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้ างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลั กดันสู่ การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี
พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนการเรียนการสอน
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library)

3
นโยบายการประกันคุณภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่ อให้ ส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม
ดังนี้
1. ดาเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ละคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ
2. จัดทามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินเพื่อการดาเนินการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพของงานในแต่ ล ะด้ า นให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ
มาตรฐานสากล
3. ให้มีการดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการสานัก ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่กาหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยนาไปใช้
ในการพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น
5. ให้งานประกันคุณภาพหน่ว ยงาน เป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒ นาระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการดาเนินงานภายในมหาวิทาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มี
การนาระบบการประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดทา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพื่อการรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก
6. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้หน่วยงานย่อยภายในมีการดาเนินการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับสานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการประกันคุณภาพประจาปี
7. ผู้บริหาร ต้องนาข้อมูลที่ได้จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒ นา
และปรับปรุงระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ
PDCA
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3. โครงสร้ า งองค์กร และโครงสร้ า งการบริ หาร สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
3. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ
โพทอง
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
5. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
หวังนิพพานโต
5. อาจารย์ ดร.มนัส
สายเสมา
6. ดร.ประสิทธิชัย
เลิศรัตนเคหกาล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ กันอ่า
10. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์
มอนไธสง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
12. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
13. อาจารย์เจริญ
จันทร์ทาโล
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา
16. อาจารย์อิทธิเทพ
หลีนวรัตน์
17. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

5. จานวนบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการทานุ
บ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม ในหน่ ว ยงานต่ างๆ อาทิ คณะ ส านั ก ศูน ย์ สถาบั น มี ตาแหน่ง เจ้า หน้ า ที่
บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่เงินรายได้ เป็นต้น
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สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ง าน ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไป ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบริ ห าร บรรณารั ก ษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติ งานโสตทัศนศึกษา
แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 44 คน และเจ้าหน้าที่เงินรายได้ จานวน 1 คน รายชื่อดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิจิกามาศ
นางสาวรสสุคนธ์
นางพรทิพย์
นางยุพิน
นางสาวกัลยา
นายอรรถสิทธิ์
นายจิรทีปต์
นายนิทัศน์
นางนภารัตน์
นางสาวเมตตา
นางสาวนัยนา
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวอัจฉริยะณัฐ
นางสาวยุธิดา
นางละเอียด
นายวรพจน์
นายธีระ
นางฤทัยรัตน์
นางสาวมัทนียา
นายเจษฎา
นายอานาจ
นายอนนต์
นายภูวนาถ
นายกสิพงษ์
นายณเรศณ์
นายมานิช
นายสายชน
นายสายันต์
นายสมยศ
นายสมชาย

แย้มบู่
คาสอน
เดชรอด
กิจที่พึ่ง
จันทร์โชติ
กิจที่พึ่ง
น้อยดี
รสโอชา
จาเนียร
สังข์ทอง
เพียรคงทอง
ต่อดอก
จันทร์สิงห์
เข็มปัญญา
รามคุณ
วรนุช
เอ็งวงษ์ตระกูล
กิจที่พึ่ง
หามาลัย
สุขสมพืช
แก้วภูผา
พงษ์สวัสดิ์
นาควรรณกิจ
กสิพันธ์
จิตรัตน์
โชติช่วง
คงคะพันธ์
ชิตถุง
เฉลยมณี
เพ็ญสุข

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
พนักงานพิมพ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

วุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ - สกุล
นางศิริรัตน์
นางศิริพร
นางสาวชลธิชา
นางสาวอัญชลีพร
นายอาพล
นายเจษฎา
นางรักษ์
นางสาวสมศรี
นางบุปผา
นางเบญจา
นางพลอยนภัส
นางจินดา
นางมาลี
นางอุษา
นายทิพย์

ตาแหน่ง
โพธิ์ภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
แจ่มจารัส
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สว่างอารมย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เกิดชนะ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
พานแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เกษมสังข์
คนงาน
รัมมะมนต์
คนงาน
ชมวงษ์
คนงาน
ผลโต
คนงาน
เพ็ชรวงษ์
คนงาน
ไพยกาล
คนงาน
รื่นรมย์
คนงาน
บุญโสม
คนงาน
รามคุณ
คนงาน

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6. ข้อมูลพื้นฐาน งบประมาณ และอาคารสถานที่
อาคารสถานที่
ที่ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลขที่ 96 ถ.ปรี ดีพ นมยงค์ ต.ประตู ชั ย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ประกอบไปด้วยจานวนอาคาร 3 อาคาร 1 ห้อง
ประชุม คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพื้นที่การเรียนรู้อย่างเป็นสัดส่วน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการรักการอ่าน เปิดกว้างสาหรับทุก
การเรียนรู้ ในพื้นที่บริการและกิจกรรมส่งเสริมกับทุกความต้องการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการจัดพื้นที่ใน
ส่วนสานักงานและส่วนราชการภายนอกและภายในอาคารสานักวิทยบริการ 2 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคาร
บรรณราชนคริ น ทร์ 4 ชั้ น และอาคาร 100 ปี ศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง จั ด พื้น ที่ ส าหรั บ
ให้บริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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อาคารสถานที่
พื้นที่บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
วิทยบริ การ อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภ าษาและคอมพิว เตอร์ มีเนื้อที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพื้นที่ดาเนินการให้บริการดังนี้
1. อาคารสานักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ
ชัน้ ที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
มุมสบาย
ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 23 ที่นั่ง 1 ห้อง
ห้องบริการ VDO On demand 19 เครื่อง
บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1 ห้อง
ห้องบริการคาราโอเกะ 4 ห้อง
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้
ชั้นที่ 1 ห้องรองผู้อานวยการ 1 ห้อง
ห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1 ห้อง
บริการรับฝากของ
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการวารสารปัจจุบัน
บริการหนังสือเยาวชน
นิทรรศการหมุนเวียน
มุมหนังสือใหม่
มุมห้องสมุดเสริมสุข
คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 10 เครื่อง
ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
บริการวารสารล่วงเวลา
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่น
ศูนย์ภาษาอาเซียน
ห้องซ่อมบารุงหนังสือ 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล 2 เครื่อง
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ชั้นที่ 3 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000–500
ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ห้อง
เคาน์เตอร์ บริการยืม–คืน หนังสือ
ห้องสานักงานผู้อานวยการ 1 ห้อง
ห้องสมุดกฎหมาย 1 ห้อง
บริการถ่ายเอกสาร
ห้องพระ 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 600–900
บริการหนังสือตาราภาษาอังกฤษหมวด 000-900
บริการหนังสือนวนิยาย
ห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 1 ห้อง
ห้องประชุมสัมมนา ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 2 เครื่อง
ห้องหนังสือโครงการชุมชน 1 ห้อง
3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง
ห้องเรียน จานวน 14 ห้อง
ห้องพักอาจารย์นิเทศ 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
ห้องเรียนภาษา ELLTS จานวน 1 ห้อง
ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง
ที่นั่งอ่านหนังสือ จานวน 4 ที่นั่ง
ชั้นที่ 2 สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 ห้อง
ห้องซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้อง Server 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ภาคคอมฯ 1 ห้อง
ห้องเรียน 3 ห้อง
ห้องสตูดิโอ 1 ห้อง
ห้องรับรองการประชุม 1 ห้อง
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เวลาเปิดทาการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น.
เปิดให้บริการ
เวลา 16.30-23.00 น. (เฉพาะช่วงก่อนสอบและหลังสอบกลาง
ภาคและปลายภาค)
งบประมาณและอาคารสถานที่
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับ งบประมาณปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้ น
16,517,504 บาท (สิ บ หกล้ านห้ าแสนหนึ่ งหมื่ นเจ็ดพันห้ าร้อยสี่ บาทถ้ว น) จาแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้
1. แผ่นดิน จานวน 12,486,400 บาท
2. บกศ. จานวน
2,687,344 บาท
3. กศ.บป. จานวน
1,313,760 บาท
4. บัณฑิต จานวน
30,000 บาท
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณ
แผ่นดิน

บกศ.

งบรายได้
กศบป.

1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
150,800
1.2 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,324,477 362,258
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
12,000
2. งบลงทุน
2.1ค่าครุภัณฑ์
6,886,500 1,212,067 939,502
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. รายจ่ายอื่น
5,599,900
รวม
12,486,400 2,687,344 1,313,760

บัณฑิต

รวม

30,000
-

150,800
1,716,735
12,000

30,000

9,038,069
5,599,900
16,517,504

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ และ
ได้นามาบูรณาการ เพื่อใช้ให้เกิดคุณค่าแก่สานักวิทยบริก ารฯ ทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ
ซึง่ แต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธิผ์ ล เมือ่ เสร็จสิน้ ทุกโครงการ
การจัดสรรงบประมาณ มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
2. นารายละเอียดของงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณาความสาคัญ และความเหมาะสม
3. พิจารณาโครงการและงานประจา ตามความจาเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม
4. ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจาปี
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5. น าเสนอแผนปฏิ บั ติก ารประจ าปี ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมประกั น
คุณภาพสานักวิทยบริการฯ มีกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการเบิกจ่าย สิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ
5.2 งบบารุงการศึกษา (บกศ., กศ.บป.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน
กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ
การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเงิน พัสดุ ได้ ปฏิบัติดังนี้
1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงิน และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2. จัดทาแบบรายงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
3. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
4. ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องให้ ม หาวิทยาลั ย เช่น ฝ่ ายพัส ดุ ฝ่ ายการเงิ น
ฝ่ายวางแผน และพัฒนา
5. เมื่อจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่าย ได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษรถูกต้อง
6. ดาเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์มีดาเนินการจัดซื้อทุกรายการ
7. ใช้ประโยชน์วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
ที่ได้จัดทาขึน้ เพื่อติดตาม การตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจของสานักวิทยบริการฯ
โดยมุ่งเน้นให้มีการกาหนดระบบกลไกในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality
Auditing) และการประเมิน (Quality Assurance) ในระดับสานัก มีรายละเอียด ดังนี้
1. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย
1.1 มีคณะกรรมการภายใน
1.2 มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในสานักวิทยบริการฯ
1.3 มีระบบในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.4 ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของสานักวิทยบริการฯ รับทราบและดาเนินการ
1.5 มีการประเมินตนเองและการจัดทารายงานประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพ
ภายในและเตรียมรับประเมินจากภายนอก
2. มีการกาหนดความรับผิ ดชอบ ในระบบประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสานัก มีความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.1 ระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้รองผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
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โดยวิเคราะห์ แผนประกัน คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลั ย เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานประกัน
คุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มีการจัดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทาคารับรองกับ
อธิการบดี มีเป้าหมายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ
8. ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน โดยคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมหลักสู ตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน
ประธาน
2. อาจารย์ ดร.นฤมล
อนุสนธิ์พัฒน์
กรรมการ
3. อาจารย์ปกาศิต
เจิมรอด
กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินคุณภาพใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการ
ประเมิน ดังตาราง 5
ตาราง 5 ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย
ผ ล ก า ร
ร ะ ดั บ
คะแนน
ดาเนินงาน
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
4
6 ข้อ
5
ดีมาก
กิจ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
4
5 ข้อ
5
ดีมาก
กับความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
4
5 ข้อ
4
ดี
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4
8 ข้อ
5
ดีมาก
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
4
4 ข้อ
4
ดี
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
5 ข้อ
4
ดี
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
4.4
ดี
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้
4.5
ดี
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวบ่งชี้)
จุดเด่นและแนวทางเสริม
มีการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีต่อไป ควรเพิ่มประเด็นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ของหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัยด้วย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในสานักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติ” และครอบคลุมกระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้

จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

2.1 ระดับความสาเร็จของ
การให้ บริการที่สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด

1. สานักฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน
2. ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ส านั ก ฯ ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการ
กาหนดหน่ว ยจัดหารายได้ไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงาน ซึ่งหากสามารถดาเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมจะทาให้สานักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ และสามารถนา
งบประมาณไปพั ฒ นางานของตนเองได้ อย่ า ง
อิสระโดยไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว

1. การนาเสนอข้อมู ล ที่เป็นระบบและ
กลไก สามารถน าเสนอในรู ป แบบของ
แผนภู มิ หรื อ แผนภาพ เพื่ อ ให้ เ ห็ น
แนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่งจะทาให้ง่าย
ต่อการที่จะอธิบายไปสู่ กระบวนการขั้น
ต่อไปได้
2. การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้
บรรลุ สู่ ก ารมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ควรมี ก าร
วางแผนและเตรียมการในระยะยาว และ
ควรน าวิ ธี ก ารเที ย บเคี ย งมาตรฐาน
คุณภาพ (Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์
ในการนาเสนอข้อมูล

2.3 การจั ด สภาพแวดล้ อ ม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2 . 4 ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็ น ความส าคั ญ ในด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในว่ า เป็ น “ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ” แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ
1) การควบคุมคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ

แนวทางปรับปรุง
1. มอบหมายเป็นภาระงาน
2. อบรมให้ความรูด้ ้านการ
ประกันคุณภาพเน้นในด้านการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
3. มีการติดตามประเมิน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค.60- คณะกรรมการ 1. แบบรายงานภาระงาน
30 ก.ย.61 ดาเนินงานประกัน ของข้าราชการและพนักงาน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการการ (ประเภทสนับสนุนวิชาการ)
จัดการความรู้
2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ ณ
สานักวิทยบริการฯ
มรภ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1011 พฤษภาคม 2561
3. การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการ
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องค์ประกอบที่ 2 : การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ไม่ ไ ด้ จั ด อบรมการเขี ย นรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560
แล้ว สานักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด าเนิ น ประกั น
คุณภาพและดาเนินงานสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน 1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
สามารถน าเสนอในรู ป แบบของแผนภู มิ หรื อ การประเมินตนเอง โดยเพิม่
การประเมินตนเอง
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง รูปแบบแผนภูมิการดาเนินงาน
จะทาให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพ

2. การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในแต่ ล ะตั ว ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
บ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

งานประกันคุณภาพ

2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุ
สู่ก ารมี แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี ควรมี ก ารวางแผนและ
เตรี ย มการในระยะยาว และควรน าวิ ธี ก าร
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking)
มาเป็นเกณฑ์ในการนาเสนอข้อมูล

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทาคู่มือ“การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”
พร้อมกับทาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
2. อบรมเผยแพร่องค์ความรู้
3. จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่องค์
ความรู้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง

งบประมาณ ระยะเวลา
-

สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
3. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์

-

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1ต.ค.60คณะกรรมการ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
30ก.ย.61 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันอยุธยาศึกษา
ด้านห้องสมุด
2. คาสั่งที่ 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน
2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 1
การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
: การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
นางพรทิพย์
เดชรอด
นายสายชน
คงคะพันธ์
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
นางนภารัตน์
จาเนียร
นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ประสานงาน
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลการทางานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดทาแผน
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมี
การบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
พันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และพัฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น และแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2561และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ตามคาสั่งที่ 24/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน
2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(1))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และจัดทาแผนปฏิบัติร าชการประจาปี
พ.ศ.2561 เมื่อ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเดอะ ลอท์ฟ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี
บุคลากรของสานักเข้าร่วม จานวน 19 คน และได้รับความร่วมมือจากว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน มาให้ ค วามรู้ เ พื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(2))
ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์
Swot ร่วมกันเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง : S
S1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับการจัด
S2. การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น
S3. มีการให้บริการและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดในเชิงรุก
S4. การงาน IT แบบ One Stop Service
S5เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในท้องถิ่น
S5. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรีสิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี)
S6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ด้าน IT
และงานห้องสมุด)โครงการ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ระดับภูมิภาค(ภาคกลาง)
จุดอ่อน : W
W1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
W2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย
W3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล
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W4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการ และล้าสมัย
W5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ
W6. งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค มีไม่เพียงพอ
W7. ห้องสมุดยังขาดการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ
W8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจานวนน้อย
โอกาส : O
O1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) กาหนดกรอบการพัฒนา
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว
O2. ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
O3. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 กาหนดกรอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT
O4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
O5. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ
O6. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน
อุปสรรค : T
T1. การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสัดส่วนน้อย
T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้าท่วม เป็นต้น
T3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้าประปาไม่ไหล
T4. เครือข่าย Uninet มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
T5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพัฒนา
T6. ต้ น ทุ น /ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาและบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูง
T7. สภาพ/รูปแบบการทางาน มีความเสี่ยง SO :
ST :
ST1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (S1,2,3,4,5,6 :
T1,2,3,4,5,6,7)
ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)
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WO :
WO1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 :
O1,2,3,4,5,6)
WO2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : O1,2,3,4,5,6)
WO3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6 : O1,2,3,4,5,6)
WO4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : O1,2,3,4,5,6)
WT:
WT1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 : T4,5,6)
WT2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : T5,6,)
WT3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6,7 : T1,2,3,4,5,6,7)
WT4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : T7)
(เอกสารหมายเลข สวท.1-1.1(3))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.25602564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) นาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกัน
คุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 1
พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(4))
และเสนอเข้าวาระเพื่อพิจาณาในคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5))
เมื่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) เรียบร้อยแล้ว
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ตามคาสั่งที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีแผนดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6))
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กิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบบกศ.

งบกศ.บป.

