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 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศจะแสดงผลการวิเคราะหขอมูลตามกรอบการประเมิน 5 สวน ตามลำดับ ดังน้ี 

 ผลการประเมินสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่  

1 – 4 และตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม พ.ศ. 2563 - 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2563 รวมถึงหนวยงานไดลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏนครปฐม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของแผนยุทธศาสตร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการประเมินดังน้ี 

ตารางท่ี 99 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับเปาหมาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 

และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. มหาวิทยาลัยแหงความสุข 

มี เสถียรภาพ และบริหาร

จัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

2 - - 2 100.00 2 - - 2 100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 

ผลประเมิน 

ต่ำกวาเปาหมาย 

ผลประเมิน 

สูงกวาเปาหมาย 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

ส ว น ที่  2  ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณของหนวยงาน 

1 - - 1 100.00 2 2 100.00 - - 

สวนที่  3 ตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 - - 1 100.00 1 - - 1 100.00 

รวม 4 - - 4 100 5 2 40.00 3 60.00 

  จากตารางที่ 99 พบวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่ม ทั้งหมด 5 

ตัวช้ีวัด โดยมีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย จำนวน 3 ตัวช้ีวัด (รอย

ละ 60.00) และมีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 40.00) ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานที่มีผลการประเมินตามเปาหมายหรือสูง

กวาเปาหมาย จำนวน 4 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) ซึ่งพบวารอยละผลการดำเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย

หรือสูงกวาเปาหมายมีคาลดลงจากรอยละ 100.00 เปนรอยละ 60.00 

 

ตารางท่ี 100 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

4.3 ความพงึพอใจของผูใชบรกิาร คะแนน 3.5 4.13  

4.4 ความสุขในการทำงาน คะแนน 3.9 4.52  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

1 รอยละการใชจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 100 98.02  

2 รอยละการใชจายงบประมาณเงินรายได รอยละ 87.13 84.37  
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย 

2563 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 รอยละการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผน

ยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รอยละ 80 100  

 
 

หมายเหตุ      หมายถึง    บรรลุเปาหมาย 

    หมายถึง    ยังไมบรรลุเปาหมาย 

จากตารางที่ 100 พบวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 – 4 และตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 

ทั้งหมด 5 ตัวช้ีวัด โดยสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

สวนท่ี 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

(รอยละ 100.00)  

สวนท่ี 2 การใชจายงบประมาณของหนวยงาน มีผลการประเมินต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 

2 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 

สวนท่ี 3 ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล

การดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 100.00) 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 1 ตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 – 4 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม

แผนยุทธศาสตร ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร 1 ประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัด

เพิ่มเติม จำนวน 5 ตัวช้ีวัด เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงาน พบวา ตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินตามเปาหมาย

หรือสูงกวาเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 60 ของจำนวนตัวช้ีวัด ต่ำกวาเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอย

ละ 40 ของจำนวนตัวช้ีวัด โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 2 ตัวช้ีวัด  

การใชจายงบประมาณของหนวยงาน จำนวน 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดำเนินงานต่ำกวา

เปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละการใชจายงบประมาณเงินแผนดิน และรอยละการใชจายงบประมาณเงิน

รายได 

   ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

มีผลการดำเนินงานตามเปาหมายหรือสูงกวา 1 ตัวช้ีวัด 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับ

มอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1.  สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายหรือสูงกวาหลายตัวช้ีวัด โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4  มหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตัวช้ีวัด

ตามแผนยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงานสูงกวาเปาหมายทุก

ตัวช้ีวัด  แตอยางไรก็ตามยังมีบางตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก มีผลการ

ดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย 

2.  ควรเรงรัดหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทั้งตัวช้ีวัดการปฏิบติัราชการตาม

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมที่สำนักรับผิดชอบซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมาย เพื่อลด

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไวโดยดำเนินการรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย 

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3.  ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจทำใหผลการดำเนินงานของสำนัก 

ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหรองรับกับ

สถานการณที่อาจเปนปญหาและอุปสรรคทั้งในปจจุบันและอนาคตเพื่อการบรรลุเปาหมายของสำนัก 

 

 
 

 

 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได 21 คะแนน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.00 

อยูในระดับ พอใช 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ ดำเนินการประเมินโดย

จำแนกตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
(1) แหลงงบประมาณประจำป 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

(3) การใชจายงบประมาณ 

(4) ผลการดำเนินโครงการ  

 

(1) แหลงงบประมาณประจำป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับงบประมาณ ดังน้ี 

ตารางท่ี 101 แหลงงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 

ท่ี แหลงของเงิน จัดสรร รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 990,000.00 13.07 

