สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.1 ผลการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากการบรรลุความสาเร็จจาก

ตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2560
จานวนตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา
2. การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
5. การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน และสืบสานตามแนว
พระราชดาริ
7. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
8. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งสิ้น

บรรลุ
เป้าหมาย
1

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
-

รวม

ร้อยละของ
การบรรลุ
เป้าหมาย

1

100

2

-

2

100

4

-

4

100

7

-

7

100

2

-

2

100

16

100

16

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตารางที่ 2 แสดงตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา
ตัวชี้วัดที่
2.

จานวนเครือข่ายทางวิชาการหรือการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ

หน่วย
เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
2

ผลการดาเนินงาน
2

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
100

หมายเหตุ
- โครงการจัดการความรู้และ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร (KM) ระหว่างสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
- โครงการศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการ และการ
ให้บริการด้านวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
รังสิต และ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

3

ตัวชี้วัดที่
10.

ร้อยละของความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

หน่วย
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
-

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย

3.68

หมายเหตุ
รายงานผลการดาเนินงาน
แต่ไม่ประเมิน

ตารางที่ 3 แสดงตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
ตัวชี้วัดที่
3.

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

หน่วย
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
50

ผลการดาเนินงาน
100

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
100

หมายเหตุ
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การดาเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 ณ
อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ระหว่าง
วันที่ 17 - 21 มกราคม 2560
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ดาเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 35 มรภ. ราไพ
พรรณี จ. จันทบุรี วันที่ 19 - 1
กรกฎาคม 2560

4

ตัวชี้วัดที่

หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
และการให้บริการด้านวิทย
บริการ และเทคโนโลยีฯ ณ
สานักหอสมุด ม.รังสิต และ
มรภ. วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 ธันวาคม
2559
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การดาเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS)
- ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ประจาปีงบประมาณ 2560
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สานักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
(บางเขน) 27 ก.พ. – 1 มี.ค.
2560

5

4.

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
0.5

5.

จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

จานวน

-

ตัวชี้วัดที่

หน่วย

1

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
100

-

-

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ
- ยื่นขอเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นไป
ยังมหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ใน
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
ไม่ประเมินแต่รายงานผล
การดาเนินงาน

ตารางที่ 4 แสดงตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และสืบสานตามแนวพระราชดาริ

1.

แผนการบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชุน หรือสังคม

จานวน

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
1

2.

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการทางสังคมที่บริการแบบให้เปล่า

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัดที่

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
1

100

ร้อยละของการ
หมายเหตุ
บรรลุเป้าหมาย
100
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับประชาชน และบุคลากร
ในท้องถิ่น ครั้งที่ 11”
100

- โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับประชาชน และบุคลากร
ในท้องถิ่น ครั้งที่ 11” จาก

6

ตัวชี้วัดที่

หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย

4.

จานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย

เครือข่าย

1

2

100

5.

ร้อยละความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ร้อยละ

80

80

100

หมายเหตุ
งบประมาณแผ่นดิน
- ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น
และโรงเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน
- โครงการบริการวิชาการทั้ง 11
หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ
444 คน ความสาเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 80 สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ตารางที่ 5 แสดงตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่
1.

ระดับความสาเร็จของระบบบริหารความเสี่ยง

หน่วย
ข้อ

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
6

ผลการดาเนินงาน
5

ร้อยละของการ
หมายเหตุ
บรรลุเป้าหมาย
83.33
สานักวิทยบริการฯ ขาดการนาผล
การประเมิน เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่ได้ผลการ
เสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

7

2.

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี

ค่าเฉลี่ย

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
3.61

3.

ระดับความสาเร็จของระบบการเงินและงบประมาณ

ข้อ

7

5

4.

ระดับความสาเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน

ข้อ

8

7

6.

ระดับความสาเร็จของการปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันและ
ผู้บริหาร

ข้อ

7

6

7.
8.

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อานวยการ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากร

ค่าเฉลี่ย
ข้อ

3.81
7

3.18
7

ตัวชี้วัดที่

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
4.07

ร้อยละของการ
หมายเหตุ
บรรลุเป้าหมาย
100
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี 2560 ได้ค่าเฉลีย่
อยู่ในระดับดี คือ 4.07
71.43
แผนกลยุทธ์ทางการเงินยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็น
87.50
สานักขาดผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อไปปรับปรุง
แผลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
85.71
ขาดการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารอย่างเป็น
รูปธรรม
83.46
100
- มีแผนพัฒนาบุคลากร
- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทุกสายงาน
- มีกิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ
- มีการกากับติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรนาความรู้
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ตัวชี้วัดที่

หน่วย

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ
และทักษะที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ตารางที่ 6 แสดงตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดที่
1.