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
งานจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการฯ
งานพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
งานพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
งานจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าส านั ก วิ ท ย
บริการฯ
งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการฯ
งานจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าส านั ก วิ ท ย
บริการฯ
งานพัฒนาสานักวิทยบริการฯ

จานวนเงิน/บาท
12,486,400 บาท
2,687,344 บาท

2,687,344 บาท

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2561 จานวน 10 โครงการหลัก 15 ตัวชี้วัด โดยใช้คณะกรรมการมีกระบวนการดังนี้
1. นาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทาแผนเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561 ซึ่งครบทุกพันธกิจของสานักฯ
3. นาเข้าประชุมคณะกรรมการดาเนินงานรับทราบและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ตามพันธกิจและงบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
4. ทั้งนี้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีสู่บุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ 11 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ
1 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 6115000003 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3 6115000007 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 6115000010 ส่งเสริมวิทยวิชาการ
5 6115000006 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 6115000008 พัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 6115000009 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 6115000011 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 6115000005 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 6115000004 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 6115000012 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมงบประมาณ (บาท)

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(8))

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
3,000,000.00
(1) งบแผ่นดิน
2,599,900.00
(1) งบแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผลผลิต
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(1) งบแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

(3) ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

260,000.00

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

939,502.00

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

6,886,500.00
281,000.00
642,840.00
306,200.00
245,237.00
1,212,067.00
114,258.00

16,487,504.00
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ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อทาความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(9))
รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร่ ป รั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(10))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของ
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันพุธ ที่ 1 ของเดือน เพื่อติดตามการดาเนินงาน
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(11))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน และติดตามผลการ
ดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการเร่งรัดตามใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกับ
มหาวิทยาลัย เป็นประจาทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(12))
และมี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เมื่ อ วั น ที่ 10
กันยายน 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(13))
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสั่งที่ 38/2560 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการ
ทาหน้าที่เป็นประธาน
2. รองผู้อานวยการ
ทาหน้าที่เป็นกรรมการ
3. บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน
โดยกาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและกาหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยงและดาเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น
4. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1))
คณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยมี
การกาหนดหลั กเกณฑ์ การจั ดล าดับความเสี่ ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ล ะประเด็น และ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีการระบุความ
เสี่ยงตามตาราง ดังนี้
1. อัคคีภัย
2. ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง Data Center (ปัจจัยภายใน)
3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุมพื้นให้บริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2))
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ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ระดับ
ลาดับ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง

1. อัคคีภัย

1. ไฟฟ้าลัดวงจร
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ

สูงมาก
4x5=25

1ต.ค.60-30
ก.ย.61

1

2. ด้านระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง
Data Center (ปัจจัยภายใน)

1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ
1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัย
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานที่
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

สูงมาก
4x4 = 20

ต.ค.60-30
ก.ย.61

2

สูง
4x4=16

ต.ค.6030ก.ย.61

3

ปานกลาง
3x2=6

ต.ค.60-

4

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุม
พื้นให้บริการ

30ก.ย.61

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอันดับและเลือกปัญหาความเสี่ยงจากการอัคคีภัย เป็นอันดับแรก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3))
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้นาร่างแผนบริห ารความเสี่ ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอวาระเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุม เห็นควรให้สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนความเสี่ยงและนาเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4))
คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริการความเสี่ยง จัดประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามคาแนะนาของคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ การจัดลาดับความเสี่ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ละ
ประเด็น และนาเข้าวาระเพื่อสืบ เนื่อง ในคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีการระบุความเสี่ยงตามตาราง ดังนี้

27

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1. อัคคีภัยภายในห้อง
(ห้อง Data Center)
2. ด้านระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง
Data Center (ปัจจัยภายใน)
3. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุม
พื้นให้บริการ

1. ไฟฟ้าลัดวงจร
2. สารเคมีในถังระบบดับเพลิงปริมาณ
ต่ากว่ามาตรฐาน
1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ
1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลัย
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานที่
1. งบประมาณไม่เพียงพอ

ระดับ
ลาดับ
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
สูงมาก
4x5=25

1ต.ค.60-30
ก.ย.61

สูงมาก
4x4 = 20

ต.ค.60-30
ก.ย.61

2

สูง
4x4=16

ต.ค.6030ก.ย.61

3

ปานกลาง
3x2=6

ต.ค.6030ก.ย.61

4

1

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5))
มติที่ป ระชุมเห็ น ชอบในหลักการแผนบริห ารความเสี่ ยง เมื่อได้ความเสี่ยงสูงมาแล้ ว
คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริการความเสี่ยง ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ ย งสู ง และด าเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกาหนดกิจกรรม เป้าหมาย แนวทาง มาตรการการป้องกันและกาหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ความเสี่ยง
1. อัคคีภัยภายในห้อง
(ห้อง Data Center)
2. ด้านระบบควบคุม
อุณหภูมหิ ้อง Data Center
(ปัจจัยภายใน)
3. ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด
(CCTV)
4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่
ครอบคลุมพื้นให้บริการ

แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ
1. ตรวจเช็คระบบดับเพลิง (ห้อง Data Center) ประจาสัปดาห์
นายสายชน คงคะพันธ์
2. มีการบารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน
3. มีการเติมน้ายาสารเคมีในถังดับเพลิง (ห้อง Data Center)
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงประจาสัปดาห์
นายเจษฎา สุขสมพืช
2. มีการบารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน
3. มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงและติดตั้งให้
พร้อมใช้งาน
1. ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายประจาวันทุกวัน
นายสายชน คงคะพันธ์
2. ซ่อมบารุงเมื่อมีความผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้ทันที
3. มีการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
และล้าสมัย
1. ตรวจสอบการทางานของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
นายเจษฎา สมสุขพืช
2. จัดซื้อระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6))
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงตามแนวทาง
มาตรการการจั ด การความเสี่ ย งแล้ ว พบว่ า ความเสี่ ย งลดลงจากปี ที่ แ ล้ ว และได้ พ บความเสี่ ย ง
นอกเหนือจากความเสี่ยงเดิม คือ
1. ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เกิดความล้มเหลว
2. ระบบเครือข่ายล้มเหลว
3. การป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
4. การละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ซึ่ ง ความเสี่ ย งทั้ ง 4 ความเสี่ ย งนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ.2562 ต่อไป
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งาน และบุ ค ลากร ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย โครงการ และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส่ ง ผลให้ ก าร
ดาเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย
ส านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี การด าเนิ นงานโครงการ/กิจ กรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย อั จ ฉ ริ ย ะ
(Smart University)
2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ (Green University)
3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

จานวน
โครงการ
3

ระดับความสาเร็จ
สาเร็จ
ไม่
ร้อยละ
สาเร็จ ความสาเร็จ

-

จัดสรร

จานวนเงิน
เบิกจ่าย

12,486,400

12,085,251.83

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
96.78

2



-

-

359,495

352,197.54

97.97

6



-

-

3,641,609

3,604,659.83

94.99

11



-

-

16,487,504

16,042,109.20

97.30

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(1))
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
จากการที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560-2564) ฉบั บปรับ ปรุ ง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม สานักได้นาเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร ดังนี้
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1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งมีคุ ณภาพให้กับ
ผู้ใช้บริการทุกระดับ ทุกประเภท
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(2))
2. แผนงานประชุ ม ก าหนดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห าร หั ว หน้า งาน และ
บุคลากร เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(3))
3. แผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
การทางานให้ดีขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(4))
4. มี ร ะบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร โดยมอบหมายและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติร าชการ และดาเนิ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ
- รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป
- รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย.
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(5))
5. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น
- การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเพิ่มช่องทางการ
บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด้วยตนเองที่หน้าระบบ ทาให้ลด
ขั้นตอนและประหยัดเวลาในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(6))
- การนา Google Apps มาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง Gmail การใช้ Google Docs/Google Drive/Google Calendar
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(7))
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มีก ารให้ บริ การด้า นต่า งๆ ตามพันธกิจ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ปีงบประมาณ 2560
ด้านบริการ
1. นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ
2. เพิ่มช่องทางในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถยื ม คื น ทรั พ ยากรสารสนเทศได้ ด้ ว ย
ตนเอง ผ่านเครื่องยืม-คืน
3. เพิ่ ม ช่ อ งทางการคื น โดยมี ตู้ รั บ คื น หนั ง สื อ
บริเวณด้านหน้าห้องสมุด
4. เพิ่ ม เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ สื บ ค้ น
สารสนเทศภายในอาคารสานักวิทยบริการฯ
5. การอบรมการใช้ ฐ านข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ
สนั บส นุ น ก าร จั ด กา ร เรี ยน กา ร ส อ นข อ ง
มหาวิทยาลัย
6. ขยายเวลาในการให้ บริ การในช่ว งนักศึกษา
สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเปิดบริการ
เวลา 23.00 น.
7. มีการสารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
เพื่อนาผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนา
งานบริการของสานักวิทยบริการฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(8))

ปีงบประมาณ 2561
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร และของคณะ/หลั ก สู ต ร โดยมี ก าร
ดาเนินการ ดังนี้
1. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ท าหน้ า ที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและดาเนินงาน
ในการจั ด หาเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
2. มีการประชุมดาเนินการ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/
กาหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสนเทศของสานัก
โดยระดมความคิดเห็ นการจัด สรรงบประมาณและ
ร่ ว มพิ จ ารณาแนวทางในการจั ด หา ทรั พ ยากร
สารสนเทศ
3. ก าหน ดกิ จ กรรมใน การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการคั ด เลื อ ก/เสนอรายชื่ อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สานักดาเนินการจัดหา
ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้ แต่ล ะหลั กสู ตรอย่าง
ทั่วถึง จานวน 30,000 บาทต่อหลักสูตร
4. ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความ
ต้ อ งการของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร/
สาขาวิ ช าต่ า งๆ ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย
5. ด าเนิ น การจั ด ท ารายงาน การจั ด หา/จั ด ซื้ อ
ทรั พ ยากรสาร สนเทศ ประจ าปี ง บประมา ณ
พ.ศ.2561
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4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness)
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บางส่วนการบริหารงานภายใน โดยมีการมอบหมายงานและอานาจหน้าที่แก่รองผู้อานวยการ หัวหน้า
สานักงานที่ชัดเจน ตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน และภาระงานตามโครงสร้าง
ปีงบประมาณ 2560
แบ่งโครงสร้างเป็น 7 กลุ่มงาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานวิทยวิชาการ
5. งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย
6. งานระบบสารสนเทศ
7. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีงบประมาณ 2561
แบ่งโครงสร้างเป็น 10 กลุ่มงาน
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิทยวิชาการ
3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานบริหารระบบ
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
8. งานเครือข่าย (Network)
9. งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศ

หมายเหตุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ แ บ่ ง
ส่ ว นการบริ ห ารงานภายใน
ออกเป็ น 10
กลุ่ ม งาน
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารภายใน
ส านัก ฯ มีค วามสะดวกและ
คล่ อ งตั ว ในทางปฏิ บั ติ เป็ น
หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ เ น้ น
ด้ า นการบริ ห ารและการ
บริ ก ารเป็ น ส าคั ญ สามารถ
ก าหนดค่ า เป้ า หาย ตั ว ชี้ วั ด
KPI ของหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ของหน่ ว ยงานและก าหนด
ภาระงานให้ตรงกับตาแหน่ง
ความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรมากขึ้น

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(9))
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดให้รองผู้อานวยการและ
บุคลากรจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุตัวชีวัดการ
ปฏิบัติราชการ น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนผลการดาเนินงาน และมีการประเมินประสิทธิภาพตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดทาไว้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ดัง คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(10))
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานโดย
การส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ง านประชาสั ม พั น ธ์ ล งจดหมายข่ า ว การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ Facebook
Line
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(11))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบี ย บ และจั ดทารายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อ
มหาวิทยาลั ย ตามกรอบระยะเวลา ตาม รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(12))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ประจาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยสานักวิทยบริการฯ
ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560 ให้คณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ได้รับทราบ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(13))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจสอบภายในประจาปี 2560 โดย
หน่วยตรวจสอบภายได้ ซึ่งได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน และได้ดาเนินตามคาแนะนาของหน่วย
ตรวจสอบภายในมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตาม บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.11.1/6 ลงวันที่ 16 มกราคม 256
เรื่ อ ง รายงานผลการตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศประจาปีงบประมาณ 2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(14))
6. หลักการส่วนร่วม (Participation)
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การพัฒนา การตัดสินใจ และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ ดังนี้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จานวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการอานวยการและการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
7. คณะกรรมการการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
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8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. คณะทางานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
13. คณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library”
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่กากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(15))
2. การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยเปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะ
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ท าหน้ า ที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและดาเนินงานในการจัดหาเพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(16))
2) มี ก ารประชุ ม ด าเนิ น การ โดยร่ ว มพั ฒ นาแนวทาง/ก าหนดเกณฑ์ ใ นการจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริการฯ โดยระดมความคิดเห็นการจั ดสรรงบประมาณและร่วม
พิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(17))
3) กาหนดกิจกรรมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สานักวิทยบริการฯ
ดาเนิน การจั ดหา ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ ละหลักสูตรอย่างทั่ว ถึง จานวน 30,000 บาท
ต่ อ หลั ก สู ต รดั ง รายการทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ซื้ อ ประจ าหลั ก สู ต รต่ า งๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(18))
4) ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(19))
3. การส ารวจระดั บ ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สานักวิทยบริการฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อมีหน้าที่ดาเนินการ
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ทบทวน/จัดทาเกณฑ์และแบบสารวจให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลประเมินระดับ
ความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(20))
จากการทบทวน/จั ด ท าเกณฑ์ แ ละแบบส ารวจระดั บ ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ ก ารที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ครอบคลุมในประเด็น
หลักๆ 5 ด้าน ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
และได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลที่จะเป็นตัวแทนประชากรผู้ทาแบบ
สารวจ โดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโรยามาเน่ ซึ่งมีจานวนประชากรแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ
ดังนี้
ปะเภทสมาชิก
นักศึกษา
บุคลกรสายสนับสนุน
รวม

จานวนคน
285
28
313

ที่มา : ระบบห้องสมุด VTLS รายงานจานวนสมาชิกทั้งหมด
โดยมี ก ารแจกแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู้ นั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในทุกจุดที่ให้บริการภายในสานัก ได้ทาการสารวจ 2 รอบ คือ (รอบ 6
เดือน เริ่มเดือน ต.ค.60-31 มี.ค.61 และรอบ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.61-เม.ย.61-ก.ย.61)
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(21))
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่นาหลักการ
กระจายอานาจ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและดาเนินงานโดยจะเห็นได้จากโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แบ่งส่วนออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จานวน 3 งาน ได้แก่
1. อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
รองผู้อานวยการงานบริหาร
2. อาจารย์ทัศนีย์ สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการงานวิทยวิชาการ
3. อาจารย์อธิบ โพทอง
รองผู้อานวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่
หัวหน้าสานักงาน
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โดยมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
มีการทาแผนปฏิบัติราการระยะสั้นๆโดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา มีการ
มอบหมายภาระงานให้ เจ้ าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงานดาเนิน การ ตรวจสอบงานที่เจ้ าหน้ าที่ท าส าเร็ จ
ประเมินผลงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนในสายงานและให้ปฏิ บัติงานได้ตามเป้าหมายสานักวิทยบริการฯ/
ภาระงานตามโครงสร้าง และคารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับหัวหน้า)
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(22))
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จานวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการอานวยการและการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
7. คณะกรรมการการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
12. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
13. คณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library”
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(23))
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการกาหนดระเบียบ
การใช้บริการสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นหลักในการบริการ สามารถให้บริการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อให้การดาเนินการของสานักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งหมวด หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 การสมัครสมาชิก
หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 6 การเงิน
ดังระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(24))
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ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและคารับ รองการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพื่อใช้เป็นข้อกาหนด กรอบ
แนวทางในการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีในเชิงประจักษ์ มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(25))
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี การให้ บ ริ ก ารแก่ คณาจารย์ บุค ลากร
นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยกาหนดสิทธิ์ต่างๆ ตามประเภทของผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ประเภทสมาชิก
นักศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
บุคลากร
- พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ, ลูกจ้างชั่วคราว
- ข้าราชการ, ลูกจ้างประจา
- พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
สมาชิกบุคคลภายนอก

ประเภททรัพยากร

จานวน

ระยะเวลา

หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ

7 เล่ม
7 เล่ม
7 แผ่น
10 เล่ม
10 เล่ม
10 แผ่น

7 วัน
7 วัน
1 วัน
14 วัน
14 วัน
1 วัน

หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ
หนังสือ
วิทยานิพนธ์
สื่อโสตทัศนวัสดุ

20 เล่ม
20 เล่ม
20 แผ่น
7 เล่ม
7 เล่ม
7 แผ่น
3 เล่ม
3 เล่ม
3 แผ่น

120 วัน
120 วัน
1 วัน
14 วัน
14 วัน
1 วัน
7 วัน
7 วัน
1 วัน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(26))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทางาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ
พัฒ นาบุ คลากร ที่มีหน้ าที่ดาเนิน การเพื่อกาหนดเป้าหมาย ดาเนินการบริหารจัดการและพัฒ นา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ได้กาหนดโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเองและการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บุคลากร 50 คน
บุคลากร 39 คน
มีการพัฒนา 50 คน
มีการพัฒนา 39 คน
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(27))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
บุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา และจะได้รับจานวนวันที่
ปฏิบั ติงานเท่าๆกัน โดยคานึงถึงความเสมอภาค ตาม รายชื่อกรรมการดาเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(28))
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ในระเบียบวาระที่ 5.1.5
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้ดูแลเกณฑ์ข้อที่ 5 จัดทาแผนและส่งเสริมให้มีการบุคลากรในหน่วยงาน
การรายงานและเสนอรายชื่อกลุ่ มงาน จ านวน 10 งาน โดยผู้บริหารได้มีการหาข้อตกลงร่ว มกับ
บุคลากร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยซึ่งมติที่ประชุม รับทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หน่วยงานบริหาร มีหน่วยงานย่อยและบุคลากรตามสายงาน ดังนี้
ผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
ผู้อานวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
รองผู้อานายการ
3. อาจารย์อธิบ
โพทอง
รองผู้อานวยการ
4. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการ
5. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
หัวหน้าสานักงาน
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งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
2. นางพรทิพย์
เดชรอด
3. นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
4. นางกัลยา
จันทร์โชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางละเอียด
รามคุณ
2. นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
3. นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
4. นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
6. นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
7. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
8. นางศิริพร
แจ่มจารัส
9. นายสายันต์
ชิตถุง
10. นายทิพย์
รามคุณ

พนักงานพิมพ์ ส.3
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่เงินรายได้สานัก

งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายนิทัศน์
รสโอชา
2. นางนภารัตน์
จาเนียร

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2. นายจิรทีปต์
น้อยดี
3. นายสมชาย
เพ็ญสุข
4. นายสมยศ
เฉลยมณี
5. นางสาวชลธิชา
สว่างอารมย์
6. นางสาวอัญชรีพร
เหลืองธรรมชาติ

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
2. นางสาวมัทนียา
หามาลัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริหารระบบ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายณเรศณ์
จิตรัตน์
2. นายเจษฎา
สุขสมพืช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
1. นายอานาจ

แก้วภูผา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเครือข่าย (Network)
1. นายกสิพงษ์
2. นายสายชน
3. นายธีระ
4. นายอาพล

กสิพันธ์
คงคะพันธ์
เอ็งวงษ์ตระกูล
เกิดชนะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
1. นายอนนต์
2. นายมานิช

พงษ์สวัสดิ์
โชติช่วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
1. นายวรพจน์
วรนุช
2. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(29))