2 งบประมาณเงินรายได 6,584,915.00 86.93 

รวมท้ังสิ้น 7,574,915.00 100.00 

 

  จากตารางที่ 101 แสดงวาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับงบประมาณสวน

ใหญเปนงบประมาณเงินรายไดรอยละ 86.93 และไดรับงบประมาณแผนดินรอยละ 13.07 

 

ตารางท่ี 102  แหลงงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

แหลงงบประมาณ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

งบประมาณแผนดนิ 2,051,288 3,583,297 3,960,013 - 990,000 

งบประมาณเงินรายได 5,631,650 3,194,172 73,531 7,192,063 6,584,915 

รวม 7,682,938 6,777,469 4,033,544 7,192,063 7,574,915 
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  จากรูปภาพแสดงใหเห็นวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับงบประมาณใน

ภาพรวมทุกปประมาณ 7 ลานบาท ในปที่ไดรับงบประมาณแผนดินนอยก็จะไดรับงบประมาณรายไดมากและ

ในทำนองเดียว ถาปที่รับงบประมาณแผนดินมากก็จะไดรับงบประมาณรายไดนอย 

 

(2) การจัดสรรงบประมาณ 

ตารางท่ี 103 กรอบการจัดสรรงบประมาณ   

ท่ี กรอบงบประมาณรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 รายจายหนวยงาน 990,000.00 100.00 5,879,415.00 89.29 6,869,415.00 90.69 

2 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร - - 705,500.00 10.71 705,500.00 9.31 

รวม 990,000.00 100.00 6,584,915.00 100.00 7,574,915.00 100.00 

จากตารางที่ 103 แสดงวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรร

งบประมาณสวนใหญเปนรายจายรายจายหนวยงาน รอยละ 90.69 และไดรับจัดสรรรายจายตามภารกิจ

ยุทธศาสตร รอยละ 9.31 ไดรับงบประมาณรายไดมากกวางบประมาณแผนดิน 
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ตารางท่ี 104 การจัดสรรงบประมาณรายจายตามภารกิจยุทธศาสตร   

ท่ี ยุทธศาสตร 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี

ศั ก ยภ าพ ร องรั บ กา ร

พัฒนาประเทศ 

- - - - - - 

2 ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เป น

ศูนย กล างการพั ฒ นา

การศึกษาของทองถิ่น 

- - - - - - 

3 ยกระดับคุณ ภาพชี วิต

ชุมชนทองถิ่น 
- - - - - - 

4 ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ห ง

ความสุข มีเสถียรภาพ 

และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล 

- - 705,500.00 100.00 705,500.00 100.00 

รวม - - 705,500.00 100.00 705,500.00 100.00 

จากตารางที่ 104  แสดงวา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรร

งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตรเฉพาะดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวย

หลักธรรมาภิบาล  
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(3) ผลการใชจายงบประมาณ 

ตารางท่ี 105 การเบิกจายงบประมาณ 

ท่ี แหลงงบประมาณ 
จัดสรร เบิกจาย 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ 

1 งบประมาณแผนดิน 990,000.00 970,425.00 98.02 

2 งบประมาณเงินรายได 6,584,915.00 5,555,535.00 84.37 

รวม 7,574,915.00 6,525,960.00 86.15 

จากตารางที่ 105 แสดงวา การใชงบประมาณในภาพรวมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 86.15 เมื่อพิจารณาตามแหลง

งบประมาณ งบประมาณแผนดินใชจายงบประมาณไดรอยละ 98.02 สวนงบประมาณเงินรายไดน้ันพบวาใชจายคิดเปนรอยละ 84.37  

 

ตารางท่ี 106 ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตร

มาส 

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

เปาหมาย

(รอยละ) 

จำนวนเงิน 

(ไตรมาส) 

จำนวนเงิน 

(สะสม) 
รอยละ 

1 23.00 110,955.00 110,955.00 11.21 20.00 2,800,180.60 2,800,180.60 42.52 21.74 2,911,135.60 2,911,135.60 38.43 

2 54.00 285,004.20 395,959.20 40.00 43.56 1,265,051.40 4,065,232.00 61.74 49.60 1,550,055.60 4,461,191.20 58.89 

3 77.00 522,714.20 918,673.40 92.80 70.00 604,283.70 4,669,515.70 70.91 74.05 1,126,997.90 5,588,189.10 73.77 

4 100.00 51,751.60 970,425.00 98.02 87.13 886,019.30 5,555,535.00 84.37 94.58 937,770.90 6,525,960.00 86.15 

   จากตารางที่  106 แสดงวาการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาสของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไมเปนไปตามเปาหมาย และโดยใน