จานวนกิจกรรมในการเพิ่มศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
- ด้านวิชาการ

4.

จานวนสื่อ องค์ความรู้ ในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอาเซียน

หน่วย
โครงการ
/กิจกรรม

ชิ้น

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
1

1

ผลการดาเนินงาน
1

1

ร้อยละของการ
หมายเหตุ
บรรลุเป้าหมาย
100
- โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม หลักสูตร การใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการ
ในวันที่ 7 ม.ค 2560 และวันที่
8 ม.ค 2560
100
- e-book จานวน 18 ชื่อเรื่อง
- หนังสือวิชาการ จานวน 33 ชื่อ
เรื่อง

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1.2.3 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามประเภทงบประมาณ

จานวนกิจกรรม

จานวนกิจกรรมที่
ดาเนินการ (ร้อยละ)

จานวนกิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค์
(ร้อยละ)

จานวนกิจกรรม
ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
(ร้อยละ)

งบประมาณแผ่นดิน

5

5

100

0.00

งบประมาณเงินรายได้

26

24 (92.31)

96.15

3.85

31

29 (93.55)

96.77

3.23

ประเภทงบประมาณ

รวม
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ส่วนที่ 2 การพัฒนาองค์กร
2.1 การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อเสนอแนะ

แผนการดาเนินงาน

1. มีการพัฒนาห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ให้ทันสมัย หลากหลาย และ
เพียงพอตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ เพื่ออานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
โดยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

จัดทาแบบสารวจความต้องการ
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
รูปแบบตัวเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์
ในระดับสาขาวิชา เพื่อจัดทาแผนใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
การบริการภายในห้องสมุดทั้ง 2
แห่ง คือในเมือง และบางคล้า

2. ศักยภาพของระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดย
คานึงถึงความมีเสถียรภาพ (Stability)
มั่นคง (Security) ความรวดเร็ว
(Speed) ความต่อเนื่อง และความพร้อม
ใช้งาน (Availability) ภายใต้มาตรฐาน
และกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการให้บริการ
การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(Compliance) เพื่อให้การให้บริการ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองเป้าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุน
การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ และอื่นๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สานักฯ ควรจัดทา “ห้องสมุด”
ให้มีชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
เช่น จัดเป็นอุทยานการเรียนรู้แหล่ง

พัฒนาฐานข้อมูลการสืบค้น ให้

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสารวจความต้องการ
ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจัย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
และจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจยั ซึ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
และจะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้

ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดย

อย่างเคร่งครัด เพื่อให้นโยบาย

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

อธิการบดีบรรลุวตั ถุประสงค์

จัดทาแผนเพื่อถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
บุคลากร และผู้บริหารทุกระดับ
สนองนโยบายสานักงานไร้กระดาษ
ทั้งในการปฏิบัติงานประจา งาน
ประชุม งานอบรม สัมมนา ต่างๆ
เป็นต้น

นาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน เข้าประชุม

มีการจัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อมใน
ด้านการให้บริการ โดยมุ่งเน้นกลุ่ม
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ข้อเสนอแนะ

แผนการดาเนินงาน

เรียนรู้ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 หนังสือมี
ชีวิต หรือห้องสมุดมนุษย์

คณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อ
จัดทาแผนในการพัฒนาห้องสมุดทั้ง
ในเมือง และบางคล้า ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมของห้องสมุดทีเ่ อื้อ
ต่อการศึกษาค้นคว้า ให้ผู้ใช้ ได้รับ
ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ มีบรรยากาศของ
การสร้างแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้า
ด้วยความสะดวกสบาย ไม่อึดอัดคับ
แคบ
4. สานักฯ ควรพิจารณาปรับการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
บริหารจัดการภายในให้เหมาะสมกับ
สารสนเทศ มีการให้บริการ 2 พื้นที่
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็นผู้รับบริการส่วนใหญ่
1. อาคารบรรณราชนครินทร์
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) ในเมือง
บาบงคล้า เพื่อสนองทิศทางและนโยบาย 2. บางคล้า เพื่อสนองนโยบายของ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย บางคล้าเมืองใหม่
สานักวิทยบริการฯ จึงมุ่งมั่น
พัฒนาห้องสมุดที่บางคล้าเป็นหลัก
เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับบริการเป็นหลัก พร้อมจัดตั้ง
งบประมาณในการดาเนินงานจัดหา
ระบบการทางานและอุปกรณ์ที่จะ
อานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงชั้นหนังสือโดยใช้สีสัน
สะดุดตาดึงดูดความน่าสนใจ ระบุ
หมวดหมู่ทชี่ ัดเจน สะดวกต่อการ
ค้นคว้า พร้อมทั้งมีมุมให้บริการ
ความรู้ในด้านต่างๆ

จัดหางบประมาณในการพัฒนา
ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ จั ด หาสื่ อ การเรี ย น
การสอน วัสดุ อุปกรณ์ ที่เพียงพอ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ ของ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
- จัดกิจกรรม เคลื่อนที่ ใกล้ชิด
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก อัน
ได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษา ทั้ง 3
คณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์บางคล้า โดยเน้นให้ผู้เรียน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม อาทิ เ ช่ น
โครงการส่งเสริมการอ่าน และสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น

ร้อยละของการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ ............