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนแผนการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณ
ราชนคริ น ทร์ และได้ กากับ ติด ตามงานประกัน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ส านัก วิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ทบทวนติดตามผลการดาเนินการจัดการความรู้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(QIP) ตามมติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการก ากั บประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ใช้เป็น แนวทางในการดาเนินงานการจัดการความรู้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานการจัดการ
ความรู้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ทั้งหมดมีหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
3. เป็น “แบบอยางที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้
4. เป็น “Master Trainer” ด้านการจัดการความรู้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(1))
ในวั น พุ ธ ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการด าเนิ น งาน ได้ มี ก ารประชุ ม การจั ด ท า
แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ประจาปี พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม 31120
อาคาร 100 ปี ศูน ย์ ภ าษาและคอมพิว เตอร์ ได้ทบทวนผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ตาม
แผนพัฒ นาคุณภาพ ตามคาแนะน าของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และให้บุคลากรมี
ส่วนรวมในการเสนอประเด็นความรู้ได้แก่ ประเด็นการจัดทาเว็บไซต์ ประเด็นการบริการเชิงรุก และ
ประเด็น One Stop Service เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เป็นไปตามพันธกิจของสานักวิทยบริการฯ มติที่ประชุมเลือก ประเด็น One Stop Service ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยได้
กาหนดปฏิทินการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่
1. การกาหนดตัวบ่งชี้ความรู้
คณะกรรมการจั ดการความรู้ได้ประชุมร่ว มกันเพื่อกาหนดการบ่งชี้ความรู้และประเด็น
ความรู้ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อกาหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้( KM) พ.ศ.2561 ประเด็น
“One Stop service” เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย คือ บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ และให้บุคลากรประจา
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านได้ พู ด ถึ ง ประสบการณ์ แ ละกระบวนการการให้ บ ริ ก าร ใช้ เ วลาในการพู ด ขึ้ น อยู่ กั บ
กระบวนการให้บริการแต่ละงานซึ่งไม่จากัดเวลาเพื่อให้ผู้พูดไม่ประหม่า และเลขานุการทาหน้าที่ใน
การพิมพ์บันทึกที่คณะกรรมการจัดการความรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ได้สร้างและแสวงหาความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการฯ สรุปประเด็น One Stop Service
จัดระบบดาเนินการจัดการความรู้ 5 ด้าน 1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในการ
สมัครสมาชิก และการบริการยืม -คืนด้วยตนเอง 2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่อง
ทางการแนะนาหนังสื อ 3. ด้านการแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล 4.ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัย
และวิทยานิพนธ์ 5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร และนาไปจัดทาคู่มือเพื่อเผยแพร่
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประมวล
และกลั่นกรองความรู้ “One Stop service” ที่ได้จัดทาเป็นคู่มือ ตามประเด็นเนื้อหา 5 ด้าน
1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในสมัครสมาชิกและการบริการยืม – คืน
ด้วยตนเอง
2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่องทางการแนะนาหนังสือ
3. ด้านการแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล
4. ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัยและวิทยานิพนธ์
5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและประชุมพิจารณาเพื่อ
เผยแพร่ เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อพิจารณา
5. การเข้าถึงองค์ความรู้
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบของเอกสารคู่มือ One Stop Service และสรุปองค์ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
Facebook ARIT แจกให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่าย
องค์ความรู้ โดยการแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้คาปรึกษา
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7. การเรียนรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนรู้โดย
การแจกแบบสอบถามกลุ่ มเป้ าหมายผู้ให้บริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
ความรู้ One Stop Service การนาไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการ และเกิดปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร
สามารถกาหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทางานเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ
โดย อาจกาหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือ
ปฏิบัติจริง
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(2))
คณะกรรมการทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ มีความคิดเห็นให้แต่ละ
หน่วยงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย 13 งาน คือ
1. หน่วยงานวิทยวิชาการ (บริการสื่อโสตทัศน์ และบริการวิชาการ)
2. หน่ ว ยงานบริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ (บริ ก ารยื ม –คื น บริ ก ารวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานวิทยานิพนธ์ และงานบริการจดหมายเหตุฯ)
3. หน่วยงานบริการงานสานักงาน (งานงบประมาณ และงานบริการอาคารสถานที่)
4. หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (บริการจัดซื้อจัดหาสารสนเทศ และบริการจัด
หมวดหมู่สารสนเทศ)
5. หน่วยงาน IT (งานศูนย์ข้อมูลและเครื อข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
วิธีการจัดทากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) จานวน 8 ครั้ง ตามปฏิทินที่กาหนดไว้ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 23
มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 21
กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 3 วันที่ 27
กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 4 วันที่ 4
เมษายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 5 วันที่ 23
เมษายน
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 6 วันที่ 3
พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 7 วันที่ 23
พฤษภาคม
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ครั้งที่ 8 วันที่ 23
มิถุนายน
2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3))
คณะกรรมทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้โดยจัดทาเป็นคู่มือ “One Stop service” และมอบหมายให้ผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงานนาไปถ่ายทอดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพงานบริการของแต่กลุ่มงานพร้อมการนาเสนอ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรม
ทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประกวดองค์ความรู้เรื่อง “One Stop service”
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4))
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สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มิถุนายน
2561 ณ ห้ อ งประชุม ต้น โมก โดยฝ่ ายงานประกันคุ ณภาพเป็ นเจ้ าภาพซึ่ง ร่ว มกับ คณะ ส านัก ฯ
สถาบัน ทั้งนี้สานักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีระดับดี
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
5. จัดทาแผนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตามคาสั่งที่ 44/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1))
เพื่อจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พงศ.2561–2564 และมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อกาหนดเป้าหมายและดาเนินการ
บริ ห ารจั ดการบุ คลากรให้ ส อดคล้ องกับมหาวิทยาลั ย โดยวิ เคราะห์ ข้อ มูล กรอบอัต รากาลั งของ
ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งได้มีการจัดทากรอบอัตรากาลัง 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
แบ่งงานออกเป็น 10 งาน ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานวิทยวิชาการ
3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานบริหารระบบ
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
8. งานเครือข่าย (Network)
9. งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
ซึ่งมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการกาหนดจัดสรรตาแหน่งภายใน
สานักวิทยบริการฯ อัตรากาลังที่ได้วิเคราะห์ไว้ควรมีทั้งหมด 39 อัตรา
ปัจจุบันสานักวิทยบริการฯ มีอัตรากาลัง ตามกรอบอัตรากาลัง จานวน 34 อัตรา โดยมี
อัตรากาลังประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า จานวน 1 อัตรา (ข้าราชการพลเรือน)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
4. บรรณารักษ์
จานวน 8 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน
ราชการ)
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5. บรรณารักษ์
6. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
จานวน 7 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
จานวน 9 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน
ราชการ)
จานวน 2 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน
ราชการ)
จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)
จานวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา)

การบริ ห ารงานบุ ค คล ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารคิ ด ภาระงานตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ 1 ตาแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 230 วัน/1 ปี ดังนั้น จึงได้มีการจัดทา
การวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละตาแหน่งไว้แล้วในเล่ม กรอบอัตรากาลัง 4 ปี (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561–2564) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และมี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน (Key
Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561–2564 เมื่ อ วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และ 2 มี น าคม 2561 โดยน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3)
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4)
และได้ ด าเนิ น การจั ด ท าเล่ ม แผนแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5))
โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามหัวข้อที่ตรงกับตาแหน่งและสายการทางานของบุคลากร เช่น
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ด้านห้องสมุด
- สั ม มนาเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 8 ระดั บ นานาชาติ
วันที่ 6–9 ธ.ค.60 ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่
- ประชุ ม วิ ช าการ เรื่ อ ง “ศั ก ยภาพบรรณารั ก ษ์ เพื่ อ พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด และสั ง คม
วันที่ 26 ม.ค.61 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
และฝึ กอบรม “การพั ฒ นาผู้ ตรวจประเมิน ห้ องสมุด สี เขี ยว” วัน ที่ 29 ม.ค.61 ณ ส านั กหอสมุ ด
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
- ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library วันที่ 2 ก.พ.
61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
- ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดาเนิ นงานระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” วันที่ 19 ก.พ.61 ณ สกอ. กรุงเทพฯ
- อบรมการใช้ ง านฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การสื บ ค้ น (ออนไลน์ ) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 วันที่ 21 ก.พ.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ วันที่ 21–23 มี.ค.61
ณ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
- อบรมเชิงปฏิบัติก าร การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สาหรับ
วิทยานิพนธ์และการทาวิจัย R2R วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
- สัมมนาทางวิช าการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารส าคัญขององค์กร
วันที่ 31 ส.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ประชุมการให้บริการข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ วันที่ 27 ธ.ค.61 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา (Wunca ครั้งที่ 36) วันที่ 16–19 ม.ค.61
- ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- สัมมนา Thailand 4.0 : Turnaround to new Trust Economy” วันที่21 ก.พ.61
ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ
ในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 8–9 มี.ค.61
- ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพฯ
- เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ (CSIC) และ OpenLab ของผลิตภัณฑ์หัวเว่ย
วันที่ 18 เม.ย.61 ณ G Tower พระราม 9 กรุงเทพฯ
- อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018 วันที่ 25–26 เม.ย.61
ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการฯ กรุงเทพฯ
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- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการปชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
- โครงการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรุงเทพฯ
ด้านบริหารจัดการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 23–24 พ.ย.60 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
- สัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 ก.พ.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
- ศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโ ลยี ส ารสนเทศ
วันที่ 10–11 พ.ค.61 ณ สานักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรุบรี จ.เพชรบุรี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6))
สานักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
และผลงานการวิเคราะห์เพื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับชานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา ระหว่างวัน ที่ 1–2 กุมภาพั นธ์ 2561 ณ โรงแรมภูว นาลี รีส อร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(7))
สานักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้จัดทาโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่ อให้ บุ คลากรเกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ทั้ งจากประสบการณ์ –กรณี ศึกษา ปั ญหา
อุปสรรคจากการศึกษาดูงาน ตลอดจนการนาเอาแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงและพัฒนาการทางาน
ต่อไป และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สานักวิทยบริการ
ฯ ได้จัดให้ ไปศึกษาดูงาน ในวัน ที่ 10–11 พฤษภาคม 2561 ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัฏเพชรบุรี
จากการศึกษาดูงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุ รี ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรได้ รั บ ฟังแนวทางการปฏิ บัติ ง าน และการพั ฒ นางานในส่ ว นของ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว และเยี่ยมชมใน
ทุกส่วนงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8))
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มหาวิ ท ยาลั ย มี การให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9))
มหาวิทยาลัย มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สาหรับ พนั กงานมหาวิทยาลั ย บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยกาหนดวงเงินไม่เกิน
15,000 บาท/ปี มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลสาหรับ ตนเอง, บิ ดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยกาหนดวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท/ปี สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อสัญญาจ้างรายปี ให้กับเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาโดยได้รับ
ค่าจ้าง รายเดือนจากงบประมาณรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน 11 คน และคนงาน
จานวน 10 คน ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี
มหาวิทยาลั ย มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ของสานักวิทยบริการ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนในแต่
ระดับการประเมิน ดีเด่น ดีมาก และดี ทาให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดี สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลากรนาสินค้าราคาประหยัดมาขายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ –วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. เพื่อเป็นอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของสานักฯ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ร ะบบการก ากั บ ติ ด ตาม โดยมี ค าสั่ ง ที่
021/2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผล
การดาเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ และดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ช่วง
- ช่วงที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
- ช่วงที่ 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560
การประเมินแต่ละช่วง ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้มีการกาหนดข้อตกลงร่วมกัน ใน
การมอบหมายภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10))
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สานักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และมี การถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเผยแพร่ในรูปของเอกสาร/แนวปฏิบัติ/คู่มือต่างๆ การเผยแพร่ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพื่อติดตามการนาความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเอง
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11))
สานั กวิทยบริการฯ ได้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาบุคลากร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งยั งไม่บรรลุ 1 กิจกรรม คือ ส่ งเสริมให้ ดาเนินการเสริมสร้าง
สุ ข ภาพเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพที่ ดี เนื่ อ งจากบุ ค ลากรมี ภ าระงานจ านวนมาก และสถานที่ ไ ม่
เอื้ออานวย ซึ่งจะได้พิจารณาดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6)
และได้จัดทาแบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการกาหนดโครงการและกิจกรรมดังนี้
1. การประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
2. อบรมพัฒนาบุคลากร จานวน 3 ครั้ง
3. อบรมงานประกันคุณภาพ
4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) จานวน 1 ครั้ง
5. อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จานวน 1 ครั้ง
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(12)
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เกณฑ์การดาเนินงาน
6. ด าเนิน งานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณ ภาพเป็น ส่วนหนึ่งของการบริห ารงานหน่วยงานตามปกติ ที่ ประกอบด้ว ยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่ว ยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. เสนอนโยบาย เป้ า หมาย วางแผน ก ากับ ดู แ ลและติ ดตามการด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พั ฒ นาระบบกลไก และวางแผนการด าเนิ น งานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ก่อ นน าเสนอคณะกรรมการประจาส านักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ตามคาสั่งที่ 25/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(1))
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พั ฒ นาและด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2560
เพื่อทบทวนและจัดทาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ/สานัก/สถาบัน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(2))
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็น
แนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(3))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นระบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้
1. พันธกิจและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
4. แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5. รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานและการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(4))
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานตามปกติ โดยให้ บุ ค ลากรมี ก ารทบทวนรายชื่ อ
คณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของภาระงานตามปกติ ข องบุ ค ลากร ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม
และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(5))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย
1. มีการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพ คือ
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จัดท าปฏิทิน การปฏิ บัติง านด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีการควบคุมและติดตามการดาเนินงานโดยการแต่งตั้งและ
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อกากับดูแลตัวบ่งชี้ในการ ดังนี้
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ปฏิทนิ การดาเนินงานประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
แผนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ (P)
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประเมิน (D)
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
3.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
4.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
4.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตุลาคม 2560-กันยายน 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
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5. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน
5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
5.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
5.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทา SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตัง้ กรรมการประเมิน
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ (C)
8. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

หมายเหตุ : 6 เดือน แรก (ต.ค.59-มี.ค.60) จัดทาเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการดาเนินงาน
6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ดาเนินงานทบทวน

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(6))
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ชื่อตัวบ่งชี้ที่
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
1. มี การพั ฒนาแผนกลยุท ธ์จ ากผล อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ ทางการเงินและแผนปฏิ บัติ การ
ประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้
บรรลุ ผลตามตั วบ่ งชี้ และเป้ าหมาย
ของแผนกลยุทธ์
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความ อาจารอธิบ โพทอง
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย
ภายนอก หรื อ ปั จ จั ย ภายในที่ ไ ม่
สามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
อย่ า งครบถ้ ว น ทั้ ง 10 ประการ
ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ ต รงและแหล่ งเรี ย นรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. จั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นา อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
บุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน
6. ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง อาจารย์อธิบ โพทอง
กั บ พั น ธกิ จ และ พั ฒ นาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงาน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว น
หนึ่ งของการบริ ห ารงานหน่ ว ยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

ผู้จัดเก็บข้อมูลและประสานงาน

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางพรทิพย์ เดชรอด
จัดทาแผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นายสายชน คงคะพันธ์
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมภิบาล

นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่

คณะกรรมการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ KM

นางนภารัตน์ จาเนียร

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
แผนพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางยุพิน กิจที่พึ่ง
ประกันคุณภาพ
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ชื่อตัวบ่งชี้ที่

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :
ระดั บ คว ามส าเร็ จ ของการ
ให้ บริการที่ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้
อาจารย์อธิบ โพทอง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
อาจารย์อธิบ โพทอง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 :
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ผู้จัดเก็บข้อมูลและประสานงาน

คณะกรรมการด าเนิ น งาน นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้รับบริการ
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ง นางสาวเมตตา สังข์ทอง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
ห้องสมุด
คณะกรรมการดาเนินงานการ นายนิทัศน์ รสโอชา
จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
คณะกรรมการด าเนิ น งาน นายเจษฎา สุขสมพืช
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์

โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีหน้าที่ดาเนินการดังนี้
1. รวบรวมเอกสารตามตัวบ่ งชี้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประชุมคณะกรรมการตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดทาเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอานวยความสะดวก ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(7))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จานวน 13 คาสั่ง เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่กากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการอานวยการและการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
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5. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
7. คณะกรรมการการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
11. คณะทางานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12. คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
13. คณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library”
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(8))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อติดตามการควบคุมด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานข้อมูล ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(9))
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา น าเสนอแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา
เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29
มกราคม 2561 เพื่อขอความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(10))
2. มีการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่
ทาหน้าที่กากับ ดูแลตัวบ่งชี้ เพื่อติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน
คณะกรรมการดาเนินงานต่างๆ มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อ
เสนอข้อมูลการรายงานต่อผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ มีการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ในการตรวจสอบ
ข้อมูลการดาเนิ นงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน วันที่ 2 ตุล าคม
2561 โดยได้รั บ เกีย รติจ ากอาจารย์ ดร.สุ ขรักษ์ แซ่เจี่ย และนางสางเบญจรักษ์ ชิดชาญชัย เป็น
คณะกรรมการ Pre-Audit ก่อนจัดส่งรายงาน (SAR) กับมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(11))
3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารก าหนดการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
หน่วยงาน โดยกาหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวัน 12 ตุลาคม 2561 เพื่อให้การ
ดาเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ระดั บหน่ว ยงาน
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สนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คาสั่งที่ 781/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน วันที่ 7 กันยายน 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(12))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
เป็นประจาทุกๆ ปีงบประมาณ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
4.50 คะแนน
4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับดีมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(13))
4. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผน
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ท บทวนและดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
(Quality Improvement Plan) 2561 ตามตารางต่อไปนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(14))
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็ น ความส าคั ญ ในด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในว่ า เป็ น “ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ” แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ
1) การควบคุมคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ

แนวทางปรับปรุง
1. มอบหมายเป็นภาระงาน
2. อบรมให้ความรูด้ ้านการ
ประกันคุณภาพเน้นในด้านการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง
3 ด้าน

โครงการ/กิจกรรม
1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
3. มีการติดตามประเมิน

งบประมาณ
-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

1 ต.ค.60- คณะกรรมการ 1. แบบรายงานภาระงาน
30 ก.ย.61 ดาเนินงานประกัน ของข้าราชการและพนักงาน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการการ (ประเภทสนับสนุนวิชาการ)
จัดการความรู้
2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ ณ
สานักวิทยบริการฯ
มรภ. เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1011 พฤษภาคม 2561
3. การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการ
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องค์ประกอบที่ 2 : การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลา

1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน 1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
สามารถน าเสนอในรู ป แบบของแผนภู มิ หรื อ การประเมินตนเอง โดยเพิม่
การประเมินตนเอง
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง รูปแบบแผนภูมิการดาเนินงาน
จะทาให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

2. การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐานในแต่ ล ะตั ว ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
บ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

-

1ต.ค.6030ก.ย.61

2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน

ไม่ ไ ด้ จั ด อบรมการเขี ย นรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560
แล้ว สานักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด าเนิ น ประกั น
คุณภาพและดาเนินงาน สานัก
วิทยบริการฯ
งานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ 2560
3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุ
สู่ก ารมี แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี ควรมี ก ารวางแผนและ
เตรี ย มการในระยะยาว และควรน าวิ ธี ก าร
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking)
มาเป็นเกณฑ์ในการนาเสนอข้อมูล

แนวทางปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”
พร้อมกับทาความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
2. รวบรวมองค์ความรู้ของแนว
ปฏิบัติที่ดี
3. อบรมเผยแพร่องค์ความรู้
4. จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่องค์
ความรู้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด
3. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์

งบประมาณ ระยะเวลา
1ต.ค.6030ก.ย.61

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้ ้านห้องสมุด
คณะกรรมการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
คณะกรรมการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้ ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอยุธยาศึกษา
2. คาสั่งที่ 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ”
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์
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สรุปรายงานการประเมินความสาเร็จ
ของพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
การดาเนินงาน
หมายเหตุ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
กิจกรรม/โครงการ
บรรลุ
กาลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 5.00 คะแนน)

ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนใน 1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้เป็นตัวชี้วัดในการ
สานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประเมิน

เห็นความสาคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ 2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
3.
มี
ก
ารติ
ด
ตามประเมิ
น

การศึกษาภายในว่ าเป็ น “ส่ว นหนึ่ งของการ
บริ ห ารงานตามปกติ ” และครอบคลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ
1) การควบคุมคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ
3) การประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2 : การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 4.40 คะแนน)

1. การนาเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 1. จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
สามารถนาเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม
ซึ่ ง จะท าให้ ง่ า ยต่ อ การที่ จ ะอธิ บ ายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้

2. การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ 2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมิน
ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3. การที่จะพัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุ 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เตรี ย มการในระยะยาว และควรน าวิ ธี ก าร ห้องสมุด

เ ที ย บ เ คี ย ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ 3. จัดทาคู่มือ “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร

(Benchmarking)
มาเป็ น เกณฑ์ ใ นการ สารสนเทศ”

4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์
นาเสนอข้อมูล
รวมโครงการ/กิจกรรม
6 กิจกรรม

ผลการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของแผนพั ฒ นาคุ ณภาพ ร้ อยละ 100 ประกอบด้ว ยกิ จกรรม/
โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560) สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการสาเร็จ มี 6 กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(15))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.1.1-1(1)
สวท.1.1-1(2)
สวท.1.1-1(3)
สวท.1.1-1(4)
สวท.1.1-1(5)
สวท.1.1-1(6)
สวท.1.1-1(7)
สวท.1.1-1(8)
สวท.1.1-1(9)
สวท.1.1-1(10

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
ค าสั่ ง ที่ 24/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด ท าแผน งานแผนและ
ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติ ราชการ งานงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ.2561
โครงการอบรมงานประกันคุณภาพ ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ SWOT
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 8/2560
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
คาสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2561
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พ.ศ.2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 8/2560
http://arit.aru.ac.th/qualityarit.html ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สวท.1.1-1(11) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-1(12) แบบรายงานผลการด าเนิ น งานของโครงการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน/12 เดือน
สวท.1.1-1(13) รายงานการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2561
สวท.1.1-2(1) คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการและ งานประกันคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
และบริหารความเสี่ยง
สวท.1.1-2(2) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 3/2561
สวท.1.1-2(3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง
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หมายเลข
สวท.1.1-2(4)
สวท.1.1-2(5)
สวท.1.1-2(6)
สวท.1.1-2(7)
สวท.1.1-3(1)
สวท.1.1-3(2)
สวท.1.1-3(3)
สวท.1.1-3(4)
สวท.1.1-3(5)
สวท.1.1-3(6)
สวท.1.1-3(7)
สวท.1.1-3(8)

สวท.1.1-3(9)
สวท.1.1-3(10)
สวท.1.1-3(11)
สวท.1.1-3(12)
สวท.1.1-3(13)
สวท.1.1-3(14)

ข้อมูลอ้างอิง
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 มิ.ย.61
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561
เอกสารแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง
แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง 2561 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบั บ ปรุ ง ปรุ ง
พ.ศ.2561)
- เล่มแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561
คู่มือประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
ประกาศมหาวิทยาลั ย เรื่ อง หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาพประกอบการยืม-คืน ด้วยตนเอง
การเข้าใช้ Google Apps
- ภาพแสดงการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาสั่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- รายงานทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ซื้ อ ทรั พ ยากร/รายงานผลการ
ดาเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาสั่งการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์สานัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561
บันทึกข้อความรับที่ 49/2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัด
การเงินรายได้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

งานประกัน
คุณภาพและ
หลักธรรมภิบาล
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ข้อมูลอ้างอิง

สวท.1.1-3(15) คาสั่งคณะกรรมการ
1. คาสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คาสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
4. คาสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและการ
ดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
5. ค าสั่ งที่ 37/2560 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานสิ่ ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ค าสั่ ง ที่ 44/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการด าเนิ น งาน
แผนพัฒนาบุคลากร
8. ค าสั่ ง ที่ 45/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คาสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คาสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
10. ค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
12. คาสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13. คาสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาห้องสมุ ดสีเขียว
“Green Library”
สวท.1.1-3(16) คาสั่งที่ 40/2561 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
สวท.1.1-3(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
สวท.1.1-3(18) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

66
หมายเลข
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สวท.1.1-3(19) - บันทึกข้อความเสนอหนังสือ
- แบบฟอร์มการเสนอหนังสือ
สวท.1.1-3(20) ค าสั่ ง ที่ 36/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ านวยการและ
ดาเนินงานระดับ ความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
สวท.1.1-3(21) ผลประเมินระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
สวท.1.1-3(22) โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-3(23) 1. คาสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คาสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. คาสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและการ
ดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
5. ค าสั่ งที่ 37/2560 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานสิ่ ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ค าสั่ ง ที่ 44/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการด าเนิ น งาน
แผนพัฒนาบุคลากร
8. ค าสั่ ง ที่ 45/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คาสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คาสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
10. ค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
12. คาสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13. คาสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขี ยว
“Green Library”
ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริห ารและพัฒ นาบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2561
- บันทึกข้อความ ศธ 0550.1/1150 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการดาเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์แ ละวันอาทิตย์ ประจาภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- บั น ทึ ก ข้ อ ความ ศธ 0550.8.1/210 ส่ ง แจ้ ง รายชื่ อ กรรมการ
ดาเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์แ ละวันอาทิตย์
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- ประชุม คณะกรรมการด าเนิ นงานประกั นคุณ ภาพและดาเนิน งาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่
7 กุมภาพันธ์ 2561
- โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค าสั่ ง ที่ 03/2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานการจั ด การความรู้
งานประกัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คุณภาพและการ
- คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน จัดการความรู้
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนการจัดการความรู้
รายงานการประชุมการจัดการความรู้
คู่มือ“One Stop service”
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.2.1/ว250 เรื่องขอเชิญหน่วยงานเข้า
ร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
- ประกาศหมาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คาสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ งานประกันคุณภาพ
พัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี และแผนพัฒนา
บุคลากร
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564
สวท.1.1-5(2) เล่มกรอบอัตรากาลัง 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564
สวท.1.1-5(3) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการจั ด ท าแผนบริ ห ารและพั ฒ นา
บุ คลากรของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ครั้งที่ 1–2/2561
สวท.1.1-5(4) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561
สวท.1.1-5(5) เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564
สวท.1.1-5(6) รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาบุ คลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
สวท.1.1-5(7) คาสั่ งที่ 35/2561 เรื่ อ ง ให้ พนั กงานมหาวิท ยาลั ยเข้าร่ ว มโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า
งานและผลงานการวิเคราะห์เพื่อกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นของตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”
สวท.1.1-5(8) โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
สวท.1.1-5(9) บั น ทึ ก ข้ อ ความขอเรี ย นเชิ ญ เข้ า ร่ ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สวท.1.1-5(10) คาสั่ง เรื่องการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-5(11) แบบรายงานผลการไปราชการ/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม
สวท.1.1-5(12) แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562)
สวท.1.1-6(1) ค าสั่ ง ที่ 25/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คุณภาพ
สวท.1.1-6(2)) - เอกสารการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาและด าเนิน งานประกั น
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพัฒ นาและด าเนิ นงานประกั น
สวท.1.1-5(1)
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สวท.1.1-6(4)
สวท.1.1-6(5)
สวท.1.1-6(6)
สวท.1.1-6(7)
สวท.1.1-6(8)
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คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับสานัก/สถาบัน
เล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2561
คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. คาสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
2. คาสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. คาสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. คาสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและการ
ดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
5. ค าสั่ งที่ 37/2560 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานสิ่ ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คาสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7. ค าสั่ ง ที่ 44/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการด าเนิ น งาน
แผนพัฒนาบุคลากร
8. ค าสั่ ง ที่ 45/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
9. คาสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. คาสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
9. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
10. ค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
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12. คาสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13. คาสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
“Green Library”
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิน งานประกั น คุ ณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที 1/2560
- เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2561
- บันทึกข้อความเชิญ Pre-Audit
ค าสั่ ง ที่ 781/2561 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2559-พ.ศ.2561
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
รายงานการประเมิน ความส าเร็จ ของแผนพั ฒ นาคุณ ภาพ (Quality
Improvement Plan) พ.ศ.2561

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

71
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2561
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
2. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
3. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
4. นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สาคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
2. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่า
กว่า 3.51
5. มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการให้บริการในรอบปี
ต่อไป
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เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ ปี 2560 ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให้ ง านดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามระบบ
คณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ประจาปี 2560 ได้จัดทาแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผู้รับบริการประจาปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจาปี 2561โดยครอบคุลมการ
ให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านระบบสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(1))
แผนดังกล่าว จัดทาโดยการนาผลการสารวจความต้องการประจาปี 2561 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจประจาปี 2560 เป็นแนวทางการจัดทาแผน ได้มีการถ่ายทอดและดาเนินการ
ตามแผนเป็นระยะ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ปรับปรุงแผนการให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้
การดาเนินการบริการครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การดาเนินการดังกล่าวมีการ
ติดตามและขับ เคลื่ อน โดยคณะกรรมการอานวยการและดาเนินงานระดั บความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปี 2561 (คาสั่งที่ 36/2560 ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2560)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2))
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจาปี 2561
รายการดาเนินงาน
1. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
และนาผลปรับปรุงแผนการบริการ
2. แต่ งตั้งคณะกรรมการระดับความสาเร็จ
ของการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3. ส ารวจความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
ประจาปี 2561
4. กาหนดแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
5.ด าเนิ น การตามแผนการให้ บ ริ ก าร ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ
7. ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตามผลการ
ประเมินการดาเนินงาน
8. สารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริการต่ อ
การให้บริการ ประจาปี 2561
9. สรุ ป ร าย ง าน ผ ล ด า เนิ น ง า น ร ะ ดั บ
ความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ SAR

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 หมายเหตุ
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน2561)
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
- ระเบียบการ
ให้บริการสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ปฐมนิเทศการ
ใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้
ผู้รับบริการทราบ
ระเบียบและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบการ
ให้บริการของ
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้
อย่างถูกต้อง

รายละเอียด
1. กาหนดและเผยแพร่ระเบียบ
การใช้บริการสานักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่
เว็บไซต์ Facebook และการ
จัดทาป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจาจุดบริการ
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการ
ให้บริการสารสนเทศของสานัก
วิทยบริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดสาหรับนักศึกษา
ใหม่ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องอิง
บัตรนักศึกษาที่ออกโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความล่าช้า

ตัวชี้วัด
1. เผยแพร่ระเบียบการใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์สานักวิทยวิทยบริการฯ
www.arit.aru.ac.th/2018
และจัดทาป้ายแสดงระเบียบและข้อควร
ปฏิบัติในการเข้าใช้บริการของสานักวิทย
บริการฯ
2. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี 2561
3. นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้รับการปฐมนิเทศ
การใช้บริการสานักวิทยบริการฯ
4. นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและ
เข้าใช้ห้องสมุดได้สะดวกขึ้น
5. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าใช้ได้หลากหลายช่องทาง
และสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ 1. งานบริการ
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ สารสนเทศ
เกินกาหนดมีจานวนน้อยลง
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ
3. มีคู่มือการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

5. สานักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

จัดอบรม
บุคลากรด้าน
การบริการที่ดี
การสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีในการ
ให้บริการและ
การปฏิบัติงาน

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับระบบงานและภาระ
งานที่รับผิดชอบ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น รองรับการ
ให้บริการที่มีความ
หลากหลาย
3. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจาทุกจุด
บริการของห้องสมุด

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง การ
บริการ“One Stop
Service” เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ส่ งเสริมให้ บุคลากรเข้ า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ประชุมสัมมนาและศึกษาดู
ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ให้บริการ
3.เพิ่มจุดบริการให้ครบทุก
ชั้นของห้องสมุด

1.การจัดการความรู้เรื่อง
การบริการ “One Stop
Service”
2.สานักวิทยบริการฯ จัด
และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ
3.จัดให้มีจุดบริการครบทุก
ชั้นของห้องสมุดเพื่อให้
บริการตอบคาถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศ
4.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
1.คณะกรรมการ
ทักษะการให้บริการ “One
พัฒนาบุคลากร
Stop Service” คือ สามารถ
ตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
สารสนเทศของจุดบริการอื่นๆ
ของห้องสมุดได้และสามารถ
ให้บริการแทนจุดบริการอื่นได้
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
คาถามและช่วยค้นคว้าประจา
ชั้น 4
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
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3) ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
กิจกรรม
การจัด
สภาพแวด
ล้อมให้เอื้อ
ต่อการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวกของส านั ก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ

รายละเอียด
1. จัดหาเก้าอี้ที่นั่ง
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
เ ท ค โ น โ ล ยี อาคารสานักวิทยบริการ
ส า ร ส น เท ศ ใ ห้ มี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยากาศเอื้ อ ต่ อ 3. ซ่อมบารุงและทา
การเรี ย นรู้ เช่ น มี ความสะอาด
ความเป็นสัดส่วน มี เครื่องปรับอากาศ
ป้ า ยบ่ ง บอกแหล่ ง 4 ปรับปรุงห้องน้าให้
สารสนเทศชั ด เจน พร้อมใช้งาน
สถานที่มีความเป็ น 5. ปรับปรุงตู้น้าดื่มให้
ระเบียบ สวยงาม มี พร้อมบริการ
เ ท ค โ น โ ล ยี 6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อระบบ
สารสนเทศที่เอื้อต่อ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การให้บริการ
Wi-Fi
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่เพิ่มเติม
8. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์
ที่จาเป็นสาหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด
1. สานักวิทยบริการฯมี
การจัดหาเก้าอี้เพื่อ
ให้บริการเพิ่มเติม
2. มีการจัดพื้นที่สีเขียวทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
3. มีการจัดหา
เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม
และมีการวางแผนการทา
ความสะอาดให้มี
ประสิทธิภาพ
4 มีการตรวจสอบห้องน้า
เป็นระยะเพื่อให้ห้องน้า
พร้อมใช้งาน
5. มีการจัดหาและซ่อม
บารุงตู้น้าดื่มเพื่อให้บริการ
6. มีการขยายพื้นที่
ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi
เพิ่มมากขึ้น
7. จัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
สานักวิทยบริการฯต้อง
1. มีเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
2. ห้องสมุดมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม มีบรรยากาศดี
สาหรับการมาใช้บริการ
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน
เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ไม่ประหยัดพลังงาน
จานวน 4 เครื่องและมีการทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจา อย่างน้อย ปีละ 2
ครั้ง
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้าได้รับการซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิดการชารุด อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ
5. มีตู้น้าดื่มให้บริการที่เพียงพอ
6. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน 80 เครื่อง
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุม
116 จุด
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น ดังนี้
- โปรเจคเตอร์สาหรับห้องเรียน จานวน 5 เครื่อง
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จานวน 4

ผู้รับผิดชอบ
1.
คณะกรรมการ
ด้านสถานที่สิ่ง
อานวยความ
สะดวก
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

รายละเอียด

ตัวชี้วัด
8. มีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
ให้บริการทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น
9. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวก

เป้าหมาย
เครื่อง
- ไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนจานวน 24 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง
- ชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
* Access Point 52 ตัว
* Switch 24ช่อง 10 ตัว
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่างๆของสานักวิทยบริการฯ
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

ผู้รับผิดชอบ
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ง า น พั ฒ น า เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการ คุณภาพการ
ให้บริการ
บริการของ
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
ประจาจุดบริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง ตลอดเวลาทา
การ ตั้งแต่08.00-16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่บริการ
2. จัดพื้นที่บริการให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. ขยายการให้บริการในช่วง
สอบปลายภาคเรียน ตัง้ แต่เวลา
16.30-23.00น.
4. เผยแพร่คู่มือจัดการความรู้
เรื่องการให้บริการแบบ ONE
STOP SERVICE
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและสารสนเทศ
อื่นๆรวมทั้งนาคณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน

1. จุดบริการมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาทาการ
8.00-16.30 น.
2. สานักวิทยบริการฯ มีการ
จัดพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
3. จัดให้มีการขยายเวลา
ให้บริการนอกเวลา 16.3023.00 น. ในช่วงปลายภาค
เรียน 2 ภาคเรียน
4. มีเผยแพร่คู่มือการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การให้บริการ
แบบ ONE STOP SERVICE
ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่
5. มีการจัดหาหนังสือและ
สารสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
6. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านคุณภาพ
การให้บริการ

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา
ทาการ 8.00-16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- มีห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับอาจารย์
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้
- จัดพื้นทีบ่ ริการที่สามารถใช้เสียงได้
- จัดพื้นทีบ่ ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวกขึ้น
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยย้ายเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชัน้ 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอก
เวลา 16.30-23.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การให้บริการแบบ
“ONE STOP SERVICE” ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP SERVICE”
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
คุณภาพการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้รับผิดชอบ
1. งานบริการ
สารสนเทศ
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ

วัตถุประสงค์
ผลิต พัฒนาและ
จัดหาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

รายละเอียด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แก่การจัดหา
และพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library
- ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ภาษาต่างประเทศ
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The Integrated Library
System) เพื่อจัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด
ได้แก่ งานจัดหา งานทารายการบรรณานุกรม และงานยืมคืน
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ Online Public
Access Catalog (OPAC) เครื่องมือสาหรับช่วยค้นหาและ
แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดให้
ผู้ใช้บริการได้รบั ทราบ
4.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.จัดหา พัฒนาและปรับปรุง และ
เพิ่มจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ในแต่ละฐานข้อมูล
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิ ี่
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น
การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยตนเอง การจัดการสารสนเทศ
ที่มีความหลากหลาย
3.เพิ่มและพัฒนาช่องทางการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้
ตอบสนองผู้ใช้บริการ
4.เพิ่มและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองการ
เรียนการสอน
5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านระบบสารสนเทศ

สานักวิทยบริการฯต้องมี
1.ฐานข้อมูลห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
จานวนสารสนเทศ
2.ระบบห้องสมุดได้รับ
การพัฒนา
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ระบบสืบค้นสารสนเทศ
(OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1
ช่องทาง
4.สานักวิทยบริการฯมี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้น
5.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(3))

ผู้รับผิดชอบ
1.งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ
2.งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็จ ติดตามการดาเนินการตามแผนการให้บริการ โดยการประชุมติดตามผลการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนและ
สามารถสรุปผลการดาเนินการตามแผนการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1))
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด
1. กาหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์
Facebook และการจัดทา
ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจาจุดบริการ
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของสานักวิทย
บริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดสาหรับ

เป้าหมาย
1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ
เกินกาหนดมีจานวนน้อยลง
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ
3. มีคู่มือการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
5. สานักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ

การดาเนินงาน
1. การเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น
ระยะเวลา
ปริมาณผู้ใช้บริการ(ครั้ง)
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
125,001
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
108,891
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
93,958
ปริมาณการคืนหนังสือเกินกาหนด
ระยะเวลา
จานวนคน
จานวนเล่ม
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
24
46
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
24
52
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
68
146
2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะนาการใช้บริการแบบรายบุคคล แบบ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือ การยืม
ต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
3. มีคู่มือและป้ายแนะนากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตนระหว่างการ

ว/ด/ป
27 สิงหาคม
2561

11 มกราคม
2561
15-30 มกราคม
2561
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รายละเอียด
เป้าหมาย
นักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยไม่ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความล่าช้า

การดาเนินงาน

ว/ด/ป

เข้าใช้บริการของห้องสมุด
- จัดทาป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จานวน 1 ป้าย
มีนาคม/สิงหาคม
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
2561
- จัดทาป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 81.0
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง
การบริการ“One
Stop Service” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ
3.เพิ่มจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด

เป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One
Stop Service” คือ
สามารถตอบคาถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศของ
จุดบริการอื่นๆของห้องสมุด
ได้และสามารถให้บริการ
แทนจุดบริการอื่นได้
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
ประจาชั้น 4
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

