บทที่ 3
ระดับคุณภาพเมือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน
การประกันคุณภาพ เป็ นภารกิจที่สาํ คัญหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องดําเนินงานให้บรรลุผล เพื่อให้เป็ น
หลักประกันในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ผูท้ ี่จะมารับบริ การ ตลอดจนหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องว่าจะได้รับ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพ คุม้ ค่าต่อการลงทุนและสนับสนุนให้ดาํ เนินงาน
ต่ อไป สํา หรั บ หน่ ว ยงานที่ มีห น้าที่ จ ัด การศึ ก ษา ตามพระราชบัญญัติการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
กําหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่ งเป็ นหน่วยงานภายนอกทําหน้าที่ติดตามและประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่ งสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดงั กล่าวจึง
ได้ด ํา เนิ น งานด้า นการประกัน คุ ณ ภาพมาโดยตลอด เพื่ อ ให้บ รรลุ ผ ลตามเกณฑ์ม าตรฐานคุ ณ ภาพของ
หน่วยงานสายสนับสนุ นการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award –
TQA) ซึ่ งประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ 8 มาตรฐาน เป็ นกรอบการดําเนิ นงานของหน่ วยงาน ซึ่ งผลการ
ดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2551 ปรากฏผลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของหน่วยงาน
มาตรฐาน

จํานวน
ตัวบ่ งชี้

คะแนน
เฉลีย่

จํานวนตัวบ่ งชี้ทมี่ ีผลการ
ประเมินแต่ ละระดับ
3

1. มาตรฐานด้านโครงสร้างองค์กร
2. มาตรฐานด้านการนําองค์กร
3. มาตรฐานด้านการวางแผนกลยุทธ์
4. มาตรฐานด้านการมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
5. มาตรฐานด้านการวัดและวิเคราะห์
6. มาตรฐานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามพันธกิจหลัก
และพันธกิจรองขององค์กร
8. มาตรฐานด้านผลลัพธ์
รวมรายมาตรฐาน
รวมรายตัวชี้วดั

3
2
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

3
2
1
1
1
1

1

3

1

4

2.25
2.91
2.79

3
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3.1 มาตรฐานด้ านโครงสร้ างองค์ กร
ผลการดําเนินงานโดยรวม
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาํ เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างองค์กร โดยได้พฒั นาองค์กรด้วยการจัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้
พร้อมงานด้านบริ หารจัดการ และบริ การตามพันธกิจของสํานักฯ สําหรับการบริ หารงานภายในได้จดั ประชุมกรรมการบริ หารงานอย่างต่อเนื่ อง และมอบหมายการ
บริ หารจัดการภายในฝ่ ายงานย่อยตามโครงสร้างงานที่ชดั เจน อีกทั้งยังให้ความสนับสนุ นแก่หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยทําให้มีผลผลิตในด้านการบริ การอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งสํานักวิทยบริ การฯ ได้ดาํ เนินงานตามมาตรฐานด้านโครงสร้างองค์กร สรุ ปผลคะแนนประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 3 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.1 ประสิ ทธิ ผลของการจัดสภาพแวดล้อมขององค์กร
หมายถึง สิ่ งที่มีอยูใ่ นองค์กรและส่ งผลต่อการดําเนินงาน
ขององค์กร มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ประการ คือ
1. มีการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายที่บุคลากร
เข้าใจตรงกัน
2. มีการระบุคาํ อธิบายงานขององค์กรและหน่วยงาน
ภายในองค์กรที่สัมพันธ์กนั สามารถใช้ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรได้
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ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัว
บ่ งชี้
3

1.1 สํานักวิทยบริ การฯ มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย รวมทั้ง
กําหนดหน้าที่รับผิดของแต่ละฝ่ ายงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.1))
2.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้กาํ หนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
สํานักประจําปี งบประมาณ 2551 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.2))
2.2 สํานักวิทยบริ การฯ ได้สรุ ปรายงานการประชุมตามแผนการประชุ ม
จํานวนทั้งสิ้ น 5 ครั้ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.3), (1.1.4), (1.1.5),
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัว
บ่ งชี้

(1.1.6), (1.1.7))
2.3 สํานักวิทยบริ การฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรของสํานักฯ รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานประจําวันเพื่อให้สามารถติดตามผลผลิตและการบริ การได้
อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.8))
2.4 สํานักวิทยบริ การฯ ได้มีการกําหนดภาระหน้าที่และมีการมอบหมาย
งานที่ชดั เจน สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิงานได้ชดั เจน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.9))
3. มีการระบุผลผลิตและการบริ การที่องค์กรดําเนินการ
3.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้ดาํ เนิ นการตามพันธกิจด้านการบริ การวิชาการ
โดยมีการสรุ ป
สถิติการบริ การด้านห้องสมุด และห้องบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามรายงาน
ประจําปี 2551 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.10))
3.2 สํานักวิทยบริ การฯ ได้นาํ เสนอโครงการในปี งบประมาณ 255 ที่มีการ
ระบุผลผลิตในการปฏิบตั ิงาน ทําให้มีเป้ าหมายที่ชดั เจนและสามารถ
ติดตามประเมินผลได้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.11))
4. มี ระเบี ยบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ องค์กรจัดทําขึ้ น เพื่อให้การดําเนิ นงานมี 3.3 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําบัญชี ควบคุมการเบิ กจ่ายวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
คุณภาพ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.12), (1.1.13), เพิ่ม (1.1.14))
4.1 สํา นัก วิท ยบริ ก ารฯ มี ร ะเบี ย บข้อ บังคับ ต่า งๆ เพื่อ ให้นักศึ กษาหรื อ
ผู้ใ ช้ บ ริ การเข้ า ใจและเข้ า ใช้ ง านตามระเบี ย บที่ ไ ด้ ก ํา หนดขึ้ น

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปี งบประมาณ 2551

77

ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

5. มีการพัฒนาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมมาใช้ในการ
ดําเนินงาน เป็ นผลให้กระบวนการดําเนินงานมี
ประสิ ทธิภาพ

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1-3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ
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คะแนนตัว
บ่ งชี้

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ตัด (1.1.14), (1.1.15), (1.1.16), (1.1.17), เพิ่ม
(1.1.18) )
4.2 สํา นัก วิ ท ยบริ ก ารฯ จัด ให้ มี ก ารอบรมนัก ศึ ก ษาใหม่ ก่ อ นเปิ ดภาค
การศึ กษาทุ กปี โดยนัก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คนต้อ งผ่า นการอบรมการใช้
บริ การห้องสมุ ด จากศูนย์วิทยบริ การ และอบรมการใช้ห้องบริ การ
คอมพิวเตอร์ และ e-Learning จากศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจะ
ได้รับเอกสารและระเบี ยบการเพื่อให้ทราบข้อกําหนดที่ สํานักฯ ได้
กําหนดขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.1.18))
5.1 สํานักวิทยบริ การ ฯ มี การพัฒนาเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมมาใช้ใน
การดําเนินงาน อาทิ ระบบสารสนเทศบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบ
ตรวจสอบผลการเรี ยน ระบบสื บค้นข้อมูลหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
เพื่อให้เกิดการบริ การแก่นกั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกิด
ประสิ ทธิ ผล และเผยแพร่ ศกั ยภาพด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยได้
(เอกสารอ้า งอิ ง หมายเลข (1.1.19), (1.1.20), (1.1.21), (1.1.22),
(1.1.23), (1.1.24 ), (1.1.25))
หลักฐานการดําเนินงาน
1.1.1 ป้ ายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ติดตั้ง ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
1.1.2 รายงานการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2551
1.1.3 แผนการประชุ ม คณะกรรมการบริ หารสํ า นั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
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คะแนนตัว
บ่ งชี้

รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2550
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2551
รายงานการปฏิบตั ิงานประจําวันของบุคลากร
คู่มือปฏิบตั ิงานของบุคลากร
รายงานประจํา ปี งบประมาณ 2551 สํ า นั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เล่มสี ขาว)
โครงการตามแผนงบประมาณประจําปี 2551 บนระบบสารสนเทศ
บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ของห้องสมุด
ป้ ายระเบี ยบการเข้าใช้บริ การ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดหน้าห้อง
แปดสิ บพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
ผัง การใช้ บ ริ การ ข้ า งบอร์ ดประชาสั ม พัน ธ์ อาคาร 6 ศู น ย์
คอมพิวเตอร์
ป้ ายระเบียบการเข้าใช้บริ การของห้องสมุด
ผังการใช้บริ การของห้องสมุด
คู่มื อ ระเบี ย บการใช้บ ริ ก าร มอบแก่ นัก ศึ ก ษาใหม่ ภ าคการศึ ก ษา
2551
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คะแนนตัว
บ่ งชี้

1.1.20 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ฯ บนเว็บไซต์ www.lpru.ac.th
1.1.21 ระบบบันทึกสถานการณ์เข้าใช้บริ การ ประจําเครื่ องบริ การในห้อง
บริ การนักศึกษา
1.1.22 ระบบตรวจสอบสถานการณ์ เข้าใช้บริ การ ติดตั้งหน้าห้องบริ การ
นักศึกษา 1 ชุด
1.1.23 ระบบตรวจสอบพาสเวิร์ส ติดตั้งประจําเครื่ องเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
1.1.24 ระบบตรวจสอบผลการเรี ยน ติดตั้ง ณ ชั้น 1 จํานวน 5 เครื่ อง
1.1.25 ระบบสื บค้นข้อมูล
1.1.26 ระบบนับสถิติการเข้าใช้บริ การ(ทางเข้าหน้าห้องสมุด)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.2 ระดับ ความสํา เร็ จ ของการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ภ ายในและกับ องค์ก รอื่ น
ความสัมพันธ์ภายในองค์กรมีความสําคัญต่อการจัดทําผลผลิตและการบริ การ
ขององค์ก ร ความสั ม พัน ธ์ ภ ายใน องค์ก รที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ก ารดํา เนิ น งาน
ราบรื่ น และส่ งผลต่อการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรอื่ นในด้านการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน 3 ประการ
คือ
1. มี การนําหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารจัดการบ้านเมื องที่ ดีมาใช้ในการ
1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้นาํ หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ดําเนินงาน
ที่ดี มาใช้ในการดําเนิ นงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.2.1), (1.2.2),
(1.2.3))
1.2 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ให้หน่วยงานย่อยภายในจัดทํารายงานผลการ
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1.3

1.4
2. มี ต ัว บ่ ง ชี้ ค วามสํา เร็ จ ที่ ส ะท้อ นพันธกิ จ ขององค์ก รอย่า งชัด เจน และ
สามารถใช้ตรวจสอบ ติ ดตามการดําเนิ นงานและความก้าวหน้าของ
องค์กรได้
2.1

2.2
3. มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ขององค์กรสู่ระดับบุคคล
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คะแนนตัว
บ่ งชี้

ปฏิบตั ิงานเพื่อแสดงผลการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาํ นักฯ
และมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.2.4))
สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ให้มีการรับฟั งความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การ
เพื่ อ นํ า ความคิ ด เห็ น มาสรุ ปและปรั บ ปรุ งให้ เ กิ ด การบริ การที่ มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.2.5), (1.2.6))
และในทุกปี งบประมาณ สํานักวิทยบริ การฯ ได้ดาํ เนิ นการประเมินการ
ใช้บ ริ การขององค์ก ร เพื่อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการให้บ ริ การของ
องค์กร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.2.7))
สํานักวิทยบริ การ ฯ เป็ นหน่ วยงานที่ สนับสนุ นการจัดการศึ กษา จึ ง
กําหนดตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนพันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจน คือ จํานวนผู้
เข้าใช้บริ การในงานต่าง ๆ ขององค์กร โดยในปั จจุบนั สํานักฯ ได้จดั ทํา
รายงานประจําปี 2551 ที่สะท้อนความสําเร็ จในการให้บริ การ อาทิ การ
เข้าใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตของนักศึกษา การใช้บริ การห้อง
eAuction การให้บริ การวิชาการแก่ นักศึ กษา บุ คลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การให้บริ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และการใช้บริ การยืมคืนหนังสื อ เป็ น
ต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.2.8))
สํานักวิทยบริ การฯ ได้มอบหมายหน้าที่ การบริ หารจัดการ และงาน
ด้านบริ การแก่รองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ เพื่อดูแลรั บผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่
สะท้อ นความสํา เร็ จ ของสํา นัก ฯ อย่า งชัด เจน โดยผูร้ ั บ ผิ ด ชอบจะ
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คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

นําเสนอที่ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ปั ญหา และหา
แนวทางการแก้ ไ ขอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ หารงานของสํานักฯ 5 ครั้ ง (เอกสารอ้างอิ งหมายเลข(1.2.9),
(1.2.10), (1.2.11), (1.2.12), (1.2.13), เพิ่ม (1.2.14))
3.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้มีการถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้
รับทราบในเรื่ อง ของตัวบ่ งชี้ ต่างๆ ที่ กาํ หนดไว้ในเรื่ องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ด้วยการประชุมชี้แจงและมอบหมาย
ให้ทุกคนช่วยกันจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
(เอกสารอ้า งอิ ง หมายเลข
(1.2.14 ) แก้ไขเป็ น (1.2.15))

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

คะแนนตัว
บ่ งชี้

หลักฐานการดําเนินงาน
1.2.1 แผนการปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)
1.2.2 แผนปฏิบตั ิงานเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551
1.2.3 เผยแพร่ ขอ้ มูลของสํานักวิทยบริ การฯ
ผ่านเว็บไซต์
URL
http://www.lpru.ac.th
1.2.4 รายงานประจําปี 2551 ของศูนย์คอมพิวเตอร์
1.2.5 กล่องรับฟังความคิดเห็นของศูนย์วทิ ยบริ การ ณ ทางเข้าศูนย์วทิ ย
บริ การ
1.2.6 กล่องรับฟังความคิดเห็นของศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ด้านหน้าทางเข้า
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1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15

ตัวบ่ งชี้ที่ 1.3 การพัฒนาองค์กร โดยเริ่ มจากการเรี ยนรู้ตนเองขององค์กร เพื่อค้นหาจุดเด่น
จุดด้อยขององค์กร ข้อมูลที่ได้จะทําให้องค์กรสามารถกําหนดวิธีการ และ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งองค์กรให้มีศกั ยภาพและสามารถดําเนินงาน
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คะแนนตัว
บ่ งชี้

และ Web board แสดงความคิดเห็นของศูนย์คอมพิวเตอร์ URL
http://webborad.lpru.ac.th/....
ผลการประเมินการใช้บริ การขององค์กร ประจําปี 2551
บัญชีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุ ภณั ฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
และสําวิทยบริ การ
รายงานประจํ า ปี งบประมาณ 2551 สํ า นั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เล่มสี ขาว)
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550
รายงานการประชุมครั้ งที่ 1/2551 เมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2551
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2551 แก้ไขเป็ น 1/2551 เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2551
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คะแนนตัว
บ่ งชี้

ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน 4 ประการ คือ
1. มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ขององค์กร

2. มีการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรที่กาํ หนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ เป้ าหมาย

2.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข(1.3.1))

3. มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการจากแผนพัฒนาองค์กร

3.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ 2551
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.3.2))
4.1 สํ า นั ก วิ ท ยบริ การฯ ได้ด ํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ติ ง านประจํา ปี
งบประมาณ 2551
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.3.3))

4. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ

เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (1.3.1))

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ
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หลักฐานการดําเนินงาน
1.3.1 แผนการปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551)
1.3.2 แผนปฏิบตั ิงานเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551
1.3.3 รายงานประจํา ปี งบประมาณ 2551 สํ า นั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เล่มสี ขาว)
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รวม

คะแนนตัว
บ่ งชี้

3

3.2 มาตรฐานด้ านการนําองค์ กร
ผลการดําเนินงานโดยรวม
ในปี 2551 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการบริ หารจัดการโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิพฒั น์ หมัน่ การ ในตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ ได้กาํ หนด
นโยบาย พันธกิจ วิสยั ทัศน์ และเป้ าหมายอันสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สํานักวิทยบริ การฯ ได้ดาํ เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการนําองค์กร สรุ ปผลคะแนนประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 2 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ระดับความสําเร็ จในการนําองค์กรของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งการนํา
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คะแนนตัวบ่ งชี้
3
85

ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน
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องค์กรต้องมีการดําเนิ นการในเรื่ องค่านิ ยม ทิศทาง พันธกิจ
และเป้ าหมายขององค์ก รที่ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ และ
เป้ าหมายของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้บุคลากรในองค์กร
รั บทราบ มี ความเข้าใจตรงกัน โดยมี เกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งหมด 5 ประการ คือ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การฯ มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการสํานักฯ แต่ละฝ่ าย
1. ผู้นํ า องค์ ก รมี ค วามเข้ า ใจกั บ บุ ค ลากรในเรื่ อง 1.1
ดํา เนิ น การสร้ า งความเข้า ใจในเรื่ อ งวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้ าหมายอัน แสดงถึ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
ความสําเร็ จของตัวบ่งชี้ขององค์กรในแต่ละด้าน โดยนําเสนอในที่ประชุมแต่ละฝ่ ายงาน
รวมถึงติดตั้งป้ ายวิสัยทัศน์ พันธกิจของแต่ละงานในตําแหน่งที่เห็นเด่นชัด เพื่อกระตุน้
ให้เกิดความเข้าใจและมีเป้ าหมายในแนวทางเดียวกัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.1.1),
(2.1.2), (2.1.3), (2.1.4))
2. ผูน้ ํา องค์ก รมี ก ารมอบหมายงานให้บุ ค ลากรอย่า ง 2.1 ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การฯ ได้มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรตามฝ่ ายงานย่อย เพื่อให้
เป็ นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ
ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ โดยกําหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานตามความสามารถ
พิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพภาพและประสิ ทธิ ผลของผลงาน และ แสดงผังโครงสร้างการ
บริ หารงานย่อยในแต่ละฝ่ าย จัดสรรตามหน้าที่อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
(2.1.5), (2.1.6) ,(2.1.7))
3. ผูน้ าํ องค์กรมีการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน 3.1 ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การฯ รวมถึงผูบ้ ริ หารแต่ละฝ่ ายงานได้ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
ของบุ คลากรให้สามารถปฏิ บตั ิ งานอย่างมี คุณภาพ
บุ คลากรแต่ละฝ่ ายเสริ มสร้ างความรู้ และประสบการณ์ โดยจัดส่ งบุ คลากรไปอบรม
และประสิ ทธิ ภาพ
สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ และนําพาบุคลากรไปศึกษาดูงานในส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ศึกษางานของหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และนําสิ่ งที่ดีมาพัฒนา ปรับปรุ ง องค์กร
ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.1.8), (2.1.9))
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ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

4. ผูน้ าํ องค์กรมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ 4.1 ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากรที่สังกัดสํานักฯ ได้รายงานการ
ปฏิบตั ิงานประจําวัน ส่ งแก่ผบู ้ ริ หารงานแต่ละฝ่ ายเพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ปฏิบตั ิงานทุกเดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.1.10))
4.2 ผูบ้ ริ ห ารทํา การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรเจ้า หน้า ที่ (เอกสารอ้า งอิ ง
หมายเลข (2.1.11))
5. ผู้นํ า องค์ ก รแสดงออกถึ ง ความโปร่ งใสในการ 5.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทํารายงานประจําปี 2551 เพื่อแสดงผลการบริ หารจัดการ
ปฏิบตั ิงาน
ผลการดําเนิ นงานแต่ละกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ และสถิติของการบริ การของ
สํานักฯ ที่ บ่งบอกถึงความโปร่ งใสในการปฏิ บตั ิงาน สามารถตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลงานได้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.1.4))
5.2 มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานขององค์กรโดยหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.1.12))
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อขึ้นไป

หลักฐานการดําเนินงาน
2.1.1 รายงานการประชุมแต่ละฝ่ ายงานประจําปี งบประมาณ 2551 เพิ่ม และรายงานการ
ประชุมการประกันคุณภาพ
2.1.2 ป้ ายพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 1 และ 2
2.1.3 ป้ ายพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของศูนย์วิทยบริ การ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
บรรณราชนคริ นทร์
2.1.4 รายงานประจําปี 2551 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 ผังโครงสร้างการบริ หารงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องสํานักงานชั้น 2 อาคาร 6
2.1.6
ผังโครงสร้างการบริ หารงานของศูนย์วิทยบริ การ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
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ผลการดําเนินงาน
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

บรรณราชนคริ นทร์
คู่มือการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
คําสัง่ ให้ไปราชการของบุคลากร สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการปฏิบตั ิงานประจําวันของบุคลากร สังกัดสํานักงานวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Portfolio ของบุคลากร)
เอกสารการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่ฝ่ายกิจการเจ้าหน้าที่ (หมายเลขภายใน 1033)
เอกสารการกําหนดตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 องค์กรดําเนินงานเป็ นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เนื่องจากองค์กรเป็ นหน่วยงานที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้
สามารถจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินงาน 5 ประการ คือ
1. องค์กรมีการจัดทําโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. องค์กรมีการวิเคราะห์ความสําคัญ กลุ่มเป้ าหมาย

คะแนนตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้
3

1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําโครงการโดยพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผน
4 ปี ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเป็ นหลัก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.2.1) )
2.1 โครงการแต่ละโครงการได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ของการ
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ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการทุก
โครงการ
3. มีการดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมตั ิตามแผนที่
สอดคล้อง และเป็ นไปในแนวทางการบริ หาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทําข้อมูลที่เป็ นผลจากการดําเนินโครงการ

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

ดําเนิ นงานโครงการอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบโครงการได้
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.2.2))
3.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้ติดตามตรวจสอบและกระตุน้ ให้เกิดการดําเนินงานของโครงการ
ที่ผา่ นการอนุมตั ิ เพื่อให้เกิดผลงานที่ตรงตามเป้ าหมายที่กาํ หนด และเป็ นไปตามการ
บริ หารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพิ่ม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.2.3))
4.1 โดยแต่ละโครงการในปี งบประมาณ 2551 หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องต้องดําเนิ นการ
รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการจัดส่ งแก่สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ เพื่อจัดทําข้อมูล
ประจํา ปี นอกจากนั้น ยัง กํา หนดให้จัด ทํา รายงานและประเมิ น ผลแต่ ล ะโครงการที่
เกี่ ยวข้อ งกับการบริ การวิชาการ เช่ น การอบรมหลักสู ตรที่ ท ันสมัยแก่ นักศึ กษา การ
อบรมบุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลัย และการอบรมหลัก สู ต รแก่ บุ ค ลากรภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็ นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.2.4), (2.2.5))

5. มีเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่ วยงานทั้งภายในและ 5.1 สําหรับการดําเนิ นงานโครงการในปี งบประมาณ 2551 ของสํานักวิทยบริ การฯ ได้รับ
ภายนอกในการดําเนินงานเพื่อบรรลุความสําเร็ จของ
ความร่ วมมือจากหน่วยงานภายในหลายโครงการ อาทิ คณะครุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และคณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
องค์กรและของมหาวิทยาลัย
รวมถึงการร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การจัดงานนิทรรศการราชภัฏไอทีแฟร์
ครั้งที่ 3 ตัด และการจัดการงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปี 2551 ซึ่ งโครงการดังกล่าว
เกณฑ์ การประเมิน
ได้รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ทํา ให้ ก ารดํา เนิ น งานของโครงการบรรลุ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ความสําเร็ จ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (2.2.7), (2.2.8) แก้ไขเป็ น (2.2.6))
มีการดําเนินการ 1- 2 มีการดําเนินการ 3
มีการดําเนินการ 4
หลักฐานการดําเนินงาน
ข้อแรก
ข้อแรก
ข้อขึ้นไป
2.2.1 แก้ไขความเดิม เป็ น รายงานการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
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ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

2.2.2 รายงานการแสดงแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ และรายละเอียดในการจัดทํา
โครงการของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
ใ น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต URL
http://lprumis.ac.th แบบส่ วนบุคคล
2.2.3 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการประจําปี งบประมาณ 2551
2.2.4 รายงานผลการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจําปี งบประมาณ 2551
2.2.5 รายงานโครงการอบรมกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย
2.2.6 รายงานผลการจัดงานนิทรรศการราชภัฏไอทีแฟร์ ครั้งที่ 3
2.2.7 ตัดข้อความเดิมออก

รวม

3

3.3. มาตรฐานด้ านการวางแผนกลยุทธ์
ผลการดําเนินงานโดยรวม
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อวางทิศทางการดําเนินงานสู่ ความสําเร็ จขององค์กรในอนาคต โดยสํานักวิทยบริ การฯ
ได้ดาํ เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการวางแผนกลยุทธ์มาระดับหนึ่ง สามารถสรุ ปผลคะแนนประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
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ผลการดําเนินงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 3.1 ระดับความสําเร็ จในการจัดทําแผนกลยุทธ์ขององค์กร แผนกลยุทธ์จะเป็ นเครื่ องมื อสําคัญในการชี้ นาํ ถึ ง
รู ปแบบการบริ หารจัดการขององค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ ดังนั้นจึงควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกขององค์กรเข้ามามี
ส่ วนร่ วมจัดทํา โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินงาน 5 ประการ คือ
1. ผูบ้ ริ หารองค์กรมีการกําหนดนโยบายการจัดทําแผน
กลยุทธ์ขององค์กร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทํา
2. มีแผนจัดทําอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน เช่น กําหนดการ
ในการจัดทํา
3. มีเอกสารแผนกลยุทธ์ที่มีการกําหนดอนาคตที่องค์กร
ต้องการแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสําเร็ จที่
สามารถวัดผลลัพธ์ได้และรายงานสภาพของผลลัพธ์ได้
4. มีการนํากลยุทธ์เปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบตั ิ และมีการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ
5. มีการจัดทําข้อมูลตามตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ สะท้อนถึง
ระดับคุณภาพและความสําเร็ จของการดําเนินงาน
เกณฑ์ การประเมิน
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คะแนนตัว
บ่ งชี้
3

1.1 สํานักวิทยบริ การ ฯ ได้จดั ประชุมหารื อ
ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนิ นงานในการกําหนดนโยบายการ
จั ด ทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (3.1.1))
1.2 สํ า นั ก วิ ท ยบริ การฯ มี ก ารกํ า หนด
นโยบายการจั ด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ ข อง
องค์กร และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทํา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (3.1.2))
2.1 สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ ไ ด้ จั ด ทํ า
กําหนดการจัดทํา แผนเป็ นขั้น ตอนไว้
อย่า งชัดเจน(เอกสารอ้างอิ ง หมายเลข
(3.1.3))
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ตัวบ่ งชี้
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 - 2 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3 ข้อแรก
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ผลการดําเนินงาน
คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 ข้อขึ้นไป

คะแนนตัว
บ่ งชี้

3.1 สํา นัก วิ ท ยบริ ก าร ฯ ได้จัด ทํา แผนกล
ยุท ธ์ ที่ มี ก ารกํา หนดอนาคตที่ อ งค์ก ร
ต้องการแต่ละช่ วงเวลารวมทั้งตัวบ่ งชี้
ความสํ า เร็ จ ที่ ส ามารถวัด ผลลัพ ธ์ ไ ว้
อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
(3.1.4), (3.1.5))
4.1 สํา นัก วิ ท ยบริ ก าร ฯได้จัด ทํา รายงาน
สภาพของผลลัพ ธ์ ต ามแผนกลยุ ท ธ์
(เอกสารอ้า งอิ ง หมายเลข (3.1.6) ,
(3.1.7))
5.1 สํ า นัก วิ ท ยบริ การ ฯ ได้มี ก ารดํา เนิ น
โครงการตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารไว้อ ย่า ง
ชัดเจน (เอกสาร
หมายเลข (3.1.8))
หลักฐานการดําเนินงาน
3.1.1 บันทึกรายงานการประชุม ที่ 5/2549
วันที่ 8 แก้ไขเป็ น 1/2549 วันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
3.1.2 คําสั่งแต่งตั้งจัดทําแผนกลยุทธ์ตาม
เอกสารคําสั่งที่ 14 /2549 ลงวันที่ 28
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.1.7

รวม

คะแนนตัว
บ่ งชี้

ธันวาคม พ.ศ. 2549
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
โครงการดํา เนิ น งานตามแผนการ
ปฏิบตั ิงาน
แผนการปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2548-2551)
แผนปฏิบตั ิงานเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2551
รายงานประจํา ปี งบประมาณ 2551
สํา นัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(เล่มสี ขาว)

3

3.4 มาตรฐานด้ านการมุ่งเน้ นผู้รับบริการ
ผลการดําเนินงานโดยรวม
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สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหน่วยงานที่มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษา มีเป้ าหมายที่ผรู ้ ับบริ การได้รับการเสริ มทักษะและพัฒนาความรู ้ดา้ น
วิชาการเป็ นหลัก โดยสํานักวิทยบริ การฯ ได้ศึกษาความต้องการของนักศึกษาจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มาใช้บริ การ และประเมินการใช้บริ การของนักศึกษาทุก
ปลายปี งบประมาณ เพื่อศึกษาความต้องการและนํามาพัฒนาให้เกิดการดําเนิ นงานตามความคาดหวังที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งสํานักวิทยบริ การฯ ได้ดาํ เนิ นงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้านการมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ สรุ ปผลคะแนนการประเมินเฉลี่ย จากจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 ระดับความสําเร็ จในการดําเนิ นการที่มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
องค์ก รต้อ งมี ก ารศึ ก ษาความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ ก าร
หรื อกลุ่ ม เป้ าหมายของการบริ การขององค์ ก ร และ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ ง
การจัดทําผลผลิต และการบริ การขององค์กรให้ตรงกับ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานใน
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 5 ประการ คือ
1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําโครงการตามแผนงบประมาณประจําปี 2551โดยการเสนอ
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการกําหนด
โครงการได้ก าํ หนดกลุ่ ม เป้ าหมายอย่า งชัด เจน เพื่ อ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ
กลุ่มเป้ าหมายที่องค์กรให้บริ การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการได้ นอกจากนั้นการให้บริ การของ
ศู น ย์วิ ท ยบริ ก ารและศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ ผูร้ ั บ บริ ก ารต้อ งเป็ นสมาชิ ก เท่ า นั้น ซึ่ งเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายขององค์กรที่ให้บริ การ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (4.1.1), (4.1.2))
2.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้ศึกษาจากโครงสร้างองค์กรที่มีการบริ การที่แยกออกเป็ น 2 ด้าน
2. องค์กรศึกษาความต้องการด้านคุณลักษณะของ
ได้แก่ แหล่งบริ การด้านหนังสื อ สื่ อการเรี ยนการสอน และแหล่งบริ การด้านเทคโนโลยี
ผลผลิตและบริ การจากกลุ่มผูร้ ับบริ การหลักและรอง
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต โดยมีกลุ่มผูร้ ับบริ การหลัก คือ นักศึกษา บุคลากรภายใน
เพื่อการจัดทําผลผลิต และการบริ การที่ตรงกับความ
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คะแนนตัวบ่ งชี้
3
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