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อเสนอแนะ
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
ทีมผู้บริหารสานักฯ ควรทบทวนจัดทา
แผนกลยุทธ์ของสานักฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และควรมี

- ตั้งคณะกรรมการแผนงาน
- สานักวิทยบริการและ
และงบประมาณใหม่ เนื่องจากชุด เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในขั้นตอน
เดิมหมดวาระ
การคัดเลือกผู้อานวยการสานัก
- ประชุมคณะกรรมการ
- (ร่าง) แผนยุทธ์สานักฯ พ.ศ.
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ข้อเสนอแนะ

แผนการดาเนินงาน

การถอดเป็นแผลปฏิบัติราชการประจาปี
โดยให้ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายสอดคล้อง
กันทุกข้อ

แผนงานและงบประมาณเพื่อ
เตรียมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การจัดทาแผนยุทธ์สานักฯ พ.ศ.
2561 – 2564
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาแผนยุทธ์สานักฯ พ.ศ. 2561
– 2564
- เสนอคณะกรรมการประจา
สานัก เห็นชอบแผนยุทธ์สานักฯ
พ.ศ. 2561 – 2564
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
- ประชุมคณะกรรมการ
การปฏิบัติงาน
แผนงานและงบประมาณเพื่อ
ทีมผู้บริหารของสานักฯ ต้องทบทวนจัดทา เตรียมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
แผนกลยุทธ์การเงินฉบับใหม่ให้สอดคล้อง การจัดทาแผนกลยุทธ์การเงิน
กับแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่ของสานัก และ
สานักฯ พ.ศ. 2561 – 2564
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
2564 โดยนาแผนเข้าประชุม
จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินสานักฯ
คณะกรรมการประจาสานักฯ เพื่อ
พ.ศ. 2561 – 2564
พิจารณาอนุมัติและนาเสนอต่อสภาพ
- เสนอคณะกรรมการประจา
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
สานัก แผนกลยุทธ์การเงินสานักฯ
พ.ศ. 2561 – 2564
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนา
- หน่วยงานเทคโนโลยี
หน่วยงาน
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และผูท้ ี่
วางแผนในการดาเนินงานด้าน
เกี่ยวข้องต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การบริหารและการตัดสินใจรวมทัง้ ระบบ และการตัดสินใจ เพื่อให้บริการ
การบริการที่ใช้ระบบสารสนเทศให้
หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง โดยให้สอด สนองนโยบายอธิการบดี
รับกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
“มหาวิทยาลัยสานักงานไร้
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระดาษ”

ร้อยละของการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ ............

ผลการดาเนินงาน
2561 – 2564
- (ร่าง) แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ. 2561

- เตรียมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทาแผนกลยุทธ์
การเงินสานักฯ พ.ศ. 2561 – 2564
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินสานักฯ
พ.ศ. 2561 – 2564 หลังจาก
มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์การเงิน
ฉบับสมบูรณ์

- ระบบสารสนเทศที่วางแผนและ
กาลังดาเนินการ ได้แก่
- ระบบจองห้องเรียน
- ระบบประกันคุณภาพ
- ระบบ e-meeting
- ระบบรับสมัครออนไลน์ปี 61
(รองรับระบบของ ทปอ.)

13
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจหลัก หน่วยงานสนับสนุน
ประเด็น
การบริหารจัดการความเสี่ยง

วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการ
ดาเนินงาน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
การดาเนินงาน
- มีการมอบหมายการนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้สู่การ
ปฏิบัติเป็นรายบุคคล
- มีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดูแล
ระบบที่ใช้อย่างเป็นขั้นตอน
- เพิ่มความสามารถในการทางานเฉพาะด้านให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นเพิ่มเติมให้สามารถปฏิบตั ิงานแทน
กันได้
- มีการกากับดูแลและติดตามทุกระยะ
- มีการรายงานการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากทุกหน่วยงาน
- จัดอบรมหัวหน้าหน่วยงานให้สามารถวางแผนการ
ควบคุมให้ปฏิบัตติ ามระเบียบ
- ตรวจสอบการปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดาเนินงาน
- มีผู้รับผิดชอบการนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้
- การนาแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
- มีผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศที่ชัดเจนตาม
ความสามารถในการทางานเฉพาะด้าน
- กาหนดกฎเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับ การปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน
ให้รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ มีกรอบภาระงานที่
ชัดเจน มีความรูค้ วามเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ง
ขั้นตอน วิธีการทางานอย่างถ่องแท้ มีความชานาญ และ
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ประเด็น