การดาเนินงาน
ว/ด/ป
1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”พร้อมทั้งจัดทาคู่มือ พฤษภาคม
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการให้บริการเพิ่มเติม
2561
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนการบริห ารและพัฒ นา
บุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – ตุลาคม25012564 โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับ กันยายน2561
ระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการดาเนินงาน คือ ส่งเสริมให้บุค ลากร
เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31 ครั้ง 43 คน
รายงานผล
- เข้ารับการอบรมภายใน 18 ครั้ง 45 คน
27 กันยายน
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน (รอผลใหม่)
2561
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีนาคม/สิงหาคม
2561
สารสนเทศ ร้อยละ 80.8
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3) ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

เป้าหมาย
1. จัดหาเก้าอี้ที่นั่ง สานักวิทยบริการฯต้อง
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ 1. มีเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษา
ผู้รับบริการ
และผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษา
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
รอบอาคารสานัก
2. ห้องสมุดมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม มี
วิทยบริการและ
บรรยากาศดีสาหรับการมาใช้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อ
3. ซ่อมบารุงและทา ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ไม่
ความสะอาด
ประหยัดพลังงาน จานวน 4 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ
และมีการทาความสะอาด
4 ปรับปรุงห้องน้าให้ เครื่องปรับอากาศเป็นประจา อย่าง
พร้อมใช้งาน
น้อย ปีละ 2 ครั้ง
5. ปรับปรุงตู้น้าดื่ม 4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้า
ให้พร้อมบริการ
ได้รับการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยน
6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อ ทุกครั้งที่เกิดการชารุด อย่างทันต่อ
ระบบเครือข่าย
ความต้องการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5. มีตู้น้าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
7. จัดหาเครื่อง
ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด
คอมพิวเตอร์ใหม่
6. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
เพิ่มเติม
นักศึกษาและผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน
8.จัดหา
80 เครื่อง
โสตทัศนูปกรณ์ที่
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้

การดาเนินงาน
1. จัดหาเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
เพิ่ม 20 ตัว
2. การจัดพื้นที่สีเขียวสาหรับบริการ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร และ
จัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
3. เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเก่าเพิ่มเติม
ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ห้องประชุมต้นโมก จานวน 2 เครื่อง
- มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา ทุก ๆ
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจาทุกเดือน
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบารุงจะทาการซ่อมระบบ สาธารณูปโภค
ในห้องน้า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมได้รับทราบปัญหา
และซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้บริการ (เอกสารซ่อม)
5. มีการแจ้งตู้น้าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ชารุด แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
และไม่ได้มีการจัดหาเพิ่มเติม เนื่องจากตู้น้าดื่มชารุดหลังการใช้จ่าย
งบประมาณ
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการ

ว/ด/ป
27พฤศจิกายน2561
ตุลาคม 2560-กันยายน
2561 (รูปภาพ)

เมษายน 2561
27 กุมภาพันธ์.61

ตุลาคม และ กรกฎาคม
1 กุมภาพันธ์ 2561
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รายละเอียด
จาเป็นสาหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ

เป้าหมาย
ครอบคลุม 116 จุด
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนี้
- โปรเจคเตอร์สาหรับห้องเรียน
จานวน 5 เครื่อง
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง
- ไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนจานวน
24 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน
3 เครื่อง
- ชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
* Access Point 52 ตัว
* Switch 24ช่อง 10 ตัว
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรม
บริการวิชาการต่างๆของสานักวิทย
บริการฯ
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การดาเนินงาน
จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 80 เครื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม และพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติม 116 จุด เพื่อให้การใช้
บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่มได้แก่
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จานวน 5 เครื่อง
- จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจานวน 24 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
- Access Point 52 ตัว
- Switch 24ช่อง 10 ตัว
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2

ว/ด/ป

5 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561
22 พฤศจิกายน 2561
1,20 กุมภาพันธ์ 2561
13 พฤศจิกายน 2561
29 มีนาคม 2561
มิถุนายน 2561
มีนาคม,สิงหาคม 2561
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
รายละเอียด
1. สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้
บริการประจาจุด
บริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง
ตลอดเวลาทาการ
ตั้งแต่08.00-16.30 น.
ให้ครอบคลุมพื้นที่
บริการ
2. จัดพื้นที่บริการให้
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
3. ขยายการให้บริการ
ในช่วงสอบปลายภาค
เรียน ตั้งแต่เวลา
16.30-23.00น.
4. เผยแพร่คู่มือจัดการ
ความรูเ้ รื่องการ
ให้บริการแบบ ONE
STOP SERVICE
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์

เป้าหมาย
1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาทาการ 8.0016.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- มีห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับอาจารย์
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อ
รองรับพฤติกรรมผู้ใช้
- จัดพื้นทีบ่ ริการที่สามารถใช้เสียงได้
- จัดพื้นทีบ่ ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดย
ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3
ไปชัน้ 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการนอกเวลา 16.30-23.00 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การ
ให้บริการแบบ “ONE STOP
SERVICE” ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP
SERVICE”
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่

การดาเนินงาน
1. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ เปลี่ ย นเวรนั่ ง จุ ด บริการตลอดเวลาท าการ เพื่ อให้ ส ามารถ
ให้บริการตลอดเวลาทาการ 8.00-16.30 น.
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้าประจาชั้น 4
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพิ่มแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น
4
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ทา
การลงชื่อขอใช้
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาของสานักวิทยบริการฯ
ร้อยละ 79.6
4. มีการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE
และมีการจัดทาคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
5. มีการสารวจความต้องการและดาเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตาม
งบประมาณที่มีการตัง้ ไว้ ซึ่งได้จานวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้
- หนังสือ
129,470
รายการ
- วารสาร
220
รายการ
- หนังสือพิมพ์ 15
รายการ
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 รายการ

ว/ด/ป
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
มิถุนายน 2561
มิถุนายน 2561
เมษายน 2561
มีนาคม,สิงหาคม 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561
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ห้องสมุดเพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอื่นๆรวมทั้ง
นาคณาจารย์คัดเลือก
หนังสือให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียน
การสอน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิด
สอนของมหาวิทยาลัย
เป็น ร้อยละ 79.6
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ว/ด/ป
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ได้แก่การจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (ELibrary
- ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The
Integrated Library System) เพื่อ
จัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด ได้แก่
งานจัดหา งานทารายการบรรณานุกรม
และงานยืม-คืน

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
สานักวิทยบริการฯต้องมี
ด้านระบบสารสนเทศ
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการ
1.ปรั บ ปรุ ง ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ นและมี จ านวน
พัฒนาและเพิ่มจานวนสารสนเทศ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา
ฐานข้อมูล
2561
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
วิทยานิพนธ์
1140
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
วิจัยอาจารย์
26
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง
จดหมายเหตุ
301
4.สานักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
ตาราหลัก
1244
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการ
ตาราวิชาการ
128
สอนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20,950
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
TDC (Thailis)
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
- มหาวิทยาลัยราชภัฎ
1,587
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ระนครศรีอยุธยา
- ทุกสถาบัน
482,387
วิชาการออนไลน์
11 ฐาน
ภาษาต่างประเทศ
ระบบสืบค้นหนังสือ
129,470
อัตโนมัติ
2. จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Matrix

ว/ด/ป
ตุลาคม 2560กันยายน 2561

ตุลาคม 2560กันยายน 2561
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3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ
Online Public Access Catalog
(OPAC) เครื่องมือสาหรับช่วยค้นหา
และแสดงรายละเอียดรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ
4.พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

ว/ด/ป

3. ทาความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และสานัก 4 เมษายน 2561
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อการใช้ฐานข้อมูล
Ebcohost และฐาน IG
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มี
27 กุมภาพันธ์ 2561
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(Access Point) เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จานวน
116 จุด ดังนี้
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)
จานวน 5 จุด
- อาคารวิทยบริการ (15)
จานวน 2 จุด
- อาคาร 317
จานวน 4 จุด
- อาคารสานักงานอธิการบดี
จานวน 9 จุด
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)
จานวน 6 จุด
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)
จานวน 6 จุด
- โรงอาหาร
จานวน 4 จุด
- อาคารครุศาสตร์ (46)
จานวน 6 จุด
- อาคาร 70 ล้าน
จานวน 6 จุด
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42) จานวน 6 จุด
- อาคารดนตรี
จานวน 4 จุด
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จานวน 22 จุด
- กองพัฒนานักศึกษา
จานวน 2 จุด
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา
จานวน 4 จุด
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน
- อาคารท้องฟ้าจาลอง
จานวน 3 จุด
- อาคารประถมสาธิต
จานวน 3 จุด
- อาคารสาธิตปฐมวัย
จานวน 1 จุด
- อาคาร 1
จานวน 3 จุด
- อาคาร 2
จานวน 3 จุด
- อาคาร 4
จานวน 3 จุด
- อาคาร 5
จานวน 3 จุด
- อาคาร 6
จานวน 3 จุด
- อาคาร 7
จานวน 3 จุด
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จานวน 3 จุด
- หอประชุมมหาวิทยาลัย
จานวน 2 จุด
- อาคารโรงยิม
จานวน 1 จุด
เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi แก่บุ คลากรและนัก ศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย ให้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.)
ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE
802.11nแ ล ะ พื้ น ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย Wi-Fi มี จ านวนจุ ด ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยการ
ให้บริการ SSID สาหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fiได้ ก าหนดชื่ อ ของช่ อ งสั ญ ญาณ( SSID)

ว/ด/ป
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน
ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่
ระยะทาง และชนิ ดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน
802.11a, b, g, n, ac)
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้
จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรม
มี 1 ห้อง จานวน 50 เครื่อง
4. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) จานวน 3 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการและพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า น
ระบบสารสนเทศ คิดเป็น ร้อยละ 79.4

ว/ด/ป
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เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการระดับความสาเร็จ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงาน ทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ซึ่งมีผลการดาเนินการโดยรวม ตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1))
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
การประเมินการดาเนินงาน หมายเหตุ
รายละเอียด
เป้าหมาย
การดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
1. กาหนดและเผยแพร่ 1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ 1. การเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น

ระเบียบการใช้บริการ
สานักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ เว็บไซต์
Facebook และการ
จัดทาป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ
ประจาจุดบริการ
2. จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่
1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของสานัก

ได้ง่าย และปริมาณการคืน
หนังสือเกินกาหนดมีจานวน
น้อยลง
2. จุดบริการมีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการทุกจุด
บริการ
3. มีคู่มือการใช้บริการสานัก
วิทยบริการฯ
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
ได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
5. สานักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้

ระยะเวลา
ปริมาณผู้ใช้บริการ(ครั้ง)
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
125,001
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
108,891
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
93,958
ปริมาณการคืนหนังสือเกินกาหนด
ระยะเวลา
จานวนคน
จานวนเล่ม
กันยายน 2558-สิงหาคม 2559
24
46
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560
24
52
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561
68
146
2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะนาการใช้บริการแบบรายบุคคล
แบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้น
หนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัคร
สมาชิกผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3. มีคู่มือและป้ ายแนะนากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตน
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รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

วิทยบริการฯได้อย่าง
ถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการ
3. เปลี่ยนรูปแบบการ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
สาหรับนักศึกษาใหม่
ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่
ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีความล่าช้า

บริการได้หลายช่องทาง
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80

ระหว่างการเข้าใช้บริการของห้องสมุด
- จัดทาป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จานวน 1 ป้าย
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดทาป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการสานักวิทยบริก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 81.0

การประเมินการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง
การบริการ“One
Stop Service” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ
3.เพิ่มจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One
Stop Service” คือ
สามารถตอบคาถามและช่วย
ค้นคว้าสารสนเทศของจุด
บริการอื่นๆของห้องสมุดได้
และสามารถให้บริการแทน
จุดบริการอื่นได้
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม
ร้อยละ 100
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
คาถามและช่วยค้นคว้า
ประจาชั้น 4
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการ
ให้บริการเพิ่มเติม
2. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท าแผนการ
บริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยมีกลยุทธ์ใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงาน
และภาระงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการดาเนินงาน คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่ว มการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31 ครั้ง 43 คน
- เข้ารับการอบรมภายใน 18 ครั้ง 45 คน
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน (รอผลใหม่)
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80.8

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
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3) ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
รายละเอียด
1. จัดหาเก้าอี้ที่
นั่งเพิ่มขึ้นให้
เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคาร
สานักวิทย
บริการและ

เป้าหมาย

สานักวิทยบริการฯต้อง
1. มีเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
2. ห้องสมุดมีพื้นที่สีเขียว สวยงาม มี
บรรยากาศดีสาหรับการมาใช้บริการ
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ไม่
เทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน จานวน 4 เครื่องและ
สารสนเทศ
มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
3. ซ่อมบารุง
เป็นประจา อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
และทาความ
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้าได้รับ
สะอาด
การซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่
เครื่องปรับอากา เกิดการชารุด อย่างทันต่อความต้องการ
ศ
ใช้บริการ
4 ปรับปรุง
5. มีตู้น้าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
ห้องน้าให้พร้อม ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด
ใช้งาน
6. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษา
5. ปรับปรุงตู้น้า และผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน 80 เครื่อง

การดาเนินงาน

1. จัดหาเก้าอี้สาหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพิ่ม 20 ตัว
2. การจัดพื้นที่สีเขียวสาหรับบริการ
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร
และจัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
3. เครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเก่าเพิ่มเติม
ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จานวน 1 เครื่อง
ห้องประชุมต้นโมก จานวน 2 เครื่อง
- มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา ทุก ๆ
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจาทุกเดือน
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบารุงจะทาการซ่อมระบบ
สาธารณูปโภคในห้องน้า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อม
ได้รับทราบปัญหาและซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้
บริการ (เอกสารซ่อม)
5. มีการแจ้งตู้น้าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ชารุด แต่ไม่สามารถ

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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รายละเอียด
ดื่มให้พร้อม
บริการ
6. เพิ่มจุด
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต WiFi
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพิ่มเติม

เป้าหมาย

7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้
ครอบคลุม 116 จุด
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการ
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ดังนี้
- โปรเจคเตอร์สาหรับห้องเรียน จานวน
5 เครื่อง
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง
- ไมโครโฟนสาหรับห้องเรียนจานวน 24
ชุด
8.จัดหา
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3
โสตทัศนูปกรณ์ที่ เครื่อง
จาเป็นสาหรับ
- ชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
ห้องเรียนและการ - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ให้บริการ
* Access Point 52 ตัว
* Switch 24ช่อง 10 ตัว
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการ
วิชาการต่างๆของสานักวิทยบริการฯ
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

การดาเนินงาน

ซ่อมแซมได้ และไม่ได้มีการจัดหาเพิ่มเติม เนื่องจากตู้น้าดื่มชารุด
หลังการใช้จ่ายงบประมาณ
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติม 116 จุด เพื่อให้
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่ม
ได้แก่
- จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จานวน 5 เครื่อง
- จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จานวน 4 เครื่อง
- จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจานวน 24 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง
- จัดซื้อชั้นหนังสือ จานวน 4 ชุด
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
- Access Point 52 ตัว

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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- Switch 24ช่อง 10 ตัว
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน

1. สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดเจ้าหน้าที่
เพื่อให้บริการ
ประจาจุดบริการ
โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง
ตลอดเวลาทาการ
ตั้งแต่08.0016.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่
บริการ
2. จัดพื้นที่บริการ
ให้ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
3. ขยายการ
ให้บริการในช่วง
สอบปลายภาค

1. จุดบริการทุกจุด มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาทาการ
8.00-16.30 น. โดยไม่
เว้นช่วงพักเที่ยง
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการ
ตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- มีห้องศึกษาค้นคว้า
สาหรับอาจารย์
- ลดระเบียบการใช้ห้อง
กลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้
- จัดพื้นทีบ่ ริการที่
สามารถใช้เสียงได้
- จัดพื้นทีบ่ ริการ
อินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น
- เพิ่มความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการโดยย้าย
เคาน์เตอร์บริการยืม-

1. จั ด เจ้ า หน้ าที่ เ ปลี่ ย นเวรนั่ ง จุ ด บริ ก ารตลอดเวลาท าการ เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
ตลอดเวลาทาการ 8.00-16.30 น.
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้าประจาชั้น 4
- ปรับเปลี่ ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้ มีความเป็นสัดส่ ว น เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพิ่มแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น 4
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ทาการลง
ชื่อขอใช้
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาของสานักวิทยบริการฯ ร้อยละ
46.1
4. มีการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE และมีการ
จัดทาคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ
5. มีการสารวจความต้องการและดาเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการ
สารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณที่มีการตั้งไว้ ซึ่งได้จานวน
สารสนเทศต่างๆ ดังนี้

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
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เรียน ตั้งแต่เวลา
16.30-23.00น.
4. เผยแพร่คู่มอื
จัดการความรู้เรื่อง
การให้บริการแบบ
ONE STOP
SERVICE
5. จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมคัดเลือก
หนังสือและ
สารสนเทศอื่นๆ
รวมทั้งนา
คณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

คืน จากชัน้ 3 ไปชั้น 1
- หนังสือ
129,470
รายการ
3. ผู้ใช้บริการมีความพึง
- วารสาร
220
รายการ
พอใจต่อการให้บริการ
- หนังสือพิมพ์ 15
รายการ
นอกเวลา 16.30-23.00
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 รายการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 79.6
มีคู่มือ การให้บริการ
แบบ “ONE STOP
SERVICE” ไว้ศึกษา
เพื่อให้สามารถบริการ
ได้แบบ “ONE STOP
SERVICE”
5. ห้องสมุดมีหนังสือ
และสารสนเทศที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย
6. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ได้แก่การจัดหาและ
พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้สอดคล้องหลักสูตรการเรียน
การสอนและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์
(E-Library)
- ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(The Integrated Library
System) เพื่อจัดการงานของ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

สานักวิทยบริการฯต้องมี
ด้านระบบสารสนเทศ
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการพัฒนา
1.ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจานวนสารสนเทศเพิ่มขึ้น
และเพิ่มจานวนสารสนเทศ
ฐานข้อมูล
2561
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา
วิทยานิพนธ์
1140
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
วิจัยอาจารย์
26
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
จดหมายเหตุ
301
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง
ตาราหลัก
1244
4.สานักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
ตาราวิชาการ
128
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20,950
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
TDC (Thailis)
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1,587
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ระนครศรีอยุธยา
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
- ทุกสถาบัน
482,387
วิชาการออนไลน์
11 ฐาน
ภาษาต่างประเทศ
ระบบสืบค้นหนังสือ
129,470
อัตโนมัติ
2. จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
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ห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของ
ห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งาน
ทารายการบรรณานุกรม และ
งานยืม-คืน
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ
หรือ Online Public Access
Catalog (OPAC) เครื่องมือ
สาหรับช่วยค้นหาและแสดง
รายละเอียดรายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รวมถึง
การแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบ
4.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

3. ทาความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และสานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่อการใช้ฐานข้อมูล Ebcohost และฐาน IG
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ได้แก่
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point)
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จานวน 116 จุด ดังนี้
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)
จานวน 5 จุด
- อาคารวิทยบริการ (15)
จานวน 2 จุด
- อาคาร 317
จานวน 4 จุด
- อาคารสานักงานอธิการบดี
จานวน 9 จุด
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)
จานวน 6 จุด
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)
จานวน 6 จุด
- โรงอาหาร
จานวน 4 จุด
- อาคารครุศาสตร์ (46)
จานวน 6 จุด
- อาคาร 70 ล้าน
จานวน 6 จุด
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42) จานวน 6 จุด
- อาคารดนตรี
จานวน 4 จุด
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จานวน 22 จุด
- กองพัฒนานักศึกษา
จานวน 2 จุด
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา
จานวน 4 จุด
- อาคารท้องฟ้าจาลอง
จานวน 3 จุด