ต้องการของกลุ่มผูร้ ับบริ การหลักและรอง

3. องค์กรจัดทําผลผลิต และการบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มผูร้ ับบริ การหลักและรอง เพื่อการ
บริ การแก่กลุ่มผูร้ ับบริ การหลักและรอง

3.1

3.2

4. องค์กรมีการจัดทําข้อมูลของผูร้ ับบริ การหลัก
และรอง

4.1

5. องค์ก รมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก าร 5.1

คะแนนตัวบ่ งชี้

มหาวิทยาลัย ส่ วนกลุ่มผูบ้ ริ การรอง คือ บุคลากรและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
กลุ่มผูร้ ั บบริ การดังกล่าวมี วตั ถุประสงค์ของการรั บบริ การแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
สํานักวิทยบริ การฯ ได้ศึกษาความต้องการเพื่อก่อให้เกิ ดผลผลิ ตที่ ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลที่ตรงตามความต้องการ โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานตามรายงานผล
แต่ละโครงการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (4.1.3))
สําหรับแหล่งบริ การด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต รับผิดชอบโดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ ได้พิจารณาถึงความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
โดยได้มุ่งเน้นผลผลิต 2 ด้าน คือการบริ การด้านอินเทอร์ เน็ต และการบริ การด้านพัฒนา
ทัก ษะความรู ้ ด้า นเทคโนโลยีค อมพิ ว เตอร์ โดยประชาสั ม พัน ธ์ ก ารบริ ก ารด้ว ยป้ าย
ประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซด์อย่างต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (4.1.4), (4.1.5),
(4.1.6))
สําหรับแหล่งบริ การด้านหนังสื อ สื่ อการเรี ยนการสอน รับผิดชอบโดยศูนย์วิทยบริ การ
ได้พิ จ ารณาถึ ง ความต้อ งการของนัก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรภายในมหาวิท ยาลัย ภายใน
มหาวิทยาลัย โดยได้มุ่งเน้นผลิต 2 ด้าน คือ การบริ การหนังสื อ/สิ่ งพิมพ์และสื่ อการเรี ยน
การสอน และการบริ การด้านนันทนาการ โดยประชาสัมพันธ์การบริ การผ่านบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์สาํ นักฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (4.1.7), (4.1.8), (4.1.9))
สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานของศูนย์วิทยบริ การ และศูนย์
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดื อน/ปี โดยจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลแต่ละแหล่ง
บริ การเพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง และสรุ ปผลการดํ า เนิ นงานของสํ า นั ก ฯ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (4.1.10))
สํานักวิท ยบริ ก าร ฯ ได้จัดทํา แบบสํารวจความพึง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารสํา หรั บ
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

หลักและรองต่อผลผลิตและการบริ การขององค์กร
เพื่อนําผลการศึ กษาความพึงพอใจมาปรั บปรุ งการ
จัดทําผลผลิตและบริ การขององค์กร
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1- 3 ข้อแรก

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
4 ข้อแรก

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
ครบทุกข้อ

คะแนนตัวบ่ งชี้

ปี งบประมาณ 2551 และเผยแพร่ แ บบสํารวจความพึ ง พอใจกับ หน่ วยงานต่าง ๆ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (4.1.11), (4.1.12), ตัด (4.1.13))
หลักฐานการดําเนินงาน
4.1.1 บัตรสมาชิกการใช้บริ การห้องสมุด อาทิ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางทั้ง
ระดับปริ ญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่ม รายงานการประชุม
4.1.2 กฎระเบียบการเข้าใช้บริ การห้องอินเทอร์ เน็ต โดยผูท้ ี่สามารถใช้บริ การได้ตอ้ งมีชื่อ
และรหัสผ่านที่กาํ หนดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น
4.1.3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปี 2551
4.1.4 รายงานมิติหน่วยงานประจําปี 2551 ของศูนย์คอมพิวเตอร์
4.1.5 การแสดงแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ บ นระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลัย URL
http://lprumis.ac.th แบบส่ วนบุคคล เพื่อแสดงถึงการมุ่งเน้นผลผลิตของแต่ละฝ่ าย
ของสํานักฯ ประจําปี 2551
4.1.6 ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ และเว็บ ไซต์ป ระชาสั ม พัน ธ์ URL
http://comcentre.lpru.ac.th ของศูนย์คอมพิวเตอร์
4.1.7 การแสดงแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และศู น ย์ค อมพิ ว เตอร์ บ นระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลัย URL
http://lprumis.ac.th แบบส่ วนบุคคล เพื่อแสดงถึงการมุ่งเน้นผลผลิตของแต่ละฝ่ าย
ของสํานักฯ ประจําปี 2551
4.1.8 ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ และเว็บ ไซต์ป ระชาสั ม พัน ธ์ URL
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

คะแนนตัวบ่ งชี้

http://Comlib.ac.th ของศูนย์วทิ ยบริ การ
การติดตั้ง UBC และห้องบริ การฉายภาพยนตร์
ระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมตรวจสอบการเข้าใช้บริ การของศูนย์คอมพิวเตอร์
และศูนย์วทิ ยบริ การ
เอกสารหลักฐานการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ตัดข้อความเดิมออก

รวม

3

3.5 มาตรฐานด้ านการวัดและวิเคราะห์
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ผลการดําเนินงานโดยรวม
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒั นาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมเพื่อใช้บริ หารจัดการในแต่ละแหล่งบริ การ เช่น ระบบการเข้าใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตของศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบการเข้าใช้บริ การห้องสมุด ระบบบริ การสื บค้นข้อมูลหนังสื อ ซึ่ งระบบสารสนเทศโดยรวมของสํานักฯ มีคุณภาพ
ระดับสู ง อีกทั้งยังสามารถใช้วดั และวิเคราะห์การดําเนินงานขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่ วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการงานของสํานักวิทยบริ การฯ รวมถึงการบริ หารจัดการทุกหน่ วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่ งระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็ น
เครื่ องมือที่สามารถใช้วดั และวิเคราะห์การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้ และยังสามารถสื บค้นข้อมูลเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นสํานักวิทยบริ การฯ สามารถสรุ ปผลการดําเนิ นงานตามมาตรฐานด้านการวัดและวิเคราะห์ โดยได้คะแนนการประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 1 ตัวบ่งชี้
เท่ากับ 3 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพของการบริ หารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ขององค์ ก ร หมายถึ ง การบริ หารจั ด การในด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศภายในองค์ ก รให้ มี ร ะบบ
สารสนเทศที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสนับสนุ นการบริ หาร
จัดการขององค์กรและมหาวิทยาลัย การบริ การข้อมูล
สารสนเทศให้มี ค วามรวดเร็ ว ถู ก ต้อ ง ทัน สมัย และ
สามารถสนับ สนุ น การรายงานผลข้อ มู ล สํา หรั บ การ
ประกันคุณภาพ การปฏิ บตั ิงานตามแผนทั้งขององค์กร
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คะแนนตัวบ่ งชี้
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

และมหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น องค์กรจึงควรมีการบริ หาร
จัด การระบบฐานข้อ มู ล สารสนเทศภายในให้มี ข ้อ มู ล
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริ หารจัดการและการบริ การ
หน่วยงานภายนอกได้ครอบคลุมพันธกิจหลักและพันธกิจ
รองขององค์กร โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ 3 ประการคือ
1. มี การวิเคราะห์พนั ธกิ จหลัก และพันธกิจรองของ 1.1 สํา นัก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ส นับ สนุ น ให้เ กิ ด การพัฒ นาระบบบริ ห ารจัด การด้ว ยระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยแนวทางดําเนินงานสอดคล้องตามตามแผนยุทธศาสตร์ ดา้ น
องค์ก รที่ สั ม พัน ธ์ แ ละสอดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
มหาวิทยาลัย รวมถึงครอบคลุมถึงมาตรฐานคุณภาพ
(5.1.1))
ของมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ การกํา หนดจํา นวนระบบ
ฐานข้อมูลที่ ตอ้ งจัดทําและสามารถนํามาจัดทําเป็ น 1.2 สํานักวิทยบริ การฯ ในส่ วนของศูนย์วิทยบริ การ ได้พฒั นาระบบฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการบริ หารจัดการ บริ การ และรายงานผลข้อมูลหลายระบบ
ระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยได้
อาทิ ระบบการใช้บริ การห้องสมุ ด ระบบการสื บค้นข้อมูลหนังสื อ เป็ นต้น ซึ่ งระบบ
เหล่านี้ ได้ติดตั้งและพร้อมบริ การในชั้นที่ 1, 2 3 และ 4 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (5.1.2), (5.1.3))
1.3 สํานักวิท ยบริ การฯ ในส่ วนศูนย์ค อมพิ วเตอร์ ได้พฒ
ั นาระบบฐานข้อ มูล และระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการบริ หารจัดการ บริ การ และรายงานผลข้อมูลหลายระบบ
อาทิ ระบบการใช้บริ การอินเทอร์ เน็ต ระบบเบิ กจ่ายพัสดุภายใน ระบบแสดงสถานะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สําหรั บบริ การ เป็ นต้น ซึ่ งระบบดังกล่าวติดตั้งไว้หน้าห้องบริ การ
อินเทอร์เน็ต ชั้น 1 และ ชั้น 2 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (5.1.4), (5.1.5))
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ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

2. มี แผนการพัฒนาหรื อจัดทําฐานข้อมูลที่ ครอบคลุม 2.1 ศูน ย์ค อมพิ วเตอร์ สํานัก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้จัด ทํา ตัด ทํา แผนงบประมาณปี 2551 ใน
พันธกิ จหลักและพันธกิ จรองขององค์กรที่สัมพันธ์
โครงการพัฒนา ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการ และ
และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมถึง
บริ การงานของหน่วยงานซึ่ งสอดคล้องกับพันธกิจกับมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดคุณภาพใน
ครอบคลุ ม ถึ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลัย
ผลผลิต และมีระบบฐานข้อมูลเดียวที่เป็ นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย โดยระบบงานที่ถูก
สามารถนํามาจัดทําเป็ นระบบฐานข้อมูลกลางของ
พัฒนามีความสอดคล้องกัน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (5.1.6), (5.1.7), (5.1.8), (5.1.9))
มหาวิทยาลัยได้
3. มี ก ารดํา เนิ น การจัด ทํา ระบบฐานข้อ มู ล ตามแผน 3.1 ระบบสารสนเทศภายในของศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยบริ การได้จัดบริ การแก่
ผูร้ ับบริ การทุกวันทําการ และมีคุณภาพในการบริ การร้อยละ 100 สํานักวิทยบริ การฯ
สามารถให้ บ ริ การได้ร้ อ ยละ 50 ของแผนและ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ได้จัด ทํา แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจและจัด ทํา รายงานผลในการรั บ บริ การข้อ มู ล
สารสนเทศของผูร้ ับบริ การ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (5.1.10), (5.1.11))
เกณฑ์ การประเมิน
หลักฐานการดําเนินงาน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
5.1.1 แผนยุทธศาสตร์ ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัย
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ราชภัฎลําปาง
ข้อแรก
2 ข้อแรก
ครบทุกข้อ
5.1.2 โปรแกรมระบบการใช้บริ การ ยืม - คืน
5.1.3 โปรแกรมระบบสื บค้นหนังสื อ ณ ห้องบริ การ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
5.1.4 โปรแกรมระบบการใช้บริ การอินเทอร์เน็ต ติดตั้งไว้ทุกเครื่ องที่หอ้ งบริ การ
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ห้องแปดสิ บพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ห้องกาแล 1 ห้องกาแล 2
ห้องกาแล 3 และห้องบริ การนักศึกษาจีน ของศูนย์คอมพิวเตอร์
5.1.5
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โปรแกรมระบบแสดงสถานะเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับบริ การ ติดตั้งไว้หน้าห้อง
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

แปดสิ บพรรษา และห้องกาแล 1
5.1.6 ตัดข้อความเดิมออก แก้ไขเป็ น การประเมินผลใช้ระบบสารสนเทศ
5.1.7 ตัดข้อความเดิมออก แก้ไขเป็ น รายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
5.1.8 ระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ ลํา ปางบนเครื อ ข่ า ยสาธารณะ URL
http://lpumis.ac.th
5.1.9 คู่มือระบบบริ หารงานวิชาการ
5.1.10 แบบสํารวจความพึงพอใจ
5.1.11 รายงานผลแบบสํารวจความพึงพอใจ

รวม
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3.6 มาตรฐานด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลการดําเนินงานโดยรวม
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาการบริ หารจัดการ และการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
ของบุคลากร โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู ้ และเกิดทักษะในงานที่ดาํ เนินการจนเกิดความเชี่ยวชาญ รวมถึงส่ งเสริ มให้เกิดประสบการณ์โดยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยการศึกษาดูงาน เพื่อนํามาพัฒนางานของตนเองได้ ทําให้การดําเนินงานภายในองค์กรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สามารถสรุ ปผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ ที่ 6.1 ระดับประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบตั ิงาน การเรี ยนรู้งานจากการปฏิบตั ิงานเป็ นการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิ บตั ิ งานจริ งที่ ทาํ ให้ผูป้ ฏิ บตั ิ ได้รั บการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญในงานนั้น ๆ การเรี ยนรู้
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรต้องได้รับการแนะนํา การชี้ แนะ การสาธิ ตจากผูม้ ี
ความรู ้ประสบการณ์ รวมถึงการสนับสนุนที่ดี องค์กรควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในลักษณะนี้ เพราะ
จะทําให้บุคลากรเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิทุก ๆ งานภายในองค์กร สามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกันได้ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ 4 ประการคือ
1. มีการจัดทําคําอธิบายงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ตัวบ่ งชี้
3

2. มีการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถและเจตคติในการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ตัวบ่ งชี้

1.1

สํ า นั ก วิ ท ยบริ การ ฯ ได้ มี
โครงสร้ า งการบริ หาร และ
อธิ บายการปฏิ บตั ิ งานงานของ
3. มีการหมุนเวียนหน้าที่โดยได้รับการแนะนําจากผูป้ ฏิบตั ิงานเดิม
บุ ค ลากรแต่ ล ะฝ่ ายงานอย่ า ง
ชัดเจน เพื่อให้เกิดมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกันและ
4. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่กาํ หนดในหน้าที่ที่หมุนเวียนและนําผลการประเมิน
เ ป็ น แ น ว ท า ง เ ดี ย ว กั น
แจ้งแก่ผปู้ ฏิบตั ิงานเพื่อการพัฒนา
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (6.1.1)
(1.6.2))
2.1
สํานักวิทยบริ การ ฯ มีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพใน
เกณฑ์ การประเมิน
การดําเนิ น งานนํา บุ ค ลากรเข้า
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ร่ ว ม อ บ ร ม / สั ม ม น า แ ล ะ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
มีการดําเนินการ
ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น น อ ก
1- 2 ข้อแรก
3 ข้อแรก
ครบทุกข้อ
สถานที่ เพื่อพัฒนาความรู้และ
ส่ งเสริ มและพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้มี
ลัก ษณะเป็ นองค์ก ารแห่ ง การ
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ตัวบ่ งชี้