ผลการดาเนินงาน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนการ
บริหารงาน
โดยทั่วไปแล้วในการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สานักนั้น จะนาแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักก่อนทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารสานัก
ประกอบด้วยรองผู้อานวยการ หัวหน้างาน และตัวแทน
หน่วยงาน ในการกาหนดแผนงานต่างๆ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร และเมื่อมีมติแล้ว จะ
นาชี้แจงให้บุคลากรทั้งสานักทราบต่อไปเพื่อหาข้อสรุป
และมติร่วมกัน
3. การมอบหมายงานตรงตามความสามารถและ
ความถนัดของบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ มีการกาหนดกรอบภาระงาน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน และหากเป็นงานที่นอกเหนือจาก
ภาระงานหลักแล้ว ทุกคนได้รับภาระงานเพิ่มตามสายงาน
หลักของตัวเอง
4. กระบวนการทางานเป็นทีม
สานักวิทยบริการฯ มีการกาหนดจุดโฟกัสให้กับการ
ทางาน เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เสียเวลาไป
กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เมื่อเข้าใจทิศทางของการทางาน
อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมือนกันแล้ว ก็จะทาให้การทางาน
ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะเมื่อเรารู้ทิศทาง ตลอดจนรู้
หน้าที่ของเรา ว่าเราจะต้องทางานอย่างไรจึงจะทาให้ทีม
ก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง ไม่เพียงแต่การสร้างจุด
“โฟกัส” จะช่วยให้การทางานมีจดุ มุ่งหมายเท่านั้น แต่การ
ทางานอย่างมีจุดโฟกัสยังช่วยทาให้เกิดความรู้สึกร่วม อัน
จะนาไปสู่การความสาเร็จของการทางานเป็นทีมอีกด้วย
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยส่วนใหญ่จะปฏิบตั ิงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
ซึ่งในการปฏิบัติงานจะเกิดความชานาญ เชี่ยวชาญในสาย
งานของตน ดังนั้นจึงมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานใช้เวลาน้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
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การบริหารวัสดุ เช่น การเบิก – จ่ายวัสดุ ปัจจุบันได้ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้โดยการพัฒนาโปรแกรมของ
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ เอง เพื่อสะดวกในการ
รายงานต่างๆ เป็นต้น
6. การติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ
สานักวิทยบริการฯ จะมีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง โดยจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารสานักทุกเดือน เช่น การบริหาร
งบประมาณ จะต้องรายงานงบประมาณที่ใช้ไป
งบประมาณคงเหลือ ทุกเดือนเพื่อเป็นการรายงาน
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
หากหน่วยงานใดยังใช้ไม่ถึงเป้าหมายก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้
อีกทางหนึ่ง
7. การแก้ปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถแก้ปัญหางานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ทางานสูง หาก
มีปัญหาทีไ่ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ หรืออาจต้องการการ
ตัดสินใจของผู้บริหารก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อหารือในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ในการดาเนินงานทุกครั้ง
จะต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบด้วยทุกครั้ง
8. ร่วมรับผิดชอบผลจากการปฏิบัติงาน
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ ทุกคนจะมีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง เช่น การ
จัดซื้อ-จ้าง บุคลากรท่านใดที่ต้องการใช้วัสดุนั้นๆ ต้องขอ
อนุญาตขอซื้อ เป็นกรรมการตรวจรับ เป็นผู้เบิกของ เป็น
ต้น อีกทั้งยังสามารถช่วยงานมหาวิทยาลัยในเรื่องการ
จัดซื้อ - จัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเป็น
กรรมการเปิดซอง หรือกรรมการตรวจรับ ในรายการที่
ตนเองมีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญ
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9. ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
มีคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้
รองผู้อานวยการและหัวหน้าหน่วยงานรายงานผล และ
แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักฯ ทราบทุกเดือน
10. เสริมสร้างคุณค่าของหน่วยงานเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ให้คดิ สร้างสรรค์ ระดมความคิด จัดอบรมให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความรู้ในเรื่องที่มีความ
เชี่ยวชาญซึ่งเป็นภารกิจหลักของสานัก รวมถึงให้ความรู้แก่
บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายความรูส้ ู่
ชุมชนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

รายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560