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
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การดาเนินงาน

- อาคารประถมสาธิต
จานวน 3 จุด
- อาคารสาธิตปฐมวัย
จานวน 1 จุด
- อาคาร 1
จานวน 3 จุด
- อาคาร 2
จานวน 3 จุด
- อาคาร 4
จานวน 3 จุด
- อาคาร 5
จานวน 3 จุด
- อาคาร 6
จานวน 3 จุด
- อาคาร 7
จานวน 3 จุด
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จานวน 3 จุด
- หอประชุมมหาวิทยาลัย
จานวน 2 จุด
- อาคารโรงยิม
จานวน 1 จุด
เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi แก่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่ อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.) ด้วยมาตรฐาน
IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE 802.11nและพื้นที่ที่ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจานวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยการให้บริการ SSID สาหรับการ
เชื่ อมต่อ ระบบเครือ ข่า ยไร้ส าย Wi-Fiได้ก าหนดชื่อ ของช่ องสั ญ ญาณ
(SSID) ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสั ญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่ระยะทาง และ

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน

ชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 802.11a, b, g, n, ac)
4.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31111/2 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/1 จานวน 20 เครื่อง
- ห้องเรียน 31117/2 จานวน 20 เครื่อง
4.3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง
จานวน 50 เครื่อง
4.4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จานวน 3 เครื่อง เพื่อ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพื่อให้บริการและพัฒ นาปรับปรุงเว็บไซต์อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพรวดเร็ ว ตรงต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ใช้บริการ
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ คิด
เป็น ร้อยละ 79.4

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ



หมายเหตุ
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4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ากว่า 3.51
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมอานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการประชุมเพื่อดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-30 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1417 สิงหาคม 2561
โดยผลรวมของการประเมินทุกด้าน อยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย=4.00) คิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อ
แยกเป็นรายด้าน ผลการประเมินเป็นดังนี้
-

ประเด็นความคิดเห็น
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
รวม

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-4(1))

ครั้งที่ 1
4.03
4.02
3.92
3.96
3.93
3.97

ครั้งที่ 2
4.05
4.04
4.01
3.98
4.02
4.01

รวม
4.05
4.04
4.01
3.98
4.02
4.01

ร้อยละ
81.0
80.8
80.2
79.6
79.4
80.2
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5. มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการระดั บ ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ การที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการได้ประชุมเพื่อนาข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
ประจ าปี พ.ศ.2561และข้อ เสนอแนะจากการประเมิน ความพึ ง พอใจต่อ การให้ บริ การประจ าปี
พ.ศ.2561 เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการดาเนินการให้บริการในปี พ.ศ.2562 ดังนี้
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการบริการและผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจาปี 2561
ด้านการบริการ

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2561
1) ด้านกระบวนการ/
- ทาระบบลงทะเบียนเรียนให้มันดีหน่อย เว็บ
ขั้นตอนการให้บริการ
ล่มประจา
- การให้บริการเป็นระบบและเรียบร้อย
- การให้บริการมีความเรียบร้อย ดูแลอย่างไม่
บกพร่อง
- สะดวกไม่มปี ัญหา
- ป้ายแนะนาหนังสือไม่ชัดเจน
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
- ดีมาก
ให้บริการ
- แม่บ้านทาความสะอาดสุดยอดมากๆ
- เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่สุภาพ โดยเฉพาะจุด
ยืม-คืนหนังสือ พูดจาห้วนๆ พูดแข็ง พูด
มะนาวไม่มีนา้ อยากให้ทาหน้าที่ในการ
ให้บริการให้ดีกว่านี้
- ควรมีท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส
- เจ้าหน้าที่ควรพูดให้เสียงดังฟังให้ชัดเจน มีสี
หน้ายิ้มแย้มบริการอย่างดี
- สุภาพ ให้คาแนะนาดี ไม่มีปญ
ั หา
- สุภาพเรียบร้อย ใส่ใจนักศึกษาดีมาก
- เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาดี
3) ด้านสถานที่/สิ่งอานวย - ทาสถานที่สาธารณะบ้าง ให้มีพื้นที่ได้นั่ง
ความสะดวก
ทางานสบายๆ
- ที่จอดรถสาหรับมอเตอร์ไซต์ไม่เพียงพอ
- แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าต่างก็เปิดไม่ได้
- ชอบมุมนิทรรศการจัดดี ทางมามุมสบายสวย

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2562
- ปรับแนวทางการลงทะเบียน
- ปรับปรุงป้ายแนะนาหนังสือ
- ประชาสัมพันธ์สารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

- จัดพื้นทีบ่ ริการหลากหลายโซน
- ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
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4) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ

5) ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะการประเมิน
กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ความพึงพอใจ 2561
ปี พ.ศ.2562
- นิทรรศการให้ความรู้ดีสวยงาม
- นิทรรศการจัดดีทาให้รู้ว่ามีวนั อะไรบ้าง
- นิทรรศการดี สวยมีประโยชน์
- ขอให้จัดนิทรรศการดีขึ้นไป มีประโยชน์
- นิทรรศการจัดสวย เวลามาชอบดู
- มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะ
- ที่นั่งน้อยไป ถ้าเพิ่มให้มากขึ้นจะดีมากขึ้น
- ควรเพิ่มพื้นที่บริการ
- มีความปลอดโปร่งดีมาก
- ห้องน้าเหม็นมากชั้น 1
- สะดวกในการใช้งาน
- อยากให้มีการจัดห้อสาหรับให้อาจารย์ใช้เป็น
ห้องเรียนได้และควรมีเครื่องอานวยความ
สะดวก เช่น เครื่องฉาย
- ดี
- จัดทาหนังสือตาราอาจารย์ให้
- สุดยอดสะอาดที่สุดตึก 100 ปี
สามารถอ่านได้โดยการแสกน QR
Code
- มีประสิทธิภาพ
- จัดหาแอพลิเคชั่นสาหรับอ่านหนัง
ผ่าน SmartPhone
- จัดหาและพัฒนาเพิ่มเพิ่มเติม แอ
พลิเคชั่น ARU E-Book
- ดี
- จัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 ปี เครื่อง
เพื่อการจัดทาสื่อสาหรับห้องเรียน
ค่อนข้างช้า
ออนไลน์
- อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย เครื่อข่ายไม่อานวย
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บางจุดสัญญาณอ่อน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพชารุด หรือมีแต่
ไม่สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
เสถียรภาพให้ระบบปฏิบตั ิการ ISO Cari – 9
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วยประมวลภาพ
07-Form 2000GTPX 2018
- ทาระบบทะเบียนให้มันดีหน่อย
- ควรมีให้มากกว่านี้
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ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2561
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า
- ระบบไม่เสถียร ล้มเหลวในบางครั้ง
- ระบบไม่ขัดข้อง ยกเว้นเครื่องเสีย
- ปรับปรุงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต
- อุปกรณ์บางอย่างชารุดแต่ไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม
- ควรมีเทคโนโลยีให้พอสาหรับนักศึกษาและ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ควรติดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)ให้
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่านี้ บางครั้งใช้งานอยู่
สัญญาณก็หลุดหายไปทั้งที่ยังทางานค้างอยู่
- อยากให้มี Wi-Fiที่แรงกว่านี้
- ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่านี้
- คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ
- คอมพิวเตอร์มีความล่าช้าในการใช้งาน
โปรแกรมมีความล้าสมัย
- บางอาคาร Wi-Fiไม่ถึง สัญญาณไม่ดี

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1))

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2562
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หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2.1-1(1)
สวท.2.1-1(2)
สวท.2.1-1(3)
สวท.2.1-2(1)

คาสั่งคณะกรรมอานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 4 เมษายน 2561
รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามแผนการให้บริการ
สวท.2.1-3(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
สวท.2.1-4(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สวท.2.1-5(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 5 กันยายน 2561
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
นางละเอียด
รามคุณ
นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
นายจิรทีปต์
น้อยดี
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการด าเนิ น งานด้ า นห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ มี ห นั ง สื อ ต ารา สิ่ ง พิ ม พ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
6. มีคู่มือการดาเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีร ะบบและกลไกในการด าเนิน งานด้ า นห้องสมุดเพื่อให้มีหนังสื อ ตารา สิ่ง พิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แต่ ง ตั้ งค าสั่ ง ที่ 40/2560 เรื่ อง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ปีงบประมาณ 2561 ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1))
ในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
ห้องสมุด ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทาระบบและกลไกในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
โดยมีระบบการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวน
3. สารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook, E-mail, Line.
บริการเชิงรุก
4. ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
5. ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
7. วิเคราะห์/ดาเนินการงานเทคนิค
8. จัดทาบรรณานุกรมหนังสือใหม่
9. ตรวจสอบความเรียบร้อย/นาออกให้บริการ
10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2))
และได้มีการทบทวนนโยบายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพื่อการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. จานวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
2. จานวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
- จานวน 500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี
- จานวน 3,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
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กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
- จานวน 6,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นที่สูงกว่าปริญญาโท
- จานวน 6,000 เล่ม สาหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี
- จานวน 25,000 เล่ม สาหรับปริญญาเอก
ซึ่งปัจจุบันสานักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์

109,287 ชื่อเรื่อง
10,192 ชื่อเรื่อง
4,600 ชื่อเรื่อง

199,358 เล่ม
19,940 เล่ม
7,894 เล่ม

ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด สรร
งบประมาณ สาขาวิชาละ 30,000 บาท สาหรับสาขาวิชาเพื่อใช้ในการจัดหาทรัพยากรให้ตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งในการดาเนิน การจัดซื้อสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นฝ่าย
บริหารจัดการ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณละเอียด รามคุณ, คุณจิรทีปต์ น้อยดี, คุณนิทัศน์ รสโอชา)
ประเภท หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการทั่วไป นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อโสตทัศนวัสดุ
ส่วนที่เหลือสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการจัดหาแต่ละสาขาได้กาหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 2 เล่ม
2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม
3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 5 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(3))
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์)
3. คู่มือการการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศิริพร แจ่มจารัส )
5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ )
6. คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์รัฐบาล (รับผิดชอบโดย นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา)
7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(4))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้ดาเนินการจัดหาหนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ตามระบบที่วางไว้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1))
ซึ่งส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการบริห ารงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่
14 มีนาคม 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2))
คณะกรรมการบริ ห ารงานสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นห้ อ งสมุ ด และด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวน แนวนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร/ประธาน
สาขา/กลุ่มวิชา และได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการดาเนินงาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2561 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 2 เล่ม
2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม
3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 5 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3))
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด มีการตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศ และรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ตาม มคอ.3
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(4))
พร้อมจัดทารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในแต่ละเดือนให้
อาจารย์ ท ราบ หลากหลายช่ อ งทาง เช่ น เอกสารบรรณานุ ก รม ,
เว็ บ ไซต์ ห้ อ งสมุ ด :
http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมีช่องทางเสนอในการคัดเลือกหนังสือผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(5))
พร้อมทั้งสอบถามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมไป
ยังสาขาวิชา และเมื่อได้รายการความต้องการแล้วดาเนินการส่งให้ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ได้แก่ ฝ่ายจัดหาหนังสือ ฝ่ายจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการดาเนินงานสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ฝ่ายจัดหาดาเนินการตรวจสอบรายการตามข้อเสนอแนะในฐานข้อมูล ว่ามีรายการตามที่เสนอมา
หรือไม่ถ้ามีฝ่ายจัดหาทาการแจ้งไปยังผู้เสนอว่ามีทรัพยากรดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่มีฝ่ายจัดหาก็จะ
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ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงความต้องการ เมื่อ ฝ่ายจัดหาดาเนินการจัดหาทรัพยากร
ได้เรียบร้อยแล้ว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(6))
ส่งต่อฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ
ทศนิยมดิวอี้ (D.C.) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(7))
นาทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการงานเทคนิคตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมออกให้บริการให้ทัน
ตามเวลาที่กาหนดและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(8))
ซึ่ง ปั จ จุ บั น ส านั กวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี สิ่ ง สนั บ สนุ นการเรีย นรู้ด้ า น
ห้องสมุดทั้งหมดดังนี้
ประเภท
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. วารสารภาษาไทย
6. วารสารต่างประเทศ
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
8. หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
9. จดหมายข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์
โสตทัศนวัสดุ
10. สื่อมัลติมีเดีย ประประเภทสารคดี
11. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์
12. วีดีทัศน์ (VDO)

จานวน

หน่วยนับ
ชื่อเรื่อง/เล่ม

109,287
199,358เล่ม
10,192
19,940 เล่ม
4,600 ชื่อเรื่อง 7,894 เล่ม
20,594 ชื่อเรื่อง 20,737 เล่ม
164
26
13
2
96

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

850
350
430

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(9))
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้บริการในรูปของบรรณานุกรมและฉบับเต็ม(Full text) ได้แก่
- ABI-Inform Proquest เป็นฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ
- ProQuest Dissertations & Theses ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
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- ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological &
Agricultural,Business,Education, General Science,Humanities, Legal, Library Literature
and Information Science และ Social Sciences
- SpringerLink-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Biomedical and Life
Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer
Science, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences
and Law ISI
- Web of Science ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- Education Research Complete ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการศึกษา ตั้งแต่
การศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึง
การศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ
(Health Education) เป็นต้น
- ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาข่าว
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ สานักวิทยบริการฯ พัฒนาฐานข้อมูลเอง ซึ่งหนังสือที่
นามาให้บริการตรงกับหลักสูตร ตาม มคอ.3 ให้บริการผ่าน User Name และ Password เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น
- iG Library ฐานข้อมูลหนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์ (e-Books) ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหาร
เชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น
- Ebsco Host เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากที่สุด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(10))
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ทั น สมั ย รองรั บ การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 โดยจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และร่วมมือกับเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(11))
การบริการแท็บเล็ตสาหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(12))
การถ่ายทาหนังสือมีหนังสือมีชีวิต เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา จากบุคคล
เพื่อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(13))
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และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา นานักศึกษาเข้ารับการฝึกฝน
วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการใช้งาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(14))
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2561 ระดับความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.06 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(15))
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุน
การเรีย นรู้ ด้านห้ องสมุดและด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามคาสั่ งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่ 14
มีนาคม 2561
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(1))
โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลั กสูตร/ประธานสาขา/กลุ่มวิชา ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพื่อให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดหา
ทรั พยากรสารสนเทศ/และด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และร่ว มประเมิ นกระบวนการทางานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
1. ชั้นวางหนังสือ Text Book แยกตามศาสตร์และแยกจัดเป็นหมวดตัวอักษร
2. หนังสือเก่าให้จัดทาเป็น E-book
3. หนังสือสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 30000 บาท
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(2))
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุม ทบทวน
และประเมินกระบวนการดาเนินงานตามระบบ และมีการปรับปรุงการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากแบบประเมินความพึงใจตามตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(3)
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ ค่า เฉลี่ ย 3.97 เกณฑ์ อยู่ ใ นระดับ มาก และในรอบปี ง บประมาณ
พ.ศ.2561 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและ
ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่
ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(4))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุมทบทวน
กระบวนการทางานโดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนาไปปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินการ โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการดังนี้
1. เพิ่มชั้นวางหนังสือ Text Book อยากให้แยกและจัดเป็นตัวอักษร
2. มีการนาหนังสือเก่าให้จัดทาเป็น E-book
3. เพิ่มช่องทางในการเสนอรายชื่อหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1))
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์เชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(2))
5. บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือไปตามคณะ/สาขาวิชา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(3))
6. มีร้านจาหน่ ายหนังสื อและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงหนังสือเพื่อให้ อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามหลักสูตร
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(4))
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ส านั ก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ด าเนิ นการ
ปรับปรุงระบบและกลไก จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามวงจร PDCA และได้มีการประชุม
การปฏิบัติงานทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกกลุ่มงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1))
และได้จัดทาคู่มือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7 งาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(2))
ผลการประเมินความพึงพอใจปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ภาพรวมระดับความพึงพอใจได้
4.01 คะแนน เกณฑ์อยู่ในระดับ มาก เมื่อแบ่งเป็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ) ได้สารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(3))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
6. มีคู่มือการดาเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการจัดทาและเผยแพร่คู่มือ เรื่อง “การ
วิ เ คราะห์ แ ละลงรายการทรั พ ยากรสารสนเทศ” ซึ่ ง เป็ น กระบวนการในงานจั ด เก็ บ ทรั พ ยากร
สารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix แก่สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อให้สามารถนา
คู่มือไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(1))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.2.2-1(1)
สวท.2.2-1(2)
สวท.2.2-1(3)
สวท.2.2-1(4)
สวท.2.2-2(1)
สวท.2.2-2(2)
สวท.2.2-2(3)
สวท.2.2-2(4)
สวท.2.2-2(5)
สวท.2.2-2(6)
สวท.2.2-2(7)
สวท.2.2-2(8)
สวท.2.2-2(9)
สวท.2.2-2(10)
สวท.2.2-2(11)
สวท.2.2-2(12)
สวท.2.2-2(13)
สวท.2.2-2(14)
สวท.2.2-2(15)
สวท.2.2-3(1)
สวท.2.2-3(2)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนด้าน
ห้องสมุด
การเขียนขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart)
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน
แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
คาสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รายชื่อหนังสือ มคอ.3
รูปเล่มบรรณานุกรม/รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ
โฟชาร์ตงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
โฟชาร์ตงานวิเคราะห์หมวดหมู่
โฟชาร์ตงานเทคนิค
ข้อมูลจานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน
เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ
ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต
- ภาพประกอบหนังสือมีชีวิต
- เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการจัดทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
คาสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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หมายเลข
สวท.2.2-3(3)
สวท.2.2-3(4)
สวท.2.2-4(1)
สวท.2.2-4(2)
สวท.2.2-4(3)
สวท.2.2-4(4)
สวท.2.2-5(1)
สวท.2.2-5(2)
สวท.2.2-5(3)
สวท.2.2-6(1)

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

รายงานการประชุ ม คณะกรรมการสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
รูปภาพประกอบ
ภาพประกอบประชาสัมพันธ์คัดเลือกหนังสือ
บันทึกข้อความเชิญประชุม
รูปภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ
รายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
และดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
คู่มือ เรื่อง “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
.

เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นายนิทัศน์
รสโอชา
นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
นายสายันต์
ชิตถุง
นายวรพจน์
วรนุช
นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ค าอธิ บ ายตั ว บ่งชี้ : ส านั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นหน่ว ยสนับสนุน วิช าการที่
นอกจากจะจั ดสิ่ งสนั บสนุน ด้านทรั พยากรสารสนเทศ ให้ มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การ
พัฒนาสถานที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น
มีความเป็นสัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสาหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่า
กว่า 400 ลักซ์)
3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือ มี
การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่ง ในรูปแบบต่าง ๆ
เป็นต้น
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ
7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ
เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสาหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
ผลการดาเนินงาน
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ แต่ งตั้ง คณะกรรมการอานวยการและ
ดาเนินงานการ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ คาสั่งที่ 45/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1))
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ประชุมวางแผนการ
ดาเนิ นงาน เมื่อวันจั นทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อดาเนินการจัดพื้นที่ให้เป็น
สัดส่วนสาหรับผู้ใช้บริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2))
โดยแบ่งพื้นที่ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีจานวนที่นั่งสาหรับ
ศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีจานวนที่นั่งร้อยละ 25 ของผู้ใช้เฉลี่ยต่อวัน โดย
คิดพื้นที่ประมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ให้จัด ศึกษาเดี่ยว และห้องกลุ่มสาหรับนักศึกษา
และอาจารย์ตามความเหมาะสม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3))
ข้อ เสนอแนะจากผู้ ใช้ บ ริ การด้า นสถานที่ / สิ่ ง อานวยความสะดวกเพื่อ ใช้ใ นการพัฒ นา
ปีพ.ศ.2561 ดังนี้
1. ทาสถานที่สาธารณะบ้าง ให้มีพื้นที่ได้นั่งทางานสบายๆ
2. ที่จอดรถสาหรับรถจักยานยนต์ไม่เพียงพอ
3. เครื่องปรับอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าต่างก็เปิดไม่ได้
4. เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ
5. อยากให้ห้องน้ามีความสะอาดมากกว่านี้
6. เพิ่มที่นั่ง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร คือ
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพื้นที่ 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี2560 มีจานวน 30 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 15 ที่นั่ง - 15 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี2560 มีจานวน 130 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 164 ที่นั่ง + 34 ที่นั่ง
ชั้นที่ 2 บริการที่นั่งกลุ่ม ปี2560 มีจานวน – ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 16 ที่นั่ง + 16 ที่นั่ง
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2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นที่ จานวน 4 ชั้น
ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี2560 มีจานวน 25 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 20 ที่นั่ง - 5 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม

ปี2560 มีจานวน 60 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 74 ที่นั่ง + 18 ที่นั่ง
โซนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์
บริการที่นั่งเดี่ยว จานวน ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม จานวน 44 ที่นั่ง
ชั้น 2 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี 2560 มีจานวน 1 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 47 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี 2560 มีจานวน 88 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 47 ที่นั่ง
ชั้น 3 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี 2560 มีจานวน 21 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 17 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี 2560 มีจานวน 96 ที่นงั่
ปี 2561 มีจานวน 75 ที่นั่ง
ชั้น 4 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี 2560 มีจานวน 8 ที่นั่ง
ปี 2561 มีจานวน 9 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม ปี 2560 มีจานวน 58 ที่นั่ง
ปี2561 มีจานวน 73 ที่นั่ง
3. อาคาร 100 ปีมีพื้นที่ จานวน 2 ชั้น
ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว จานวน 8
บริการที่นั่งกลุ่ม จานวน 51

+ 46 ที่นั่ง
- 41 ที่นั่ง
- 4 ที่นั่ง
-21 ที่นั่ง
- 1 ที่นั่ง
+15 ที่นั่ง

ที่นั่ง
ที่นั่ง

ชั้น 2 บริการที่นั่งเดี่ยว จานวน 38 ที่นั่ง
บริการที่นั่งกลุ่ม จานวน 138 ทีน่ ั่ง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(4))
ทั้งนี้ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านสิ่งอานวยความสะดวกเรื่องการ
จัดที่นั่งศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.18 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(5))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ากว่า
400 ลักซ์)
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อ
ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบแสงสว่างตามมาตรฐานที่กาหนด ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งกาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง โดยจัดให้
สถานประกอบการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่อธิบดีกาหนด
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี อ าคารรวมทั้ ง หมด 3 อาคาร มี เ นื้ อ ที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร คือ
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพื้นที่ 2 ชั้น มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร
ชั้นที่ 1 มีหลอดไฟ
232 หลอด
ชั้นที่ 2 มีหลอดไฟ
82
หลอด
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นที่ จานวน 4 ชั้น มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร
ชั้น 1 มีหลอดไฟ
262 หลอด
ชั้น 2 มีหลอดไฟ
258 หลอด
ชั้น 3 มีหลอดไฟ
270 หลอด
ชั้น 4 มีหลอดไฟ
266 หลอด
3. อาคาร 100 ปีมีพื้นที่ จานวน 2 ชั้น มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร
ชั้น 1 มีหลอดไฟ
746 หลอด
ชั้น 2 มีหลอดไฟ
746 หลอด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1))
พร้อมกับการก่อสร้างอาคารโดยคานึงถึงประเภทของพื้นที่และกิจกรรม ผ่านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับอาคารสถานที่ ในส่วนของการดูแลควบคุมให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อ
การศึกษาเรียนรู้นั้น ได้มีการตรวจสอบให้ระบบการส่องสว่างใช้งานได้เป็นปกติ เปลี่ยนหลอดไฟ หรือ
อุปกรณ์ที่ชารุดให้สามารถใช้งานได้ โดยมีระบบสวิตซ์ควบคุม ระบบแสดงแสงสว่าง ในพื้นที่ต่างๆ
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน T5 ขนาด
28 วัตต์ เพื่อให้ พื้นที่มีความสว่างในระดับที่เหมาะสม ตามหลักการออกแบบระบบส่องสว่างตาม
กาหนดมาตรของกระทรวงพลังงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2))
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นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(3))
เกณฑ์การดาเนินงาน
3.มีการจัด การให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่ อการเรียนรู้ อาทิการใช้เ ครื่ องปรั บอากาศหรือมีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิน งานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศที่ชารุดและติดตั้งเพิ่ม 6 เครื่อง คือ ชั้นที่1 จานวน 1 เครื่อง ชั้น
ที่ 2 จานวน 2 เครื่อง ห้องประชุมต้นโมก จานวน 3 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 42 เครื่อง
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)
มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 77 เครื่อง
3. อาคาร 100 ปี (อาคาร 31)
มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 114 เครื่อง
แต่ละอาคารได้จัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และควบคุมการตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและจัดทาป้ายบอกอุณหภูมิ
ที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะทาให้ร่างกายรู้สึกสบาย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(1))
โดยมี ก ารจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารเปิ ด -ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม และเปิดหน้าต่างช่วงฤดูหนาว
เพื่อให้อากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(2))
ทั้งนี้ อาคาร 3 อาคาร ซึ่งมี อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15), อาคารบรรณราชนครินทร์
(อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี ( อาคาร 31) มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศ ล้ า ง
เครื่องปรับอากาศในช่วงปิดเทอมใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(3))
นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสมพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(4))
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิน งานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 น. เพื่อปรับปรุงและจั ดทาเพิ่มในส่ว นที่ยังไม่ดาเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีการติดป้ายบอกข้อมูล มีดังนี้
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้จัดทาป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการ
ใช้บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้า
เป็นป้ายระเบียบการใช้บริการแต่ละจุด ต้น
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดทาป้ายบอกทิศทางและข้อมูล การใช้
บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายป๊อปอัพ “ยินดี
ต้อนรับ” ป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาระเบียบ
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้า ป้ายจุดบริการต่างๆเป็นต้น
3. อาคาร 100 ปี (อาคาร 31) ได้จัดทาป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการใช้บริการไว้ในส่วน
บริ การชั้น ต่ างๆ เพื่อ อ านวยความสะดวกต่ อผู้ ใ ช้บ ริก าร เช่น ป้า ยหนี ไฟ ป้า ยห้ อ งน้ า ป้ า ยบอก
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1))
และจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านความเหมาะสมของป้ายแนะนาและ
ชี้จุดบริการชัดเจนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับ 3.99
ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(2))
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ป ระชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.
เพื่อดาเนินการในการปรุงปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและร่มรื่น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้มีการปรับและตกแต่งภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในอาคารและนอกอาคาร โดยมีการจัดหาต้นสไบนาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม ประดับกระถางต้นไม้ในแต่ละชั้นและภายนอกอาคารมีการตกแต่ง
ต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้าพุ น้าล้น อาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งได้จัดสวนหย่อม ให้สวยงาม
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ร่มรื่น และมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามวันสาคัญและประเพณีต่างๆ ระหว่างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) และอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคาร โดยมีการนา
กระถางต้นไม้ตั้งประดับแต่ละชั้นและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้าพุ
น้ าล้ น อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ ซึ่ ง ได้ จั ด สวนหย่ อ ม ให้ ส วยงาม ร่ ม รื่ น และมี ก ารจั ด นิ ท รรศการ
หมุนเวียนตามวันสาคัญและประเพณีต่างๆ
3. อาคาร 100 ปี(อาคาร 31) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร โดยมีการนากระถาง
ต้นไม้ตั้งประดับบริเวณชั้นล่างและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปี
ได้จัดสวนหย่อมให้สวยงาม ร่มรื่น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(1))
และจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พื้นที่สะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.04 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(2))
เกณฑ์การดาเนินงาน
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิน งานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 น. เพื่อดาเนินการปรับปรุงมุมการเรียนรู้แบบสบายๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพื้นที่เพื่อการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบาย ๆ ในบริเวณชั้นต่าง ๆ เช่น ชั้นที่1บริการห้องมุมสบาย ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ จานวน
6,935 คน
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพื้นที่ ชั้น1 บริการโซฟา,บริการแท็บเล็ต
,บริการ
มุมเยาวชน,บริการหนังสือใหม่, ชั้น3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย, ชั้น4 บริการหนังสือนิยายและมุมศูนย์
ภาษาอาเซียน
3. อาคาร 100 ปีได้จัดพื้นที่นั่งสาหรับนักศึกษาบริเวณ ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จานวน 48
ที่นั่ง ฝั่งซ้ายจานวน 48 ที่นั่ง พื้นที่นั่งสาหรับนักศึกษาบริเวณ 2 ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จานวน 36 ที่นั่ง
ฝั่งซ้ายจานวน 36 ที่นั่ง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(1))
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และจากการสารวจความคิดเห็ นของผู้ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พื้นที่สะอาดเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.01 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(2))
7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพื่อจัด
พื้นที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยสาหรับนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา คือ
อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพื้นที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งมีบรรณารักษ์ คอยให้
ความรู้และแนะนาการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่
1. วิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560 จานวน – ชื่อเรื่อง
2. รายงานวิจัย ปี พ.ศ.2560 จานวน 129 ชื่อเรื่อง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(1))
นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนทางด้านการวิจัย รวมทั้งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วารสารวิชาการ/หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(2))
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ด าเนิ น การส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.92 ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(3))
เกณฑ์การดาเนินงาน
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น
ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการดาเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
13.00 น. เพื่อจั ดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ฝึกภาษาอาเซียน บริการแผ่น CD – DVD เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง บริการแท็บ
เล็ต บริการห้องคาราโอเกะ บริการห้องฉายภาพยนตร์ บริการปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
ลงชื่อเพื่อการเข้าใช้บริการ
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร
1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพื้นที่เพื่ อการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบายๆ ในบริเวณ ชั้นที่ 1
1.1 บริการมุมสบาย มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ ปีพ.ศ.2561 จานวน 6,935 คน
1.2 บริการห้องฉายภาพยนตร์มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการลงสมุด
- นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพื้นที่บริการดังนี้
ชั้นที่ 1
1. บริการมุมอ่านหนังสือพิมพ์
2. บริการโซฟา
3. บริการวารสารฉบับใหม่
4. บริการ e-Book พร้อมคู่มือ ซึ่งมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ
- นักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
5. บริการ Tablet มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ
- Login เปิดเครื่องแท็บเล็ตใส่รหัสการเข้าใช้
- นักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
ชั้นที่ 2
1. วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา มีขั้นการการใช้ดังนี้
- ขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์วารสารและหนังสือพิมพ์
- แสดงบัตรนักศึกษา
- จดรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ชื่อวารสาร/หนังสือพิมพ์/วัน/เดือน/ปี/ที่ต้องการ
- กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการยืม
- นาวารสาร/หนังสือพิมพ์คืนที่เคาน์เตอร์บริการ
ชั้นที่ 3
1. ห้องประชุมกลุ่มย่อย มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
- ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ
ชั้นที่ 4
1. บริการศูนย์ภาษาอาเซียน มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- นักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(1))
จัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้บริการทุกชั้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(2))
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ปลั๊กไฟสาหรับคอมพิวเตอร์ บริการทุกชั้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(3))
และจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.68 ระดับมาก
โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ดังนี้
- บางจุดบริการมีปลั๊กไฟให้บริการน้อยไป
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(4))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

สวท.2.3-1(1) คาสั่งที่ 45/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
สวท.2.3-1(2) เอกสารคาสั่งที่ ศธ. 0550.8.1/38 /แผนการดาเนินงาน
สวท.2.3-1(3) เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
สวท.2.3-1(4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561
สวท.2.3-1(5) สรุปผลความต้องการที่ของผู้ใช้บริการ
สวท.2.3-2(1) กาหนดมาตรฐานในการบริ ห ารและด าเนิน การด้า นความปลอดภัย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและ
เสียง พ.ศ.2559
สวท.2.3-2(2) ภาพประกอบแสงสว่าง
สวท.2.3-2(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-3(1) ภาพถ่ายประกอบอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา
สวท.2.3-3(2) แนวปฏิบัติการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ/ภาพประกอบ
สวท.2.3-3(3) เอกสารบารุงรักษา/รูปภาพประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ
สวท.2.3-3(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-4(1) ภาพประกอบป้ายบอกทิศทาง
สวท.2.3-4(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-5(1) ภาพประกอบภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร
สวท.2.3-5(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-6(1) ภาพประกอบพื้นที่บริการแบบสบายๆ
สวท.2.3-6(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-7(1) สถิติจานวนวิทยานิพนธ์, วิจัย/ภาพถ่าย
สวท.2.3-7(2) ภาพฐานประกอบหน้าเว็บไซต์
สวท.2.3-7(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
สวท.2.3-8(1) ภาพพื้นที่ให้การบริการในแต่ละพื้นที่/คู่มือ
สวท.2.3-8(2) ภาพจุดกระจาย Wi-Fi
สวท.2.3-8(3) ภาพปลั๊กไฟ
สวท.2.3-8(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