เรี ยนรู้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่ อ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิ บ ัติร าชการได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์สร้างวิสัยทัศน์และ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ทั ศ น ค ติ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด ใ ห้ เ ป็ น
บุคคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
มี ก า ร เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น
( เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง ห ม า ย เ ล ข
(6.1.3), (6.1.4))
3.1
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สํานักวิทย
บริ การ ฯ ได้กาํ หนดให้บุคลากร
มีการปฏิบตั ิงานแบบช่วยเหลือ
แบบพึ่ ง พากัน และปฏิ บ ัติ ง าน
ร่ ว ม กั น เ พื่ อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
ความรู้ มีทกั ษะเพื่อให้สามารถ
ทดแทนกัน ได้ใ นยามฉุ ก เฉิ น
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ตัวบ่ งชี้

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ห มุ น เ วี ย น
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ
( เ อ ก ส า ร อ้ า ง อิ ง ห ม า ย เ ล ข
(6.1.5), (6.1.6))
4.1
สํานักวิทยบริ การ ฯ ได้
กํ า ห น ด ใ ห้ บุ ค ล า ก ร จั ด ทํ า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจําวันเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง าน และ
พิ จ ารณาผลการทํา งานกรณี
หมุ น เวี ย น (เอกสารอ้ า งอิ ง
หมายเลข (6.1.7))
4.2
สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทํา
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น แ ต่ ล ะฝ่ า ย
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (6.1.8)
เพิ่ม (6.1.9))
หลักฐานการดําเนินงาน
6.1.1 รายงานประจําปี 2551 ของ
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

6.1.2
6.1.3

6.1.4

6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
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คะแนน
ตัวบ่ งชี้

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร
แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 2551
โครงการพัฒนาบุคลากรของ
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
คํ า สั่ ง ไ ป อ บ ร ม ป ร ะ ชุ ม
สั ม ม น า ข อ ง ง า น บ ริ ก า ร
ห้องสมุด
คํ า สั่ ง ไ ป อ บ ร ม ศู น ย์
คอมพิวเตอร์
รายงานการประชุ มบุคลากร
ของศูนย์คอมพิวเตอร์
รายงานการประชุ มบุคลากร
งานบริ การห้องสมุด
รายงานผลการปฏิ บ ั ติ ง าน
ประจําวันของบุคลากรสํานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี

106

ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนน
ตัวบ่ งชี้

สารสนเทศ
6.1.9 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจําปี 2551

รวม

3

3.7 มาตรฐานด้ านการดําเนินการตามพันธกิจหลัก และพันธกิจรองขององค์ กร
ผลการดําเนินงานโดยรวม
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาํ เนินงานตามพันธกิจสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดทําโครงการตามแผนงบประมาณปี
2551 จํานวน 11 โครงการ และมีการติดตามประเมินผลโครงการเมื่อสิ้ นปี งบประมาณ 2551 ซึ่งผลการดําเนิ นงานของโครงการเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามพันธกิจหลักและพันธกิจรองขององค์กร สามารถสรุ ปผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 7.1 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาํ หนด 1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จัดทําโครงการและดําเนิ นงานโครงการประจําปี งบประมาณ
3
เป้ าหมายแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้ ที่ ส อดคล้อ งกับ พัน ธกิ จ แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงาน ซึ่ งต้อง
สอดคล้อ ง และเชื่ อ มโยงกับ พัน ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลัย
ประเด็น การประเมิ น ผล ได้แ ก่ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ ส ามารถระบุ
ร้ อยละของการบรรลุ เ ป้ าหมายของการปฏิ บ ัติ งานตาม
แผนปฏิบตั ิงานของหน่วยงานโดยมีเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
พิจารณาจากการคํานวณตามสู ตรดังนี้
(จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ
ที่บรรลุเป้ าหมาย / จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบตั ิงาน
ประจําปี งบประมาณทั้งหมด) x 100
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 60-74

คะแนน 2
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 75- 89

คะแนน 3
บรรลุเป้ าหมาย
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2551 จํานวน 11 โครงการ และได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานแต่ละโครงการ
ประจําปี 2551 เมื่อพิจารณาตามตัวบ่งชี้สามารถได้ดงั นี้
สํ า นั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ด ํา เนิ น การตามตัว บ่ ง ชี้ ที่
สอดคล้องกับพันธกิจดังนี้
จํานวนตัวบ่งชี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ มี 18 ตัวบ่งชี้ มีการดําเนิ นการตามโครงการ
ตามปี งบประมาณ 2551 มีโครงการบรรลุเป้ าหมาย 17 ตัวบ่งชี้ สามารถคํานวณตามสู ตร
ได้ดงั นี้
เมื่อนําตัวบ่งชี้ของสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์วิทยบริ การ
มาพิจารณาและทําการคํานวณตามสูตรที่กาํ หนด ปรากฏผลได้ดงั นี้

= 17/18 *100
= 94.44 %
หลักฐานการดําเนินงาน
7.1.1 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศจํานวน 11 โครงการ
7.1.2 รายงานประจําปี 2551 ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

7.1.3 แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี

รวม

3

3.8 มาตรฐานด้ านผลลัพธ์
ผลการดําเนินงานโดยรวม
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สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาํ เนินงานขององค์กรในหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยมุ่งเน้นการให้บริ การด้านวิชาการแก่นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คุณภาพของผลผลิต การดําเนิ นงานของสํานักฯ ได้พิจารณา
จากความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ระบบการประกันคุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพของการใช้งบประมาณ โดยสํานักวิทยบริ การฯ ได้ดาํ เนิ นงานตามมาตรฐานด้าน
ผลลัพธ์อยูใ่ นระดับดี สามารถสรุ ปผลคะแนนการประเมินเฉลี่ยจากจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2.25 คะแนน
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

ตัวบ่ งชี้ที่ 8.1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ พิจ ารณาจากผล
สํา รวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารขององค์ก ร ซึ่ ง
องค์ก รต้อ งกํา หนดจากกลุ่ ม เป้ าหมายการบริ ก ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนที่ มารั บบริ การ
โดยสํารวจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริ การ
ความพึ ง พอใจด้า นเจ้า หน้ า ที่ ผู้ใ ห้ บ ริ การ และความ
พึงพอใจด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก โดยแบ่งระดับความ
พึ งพอใจเป็ น 5 ระดับ ตั้งแต่ร ะดับ 1 (พึงพอใจน้อ ย
ที่ สุ ด ) ถึ ง ระดับ 5 (พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ) ซึ่ งมี ข ้อ มู ล ที่
ต้องการ 3 ประการคือ
1.1 สํานักวิทยบริ การฯได้จดั ทําแบบสํารวจความคิดเห็ นและความพึงพอใจโดยรวมของ
1. แบบสํารวจ
นักศึ ก ษา/ประชาชนผูร้ ั บ บริ ก าร นําข้อ เสนอแนะมาเพื่อให้มี ก ารปรั บ ปรุ งวิธี ป ฏิ บ ัติ
2. จํานวนผูต้ อบแบบสํารวจ
ราชการให้เ หมาะสมโดยมี ร ะดับ คะแนนความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารเฉลี่ ย 3.85
3. ผลการสํารวจ
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(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (8.1.1)(8.1.2))
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนนเฉลี่ย
2.01 – 2.50

คะแนน 2
คะแนนเฉลี่ย
2.51 – 3.00

คะแนน 3
คะแนนเฉลี่ย
3.01 ขึ้นไป

หลักฐานการดําเนินงาน
8.1.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
8.1.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ

ตัวบ่ งชี้ที่ 8.2 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ เป็ นส่ วน
หนึ่ งของการบริ หารจัดการ การประกันคุณภาพภายใน
เ ป็ น ภ า ร กิ จ ข อ ง ส ถ า บั น ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง
สถาบั น การศึ ก ษาต้อ งสร้ า งระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนิ นงาน
ของสถาบันให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าประสงค์ และ
ระดับ คุ ณภาพตามมาตรฐานที่ กาํ หนดโดยสถาบัน และ
หน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ให้ถื อ ว่า การประกัน คุ ณ ภาพภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต ้อ งดํา เนิ น การอย่า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจว่า
สถาบันสามารถสร้ างผลผลิ ตทางการศึ กษาที่ มีคุ ณภาพ
โดยมี เ กณฑ์ม าตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านให้บ รรลุ ผ ลตาม
ตัวบ่งชี้ 7 ประการคือ
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1. มี ร ะบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 1.1 สํา นัก วิท ยบริ ก ารฯ ได้จัด ให้มี ร ะบบกลไกการประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยใช้เ กณฑ์
มาตรฐานการสนับสนุ นการจัดการศึกษาตามคู่มือการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาขององค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางปี 2550 – 2553 (เอกสารอ้างอิงหมายเลข (8.2.1))
2. มี การกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่ องการ 2.1 สํานักวิทยบริ การฯ เล็งเห็นความสําคัญในเรื่ องงานด้านประกันคุณภาพภายใน กําหนด
ประกันคุ ณภาพ ภายใต้การมี ส่วนร่ วมของทุกภาค
เป็ นงานหนึ่ งในงานสํานักงานผูอ้ าํ นวยการ สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (8.2.2))
2.2 หน่วยงานกําหนดให้การประกันคุณภาพเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งของการบริ หาร
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนิ นงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข (8.2.2))
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่ 3.1 มี ก ารจัด ทํา คู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานโดยใช้แ นวทางของ
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐาน
มาตรฐานตัว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์คุ ณ ภาพที่ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และสอดคล้อ งกับ การประเมิ น
สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัย(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (8.2.3))
คุณภาพภายนอก
4. มีการดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน 4.1 ได้มีการติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็ นทางการและ
ไม่ เ ป็ นทางการ เช่ น การพู ด คุ ย เป็ นการส่ ว นตัว การนํา เข้า ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ติ ด ตาม
ทั้งการควบคุ มคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นประจํา
ตรวจสอบ(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (8.2.4))
5. มี การนําผลการประกันคุ ณภาพมาพัฒนาปรั บปรุ ง 5.1 หน่วยงานได้มีการนําผลการประกันคุณภาพของปี ที่ผา่ นมาปรึ กษาหารื อทั้งในระดับ
การดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบในที่ประชุม(เอกสารอ้างอิงหมายเลข (8.2.4))
6. มี ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ สนับสนุ นการ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และสถาบัน

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปี งบประมาณ 2551

112

ตัวบ่ งชี้

ผลการดําเนินงาน

คะแนนตัวบ่ งชี้

7. มี ระบบส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายด้านการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งองค์ก รทั้ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร
7.1 ได้พยายามศึกษา หาความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็ นหน่วยงานเทียบเคียง อันเป็ นการหาแนวทางในการพัฒนา
ข้อที่ควรปรับปรุ งขององค์กร ซึ่ งเป็ นการดําเนินงานอย่างไม่เป็ นทางการ
เกณฑ์ การประเมิน
หลักฐานการดําเนินงาน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
8.2.1 รายงานการประชุมการประกันคุณภาพ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการอย่าง
8.2.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบาย
ไม่ครบ 4 ข้อแรก
4 ข้อแรก
น้อย 5 ข้อแรก
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปี 2550-2553 ตัด (เล่มสี ชมพู)
8.2.3 โครงสร้ า งการบริ หาร (ในรายงานประจํา ปี 2551 ของสํ า นัก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
8.2.4 คู่มื อการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ปี งบประมาณ 2551
เพิ่ม 8.2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่ งชี้
ตัวบ่ งชี้ที่ 8.3 ร้อยละของโครงการที่ดาํ เนินการทันตามที่กาํ หนด โดย
พิจารณาจากจํานวนโครงการที่ดาํ เนิ นการทันตามกําหนด
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ต่อ จํา นวนโครงการทั้ง หมด ซึ่ งเป็ นโครงการที่ ได้รั บ
อนุมตั ิในปี งบประมาณที่มีการประเมิน โดยมีขอ้ มูลที่
ต้องการ 2 ประการ คือ
1. จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการเสร็ จสิ้ น
1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้จดั ทําโครงการตามแผนงบประมาณประจําปี 2551 จํานวนทั้งสิ้ น
2. จํานวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิ
11 โครงการ โดยดําเนิ นการแล้วเสร็ จตามผลผลิตที่ตรงตามเป้ าหมาย สามารถนํามา
ให้ดาํ เนินการ
คํานวณได้ดงั นี้


เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ 75 – 80

11
 100
11

 100

คะแนน 2
ร้อยละ 81- 90

คะแนน 3
ร้อยละ 91 ขึ้นไป

หลักฐานการดําเนินงาน
8.3.1 รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการประจําปี 2551 ของสํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3.2 รายงานประจําปี 2551 ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่ งชี้ที่ 8.4 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายจากการดําเนิ นโครงการทันตาม
กําหนด พิจารณาจากจํานวนเงิ นที่ เหลือจากการดําเนิ น
โครงการที่ ด ํา เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ทุ ก กิ จ กรรมในแต่ ล ะ
โครงการต่องบประมาณที่ได้รับ แล้วนํามาคํานวณเป็ น
ร้ อ ยละ โดยพิ จ ารณาจากโครงการที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ น
ปี งบประมาณที่ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ ซึ่ งมี ข ้อ มู ล ที่
ต้องการ 4 ประการ คือ
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1. จํา นวนโครงการทั้ง หมดและงบประมาณแต่ ล ะ 1.1 สํานักวิทยบริ การฯ ได้รับงบประมาณโดยรวมทั้งสิ้ น 5,865,500 บาท โดยจัดสรร
โครงการ
งบประมาณตามฝ่ ายงานย่อย และได้ใช้จ่ายตามโครงการและคงเหลืองบประมาณดังนี้
2. จํานวนโครงการที่ดาํ เนิ นการเสร็ จ และจํานวนเงินที่
(1) สํ า นัก งานอํา นวยการ ได้รั บ การจัด สรรเป็ นเงิ น 232,300 บาท คงเหลื อ เงิ น
เหลือแต่ละโครงการ
19,180 บาท
3. จํานวนงบประมาณของโครงการที่ดาํ เนินการเสร็ จ
(2) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับการจัดสรรเป็ นเงิน 3,941,800 บาท คงเหลือเงิน 22,100.20บาท
4. จํานวนเงินเหลือจากโครงการที่ดาํ เนินการเสร็ จ
(3) ศูนย์วทิ ยบริ การ ได้รับการจัดสรรเป็ นเงิน 1,691,400 บาท คงเหลือเงิน 64,981.86บาท
ซึ่ งสามารถนํามาคํานวณ เพื่อหาร้อยละของเงินเหลือจ่าย ได้ดงั นี้
19,180  22,100.20  64,981.86
เกณฑ์ การประเมิน

 100
คะแนน 1
ร้อยละ 5 – 7

คะแนน 2
ร้อยละ 8 - 9

5,865,500
106,262.06

 100
5,865,500

คะแนน 3
ร้อยละ 10 ขึ้นไป

 1 . 81

หลักฐานการดําเนินงาน
8.4.1 รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการประจําปี 2551 ของสํานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4.2 รายงานประจําปี 2551 ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม
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