หน่วยงานหรือแหล่ง
ของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 - 3 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
5 ข้อ
6 ข้อ
7 – 8 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 8 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 8 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นายเจษฎา
สุขสมพืช
นายอานาจ
แก้วภูผา
นายณเรศณ์
จิตรัตน์
นางสาวมัทนียา
หามาลัย
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์อธิบ
โพทอง
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี:้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพื่อการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีแผนและดาเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System
Plan) ของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีแผนและดาเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Plan)
ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคาสั่งที่
42/2560 เรื่อง คณะกรรมการดาเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ลงวันที่
26 ธันวาคม 2560 โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
2. สารวจ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
3. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(1))
โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. มีการประชุมเพื่อจัดทาแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. มีการขออนุมัติโครงการ พัฒนา/ปรับปรุง/ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานและจัดทาคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือจัดทาแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(2))
เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของสานักอย่างน้อย 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ทาให้สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งสามด้านดังต่อไปนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ดาเนินการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
จ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบบริหารการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ การแสดงผลบนสมาร์ทโฟน
รองรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
2) ด้านการวิจัย ทางสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวม
เอกสารประกอบการสอน ตารา ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และระบบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
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3) ด้า นการบริ ห ารจั ด การ ทางหน่ ว ยงานกองนโยบายและแผน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดซื้อระบบ บัญชี 3 มิติ (3D) มาใช้สนับสนุนงานบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ได้แก่ งานจัดซื้อ –
จั ด จ้ า ง งานเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ งานการเงิ น และบั ญ ชี และระบบรายงานส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง
ระบบงานดังกล่าวมาจากแผนงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ระบบ
ผลการดาเนินงาน
1. ระบบบริหารการศึกษา
มีการบารุงรักษาเพื่อให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ
2. ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ มีจานวนหนังสือ 1,366 เล่ม
แบ่งเป็นตาราของอาจารย์มหาวิทยาลัย 124 เล่ม
ขณะนี้กาลังดาเนินการจัดทา QR Code หนังสือตาราของ
อาจารย์ มหาวิท ยาลั ย เพื่อให้ ส ะดวกในการค้นคว้า ในระบบ
Library 4.0
3. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ขณะนี้ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบ
Thai Journals Online (ThaiJO)
4. ระบบ Maxtrix
ระบบการท างานห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ข องห้ อ งสมุ ด มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระบบจาก VTLS มาเป็นระบบ Matrix เมื่อต้นปี
2561 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมมาสู่ระบบใหม่
โดยมีโ มดูล เพิ่ มมา คื อ ในส่ ว นงานของงานวารสารและงาน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ขณะนี้การทางานของระบบสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง มี
การบันทึกข้อมูล และลงรายการ โดยมีจานวนทรัพยากรเพิ่มขึ้น
อย่ างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการให้ บริการแก่อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา
5. ระบบ บัญชี 3 มิติ (3D)
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถทาโครงการและรายงานผลการ
ดาเนินงานผ่านระบบ 3D ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
6. ฐานข้อมูล ThaiList
มีการ Upload ข้อมูลปีละครั้ง ตามข้อมูลที่สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งจานวนชื่อเรื่อง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(1))
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการด าเนิ น งานสิ่ ง สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จั ดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจานวน 3 ด้าน คือ
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 3.74 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
มีข้อเสนอแนะ
1.1 ควรปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัย และตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ควรดึงข้อมูลที่
ต้องการใช้งานได้ทุกเมื่อ เช่น ระบบเกรดควรดูย้อนหลังได้
1.2 บางครั้งระบบ Wi-Fi ไม่ค่อยเสถียร
1.3 ควรปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วมากขึ้น ต่อง่าย
2) ด้านการวิจัย ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.18 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ขอชื่นชมทีมงานเจ้าหน้าที่วิจัยฯ มีความสามัคคีและมีความกระตือรือร้นในการ
ทางาน ตลอดถึงให้ความช่วยเหลื อผู้ ส่งบทความ แต่อยากให้ความส าคัญและคุณค่าของบทความ
วิชาการ โดยการเพิ่มสัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารฯ ของเรา เพื่อให้ผู้เขียนบทความมีกาลังใจต่อไป ใน
ที่นี้ ร วมถึง ควรลดสั ด ส่ ว นการตีพิ มพ์ บทความวิจั ยลงสั กเล็ ก น้อ ย เพื่ อเปิด ช่อ งทางให้ กับ ผู้ เ ขีย น
บทความวิชาการที่ไม่ใช่มาจากการวิจัยแบบมีตัวเล่ม ซึ่งบทความวิชาการเหล่านี้อาจเพิ่มคุณค่าต่อการ
พัฒนางานสอนและการทางานวิชาการร่วมกับนักศึกษา รวมถึงการผลักดันให้นักศึกษาปริญญาตรีกล้า
ส่งบทความวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป
2.2 ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตถ้ามีระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลของวารสาร
หรือการ อัพวารสารฉบับใหม่ให้กับสมาชิกได้รับทราบทางอีเมล์ เพื่อเป็นการเชิญชวน/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสู่การบูรณาการไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมจะมียิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการปรับปรุงสถานะบทความอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตอบรับตีพิมพ์แล้ว
อยู่ระหว่างประเมิน ฯลฯ ให้ชัดเจน
2.4 ควรมีการแจ้งการแก้ไข / การพิจารณา / ความคืบหน้า ทาง e-mail ส่วนตัวมายัง
เจ้าของบทความด้วยนะครับ
2.5 ใช้งานง่าย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ง่ายมากค่ะ
3) ด้านการบริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.01 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-3(1))
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4. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพียง 2 ด้าน เท่านั้น และได้
นาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการจัดทาระบบสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะทางด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลบารุงรักษาระบบจากบริษัท
ผู้พัฒนาให้ระบบบริหารการศึกษาสามารถทางานได้อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่ทันสมัย
1.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย จานวน 116 จุด
1.3 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G
2) ด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจัดทาระบบสารสนเทศ ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ทางด้านการวิจัย ดังนี้
ทางสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้ อ เสนอแนะของผู้ ต อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปได้ 2 ประเด็น
2.1 ดาเนิ นการประชาสั มพันธ์การตีพิมพ์ว ารสาร การส่ งบทความ ดาเนินการติดต่อ
ประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.2 ส่วนของระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ ดาเนินการจัดซื้อระบบไทยโจเข้ามา
ทดแทน ขณะนี้ได้ดาเนินการติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งภายในระบบจะมีฟังชั่นการ
ใช้งานที่ครอบคลุ มกว่ าระบบเดิมและเป็ นมาตรฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ซึง่ ใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-4(1))
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5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศซึง่ มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
ด้านการจัดการเรียนการสอน
1. มีการแก้ไขปรับปรุงระบบ การใช้งานโดยวิธีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ ทันทีที่เกิด
ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(1))
2. หลังจากที่มีการเพิ่มจุดให้บริการ Wi-Fi จานวน 116 จุด พบว่ามีพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น
ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(2))
3. สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดาเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 คาดว่าจะทาให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเร็วมากขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(3))
ด้านการบริหารจัดการ
มีการวางแผนดาเนินการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ ให้สามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
และรองรับการแสดงผลผ่านอุปกรณ์แทบเล็ตและสมาร์ทโฟน
ด้านงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการดาเนินงานถ่ายโอนข้อมูลจะระบบเดิมไปยังระบบใหม่
คาดว่าจะดาเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานระบบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(4))
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ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2.4-1(1) คาสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สวท.2.4-1(2) รายงานการประชุม
สวท.2.4-2(1) ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
สวท.2.4-3(1) สรุปความพึงพอใจระบบสารสนเทศ พ.ศ.2561
สวท.2.4-4(1) คู่มือระบบไทยโจ
สวท.2.4-5(1) รูปภาพประกอบการปรับปรุงระบบ
สวท.2.4-5(2)) รูปภาพประกอบจุดให้บริการ Wi-Fi จานวน 116 จุด
สวท.2.4-5(3) รูปภาพประกอบโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงโครงข่าย
สวท.2.4-5(4) รูปภาพประกอบเว็บไซต์ ไซโจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นายอนนต์
พงษ์สวัสดิ์
นายมานิช
โชติช่วง
นายอาพล
เกิดชนะ
นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์อธิบ
โพทอง
นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทั น สมั ย โดยพิจ ารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒ นาจากผลการประเมิ นความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ดาเนินการ
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 37/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดทาระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ผู้ รับบริการและผู้ ปฏิบัติรับทราบระบบการ
ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานด้านจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(1))
ในการดาเนิน งานบริห ารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง ที่เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ การคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ ต สั ญญาณ
อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยใน
การดาเนิ น งานด้ านการจั ดสรรสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ส่ ง เสริ มให้การจั ดการเรี ย นการสอนเกิดประสิทธิผ ลแก่นักศึกษา และได้นาผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุง
เพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ต่อไป
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(2))
โดยรายละเอี ย ดกระบวนการของระบบและกลไกในการด าเนิ น การด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาการสารวจ/จัดทาความต้องการสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และน าเข้ าที่ประชุม คณะกรรมการดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพและ
ดาเนิ น งานส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อจั ดสรรสิ่ งสนับ สนุ นการเรีย นรู้ ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนาผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร
2. ด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้ านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ซึ่งมี
กระบวนการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 คณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ หาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(3))
2.2 งานบริการการศึกษา ดาเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้จัดตารางเรียน
ตารางสอนโดยจั ด ท าหนั ง สื อ มายั ง ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจานวนนักศึก ษาที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่
เปิดสอน
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(4))
2.3 หลังจากคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดปีการศึกษา
แล้ว นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทาการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแบบสอบถาม
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(5))
เกณฑ์การดาเนินงาน :
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมีผู้ อานวยการส านัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่ ว มเป็ น
กรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้า นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใช้ในการพิจารณาในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(1))
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน เตรี ย มความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อส่ งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
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1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไร้สาย Wi-Fi โดยจากเดิมได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) จานวน 50 จุด และได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพิ่มมากขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point)
เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จานวน 116 จุด เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone,
Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และพื้นที่ที่ให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจานวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม โดยการให้บริการ SSID สาหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้กาหนดชื่อของ
ช่องสัญญาณ (SSID) ARU_WiFi, ARU_WiFi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi
รองรับความเร็วสูงสุด 867 Mbps (ตามแต่ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน
802.11a, b, g, n, ac)
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(2))
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จากเดิมมีจานวน 7 ห้อง
และได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จานวน 50 เครื่อง
2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง จานวน 50 เครื่อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งไปให้กองบริการการศึกษา
จัดสรรห้องเรียนรองรับรายวิชาที่เปิดสอน และในกรณีที่คณะหรือสาขาวิชาที่จัดโครงการฝึกอบรมที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ คณะหรือสาขาวิชาจะประสานงานมายังสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับฝึกอบรม
3. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 26 เครื่อง สาหรับให้บริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และได้ทาการ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ มีค วามเร็ ว เพิ่ มขึ้ น กว่ า เดิ ม พร้ อ มทั้ ง ย้า ยสถานที่
ให้บริการจากเดิมอาคาร บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 ไปติดตั้งใหม่ที่อาคารสานักวิทยบริการ ชั้น 1
เพื่อให้มีพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 ห้ อ งเรี ย นพร้ อ มอุป กรณ์โ สตทัศ นูป กรณ์ ได้แ ก่ โปรเจคเตอร์ ทีวี เครื่ องเสี ย ง
จานวน 13 ห้อง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ห้องเรียน
ภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งไปให้กองบริการการศึกษาจัดสรรห้องเรียน
รองรับรายวิชาที่เปิดสอน
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(3))
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4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จานวน 3 เครื่อง เพื่อพัฒนาระบบให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านดี ยิ่ ง ขึ้ น รองรั บ การให้ บ ริ ก าร การใช้ ร ะบบสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีเพื่อให้บริการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่
4.2.1 เพื่อทดแทนระบบบริหารการศึกษา
4.2.2 เพื่อจัดทาระบบเว็บไซต์ (Web Server)
4.2.3 เพื่อทดแทนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book, i love library)
5. การให้บริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้ บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ได้ที่อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้องซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และแจ้งซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 035-276580 เบอร์ภายใน 2770 หรือแจ้ง ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ที่ http://172.16.33.33
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(4))
เกณฑ์การดาเนินงาน :
3. มีการประเมินกระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่
14 มีนาคม 2561 เพื่อให้อาจารย์ภายในมหาวิทาลัย มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(1))
โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. ดาเนินงานตามระบบและกลไกลเดิม
2. ควรเพิ่มห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์
3. การจัดห้องเรียน/ตารางเรียนควรประสานงานกับกองบริการการศึกษา
4. การใช้ Software คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน มีความประสงค์ใช้โปรแกรม
ใดให้ติดต่อ ประสานงานต่อเจ้าหน้าที่
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(5))
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจมาวิ เ คราะห์ ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้
การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
1. ระบบสารสนเทศตรงและครอบคลุมความต้องการใช้บริการ
2. ระบบสารสนเทศเข้าถึงได้สะดวก สืบค้นได้ง่าย
3. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ
4. ระบบมีความเสถียร ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศโดยรวม
รวม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคาร 100 ปี เหมาะสมต่อการให้บริการ
2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาคารห้องสมุดเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ
3. จานวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการให้บริการ
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
รวม

̅

S.D.

การแปลผล

3.94
3.97
4.00
3.81
3.94
3.93

.739
.737
.752
.783
.756
.613

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.95

.802

มาก

4.01

.736

มาก

3.99

.805

มาก

3.79
3.94

1.089
.697

มาก
มาก

ด้านระบบสารสนเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
( ̅=3.93) คิดเป็นร้อยละ78.6 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคาถาม พบว่าทุกข้อคาถามอยู่ในระดับมาก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94) คิดเป็นร้อยละ
78.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคาถาม พบว่าทุกข้อคาถามอยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เอกสารหมายเลข 2.5-3(2))

ข้อเสนอแนะ
- ดี
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100
ปี เครื่องค่อนข้างช้า
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย
เครือข่ายไม่อานวย
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
- ระบบการค้นหาห่วยมาก
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ชารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ 0 7 -Form
2000GTPX 2018
- ท าระบบทะเบี ย นให้ มั น ดี
หน่อย

ความถี่
4
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
จากผลการการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ
- ดี
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100
ปี เครื่องค่อนข้างช้า
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย
เครือข่ายไม่อานวย
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
- ระบบการค้นหาห่วยมาก
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ชารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ 0 7 -Form
2000GTPX 2018
- ท าระบบทะเบี ย นให้ มั น ดี
หน่อย

ความถี่
4

และได้ดาเนิน การนาผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน ดังนี้
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ประเด็นความคิดเห็น
ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

- ดี
- คอมพิว เตอร์ของอาคาร
100 ปี เครื่องค่อนข้างช้า
- อิ น เทอร์ เ น็ ต หลุ ด บ่ อ ย
เครือข่าย
ไม่อานวย
- ใช้ Wi-Fi ประจาแต่บาง
จุดสัญญาณอ่อน
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ
- ควรมีให้เยอะกว่านี้
- เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
- ระบบการค้นหาห่วยมาก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - โปรเจกเตอร์ บ างห้ อ งมี
สภาพช ารุ ด หรื อ มี แ ต่ ไ ม่
สามารถใช้ได้
- เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์
ให้ มี ค วามเสถี ย รภาพให้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari
9 ram 36GB หน้าจอ 32
หน่ ว ยประมวลภาพ 07Form 2000GTPX 2018
- ทาระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย
(เอกสารหมายเลข 2.5-4(1))

ความถี่
4

แนวทางแก้ไข
1. ดาเนินการตรวจเช็คและแสกน
ไวรัสคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ดาเนินการสารวจและติดตั้งจุด
กระจายสัญญาณเพิ่มเติม จานวน
116 จุด
ทาให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้น

1. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ โปรเจกเตอร์
ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ตามเกณฑ์ ร าคา
ก ล า ง แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม 3.
ดาเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ า ยเพิ่ ม จ านวน 3 เครื่ อ ง เพื่ อ
รองรั บ ผู้ เ ข้ า ใช้ ง านระบบบริ ก าร
การศึกษา
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ นาผลการประเมิน ความพึ งพอใจและ
ข้อเสนอแนะ มาทบทวนในการประชุม และหาแนวทางในการดาเนินงานและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้บริการมาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ
1. ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point และ
มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณเครื อ ข่ า ย ARU_Wi-Fi ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บริเวณพื้นที่การปรับปรุง
สัญญาณ Wi-Fi
บ้านพักอาจารย์/เจ้าหน้าที่
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว
ฝั่งบ้านอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
บ้านพักคนงาน/เจ้าหน้าที่
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว
บ้านพักอธิการบดี
หอพักอู่ทอง หอ 3
หอพักอู่ทอง หอ 4
หอพักอู่ทอง หอ 5
หอพักอู่ทอง หอ 6
หอพักนานาชาติ
แฟลต

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
Access Point แบบติดตั้ง
Access Point แบบติดตั้ง
ภายนอกอาคาร Out door
ภายในอาคาร In door
จานวน 6 ตัว
จานวน 6 ตัว

-

จานวน 6 ตัว
-

จานวน 2 ตัว
จานวน 10 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 4 ตัว
จานวน 6 ตัว
จานวน 6 ตัว

ทาให้การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(1))
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(2))
2. ได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 80 เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 4 ห้ อ งๆ ละ 20 เครื่ อ ง ติ ด ตั้ ง ประจ าห้ อ ง 31111/1
ห้อง 31111/2, ห้อง 31117/1 และห้อง 31117/2 เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนรองรับรายวิชา
ที่เปิดสอน
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารวางระบบการด าเนิ น งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทาให้ดาเนินงานง่ายและเป็นไปตามระบบที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้มีการวิเคราะห์ โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาหน่วยงาน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง เพื่อให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนาไปใช้ในการปฏิบัติงานการให้บริการที่ดีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยต่อไป
สรุปผลการดาเนินงานและประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาหน่วยงาน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง”
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทา
การสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อบรมเชิง ปฏิบั ติ การการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรผู้ ปฏิบัติ งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศประจ า
หน่วยงาน ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง โดยทาการแจกแบบสอบถาม จานวน 31 ชุด และนามา
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
หน่วยงาน
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันอยุธยาศึกษา
7. กองนโยบายและแผน
8. กองบริการการศึกษา

จานวน (คน)

ร้อยละ

17
14

54.8
45.2

2
1
1
1
5
-

6.5
3.2
3.2
3.2
0
0
16.1
0
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ข้อมูล

จานวน (คน)
3
13
4
1
31

9. กองพัฒนานักศึกษา
10. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. กองกลาง
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
9.7
41.9
12.9
3.2
100

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 45.2 เมื่อ จ าแนกตามหน่ ว ยงานส่ ว นมากเป็นบุ คคลจากส านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.9 และบุคลากรจากกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 16.1
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ เกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ
ข้อคาถาม
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้
1.1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์
1.3 การใช้งานและติดตั้งระบบ Anti-Virus
2. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์
2.1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2.2 การกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
3. วิทยากรที่ให้การอบรม
4. สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
5. ระยะเวลาการจัดการอบรม
6. สถานที่ที่ใช้ในการอบรม
7. เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก
ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม



4.38
4.39
4.35
4.42
4.38
4.29
4.48
4.55
4.39
4.39
4.48
4.55
4.42

S.D. ระดับความพึงพอใจ
0.509
มาก
0.558
มาก
0.551
มาก
0.564
มาก
0.460
มาก
0.588
มาก
0.508
มาก
0.568
มากที่สุด
0.558
มาก
0.558
มาก
0.570
มาก
0.506
มากทีส่ ุด
0.468
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  =4.42) และเมื่อพิจ ารณาเป็น รายข้อคาถามพบว่าตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในหัวข้อ วิทยากรที่ให้การอบรมและเจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวก
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ท่านคิดว่าการเข้าอบรมครั้งนี้ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง
1.1 ดีคะ เป็นกันเองดี
1.2 โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยสู้แสง มองไม่ค่อยเห็น
1.3 แอร์หนาว
1.4 ดีมากนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. ท่านต้องการให้สานักวิทยบริการฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้าง
2.1 การเขียน Web Application
2.2 การเขียน Application สาหรับองค์กร
2.3 Website
2.4 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2.5 การทางานต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต
2.6 การทา presentation
2.7 อบรมพัฒนาเว็บไซต์
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(1))
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(2))
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2.5-1(1) คาสั่งที่ 37/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุน
สวท.
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
คณะกรรมการดาเนินงาน
สวท.2.5-1(2) โฟชาร์ตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561
สวท.2.5-1(4) แบบสารวจห้องเรียน
สวท.2.5-1(5) แบบสอบถาม
สวท.2.5-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและ
ดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 1 พ.ย.2561
สวท.2.5-2(2) แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ARU_WiFi
สวท.2.5-2(3) ผังห้องเรียน
สวท.2.5-2(4) ขั้นตอนบริการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์/การใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
สวท.2.5-3(1) คาสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.5-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สวท.2.5-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนินงาน
สานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 เมษายน 2561
สวท.2.5-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
สวท.2.5-5(1) ภาพบริเวณพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
สวท.2.5-5(2) ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์
สวท.2.5-6(1) รูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจาหน่วยงาน
ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/กอง”
สวท.2.5-6(2) คู่มือการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

สวท.
สวท.
งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์

สวท.
สวท.
สวท.
คณะกรรมการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Facebook 17 พ.ค.61
งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
(ร้อยละ/
/
ค่าเฉลี่ย/ข้อ)
6 ข้อ

5



5.00
5 ข้อ

5



6 ข้อ
8 ข้อ

5
5




5 ข้อ

5



6 ข้อ

5



5.00
5.00

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2

ผลการประเมิน
ผลการ
คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
(ร้อยละ/
/
ค่าเฉลี่ย/ข้อ)
6 ข้อ

5



5.00
5 ข้อ

5



6 ข้อ
8 ข้อ

5
5




5 ข้อ

5



6 ข้อ

5



5.00
5.00

ภาคผนวก

ประกาศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรา 47, 48, 49 และ 51 เพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านการประกั น คุณ ภาพการศึกษา เป็นไปอย่ างประสิ ท ธิภ าพ ส านัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
นโยบาย
1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในหน่วยงาน
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เพื่อ
รองรับการประเมินภายในและภายนอก โดยใช้วงจร PDCA ในการระเมินผลการดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่ง มั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของสานักและ
มหาวิทยาลัย
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งส านั ก กั บ บุ ค ลากรในองค์ ก รภายใน
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักต่อสังคม
แนวปฏิบัติ
1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสานัก
2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานให้เห็นความสาคัญและความจาเป็น ในการ
ปฏิบัติงานตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ติ ด ตามประสานงาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบ และกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี)
4. นาผลการประเมิ นของการประกัน คุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตั วชี้วั ด
มาใช้ในการพัฒนาพันธกิจของสานักและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 25/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
------------------------------ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 อาจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
1.2 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองประธาน
1.3 อาจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย กรรมการ
1.4 อาจารย์อธิบ
โพทอง
กรรมการ
1.5 นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนด และกากับ นโยบายด้ า นการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของส านั กวิ ท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. กากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สนับสนุ น ส่ง เสริม การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ควบคุม ติ ด ตาม และตรวจสอบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
ประธาน
2.2 อาจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองประธาน
2.3 นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
กรรมการ
2.4 นางละเอียด
รามคุณ
กรรมการ
2.5 นางนภารัตน์
พุ่มพฤกษ์
กรรมการ
2.6 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
กรรมการ
2.7 นายสายชน
คงคะพันธ์
กรรมการ
2.8 นายวรพจน์
วรนุช
กรรมการ
2.9 นายเจษฎา
สุขสมพืช
กรรมการ
\2.10 นายนิทัศน์...

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23.
2.24
2.25
2.26

นายนิทัศน์
นางสาวนัยนา
นางสาวพัชราภรณ์
นายจิรทีปต์
นายกสิพงษ์
นายอนนต์
นายภูวนาถ
นายมานิช
นายอานาจ
นายณเรศณ์
นางสาวมัทนียา
นางสาวเมตตา
นางพรทิพย์
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวยุธิดา
นางยุพิน
นางสาวฐิติรัตน์

รสโอชา
เพียรคงทอง
ต่อดอก
น้อยดี
กสิพันธ์
พงษ์สวัสดิ์
นาควรรณกิจ
โชติช่วง
แก้วภูผา
จิตรัตน์
หามาลัย
สังข์ทอง
เดชรอด
คาสอน
เข็มปัญญา
กิจที่พึ่ง
ขาวบริสุทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
11. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย

ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิ การดาเนินงานประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
แผนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ (P)
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการประเมิน (D)
3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
3.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
4.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
4.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตุลาคม 2560-กันยายน 2561
ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

5. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน
5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นห้องสมุด
5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
5.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
5.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทา SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตัง้ กรรมการประเมิน
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ (C)
8. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

หมายเหตุ : 6 เดือน แรก (ต.ค.60-มี.ค.61) จัดทาเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการดาเนินงาน
6 เดือน หลัง (เม.ย.61-ก.ย.61) ดาเนินงานทบทวน