ภาพรวมกำหนดเปาหมายไวรอยละ 94.58  โดยสิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 86.15  เมื่อพิจารณาตามแหลงเงินงบประมาณ พบวา งบประมาณแผนดินเปาหมายใช

จายรอยละ 100.00 เบิกไดรอยละ 98.02 งบประมาณเงินรายไดเปาหมายการใชจายรอยละ 87.13 เบิกไดรอยละ 84.37  
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(4) ผลการดำเนินโครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับอนุมัติโครงการประจำปรวมทั้งหมด  9  โครงการ มีผลการดำเนินการตามโครงการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 107 ผลการดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  

งบประมาณ อนุมัติ 
ดำเนินการ ไมดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

งบประมาณแผนดิน 1 1 100.00 - - 

งบประมาณเงินรายได 8 6 75.00 2 25.00 

รวม 9 7 77.78 4 22.22 

จากตารางที่ 107 แสดงวาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยโดยภาพรวม คิดเปน

รอยละ 77.78 เมื่อพิจารณาตามแหลงงบประมาณ พบวางบประมาณแผนดินดำเนินการตามโครงการไดรอยละ 100.00 สวนงบประมาณรายไดดำเนินการตามโครงการได

รอยละ 75.00 

โครงการที่ไมดำเนินการ งบประมาณเงินรายได ไดแก โครงการกอสรางอาคารและการปรับปรุงสิ่งกอสราง และโครงการสรางบุคลากรใหเปนผูมีจิต

บริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU 

โครงการที่ขอกันเงินไวเบิกเหลือ่มป งบประมาณเงินรายได  ไดแก  โครงการกอสรางอาคารและการปรับปรุงสิ่งกอสราง รายการสิ่งกอสราง จำนวน 3 

รายการ  937,000.00 บาท 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2563 

1. สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผนดิน 

รอยละ 13.07 งบประมาณเงินรายได รอยละ 86.03 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจายหนวยงาน 

รอยละ 90.69 รายจายตามภารกิจยุทธศาสตร รอยละ 9.31 โดยไดรับงบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร

เฉพาะดานมหาวิทยาลัยแหงความสุข มีเสถียรภาพ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพียงยุทธศาสตร

เดียว 

3. ผลการใชจายงบประมาณภาพรวมเบิกจายไดรอยละ 86.15 โดยงบประมาณแผนดิน 

เบิกไดรอยละ 98.02 งบประมาณเงินรายได เบิกไดรอยละ 84.37 

4. ผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสภาพรวมต่ำกวาเปาหมาย โดยในภาพรวมกำหนด

เปาหมายไวรอยละ 94.58 สิ้นไตรมาสที่ 4 เบิกจายไดรอยละ 86.15 

5. ผลการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเปนรอยละ 77.78  โดยงบประมาณแผนดิน

ดำเนินการไดรอยละ 100.00  งบประมาณเงินรายไดรอยละ 75.00 

    

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการใชจายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเด็นการประเมิน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

1. ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ

โดยรวม (รอยละตัวช้ีวัดที่บรรลุเทียบกับรอย

ละการใชจายรวม) 

4.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

2.00 ควรปรับปรุง 

2. คะแนนดานการใชจ ายงบประมาณ

โดยรวมรายไตรมาส 

10.00 

(เต็ม 10 คะแนน) 

5.00 ดีมาก 

3. คะแนนดานการดำเนินงานตามโครงการ

ตาง ๆ 

7.78 

(เต็ม 10 คะแนน) 

3.89 ดี 

รวม 
21.78 

(เต็ม 30 คะแนน) 

3.63 ดี 
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 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 

1. ควรใหความสำคัญของการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจะเกี่ยวของกับ

การจัดทำแผน การทำโครงการและการจัดสรรงบประมาณโดยมีตัวช้ีวัดของแตละยุทธศาสตรเปนตัวกำหนด

ความสำเร็จในการใชงบประมาณ ดังน้ันสำนักตองกำกับดูแลและสามารถปรับแผนตางๆ ไดตามความจำเปน 

อยางไรก็ดีสำนักไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมปโครงการกอสรางอาคารและการปรับปรุงสิ่งกอสราง และโครงการ

สรางบุคลากรใหเปนผูมีจิตบริการและมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก NPRU งบประมาณเงินรายได  ไดแก  

โครงการกอสรางอาคารและการปรบัปรงุสิง่กอสราง รายการสิ่งกอสราง จำนวน 3 รายการ  937,000.00 บาท 

จึงทำใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย แตไมเปนปญหาในการดำเนินการ 

2. ควรจัดสรรงบประมาณไปยังยุทธศาสตรอื่นๆ ดวยในสวนที่สำนักเกี่ยวของ 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ               

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ได 21.78 (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 3.63 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของ

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชแบบประเมิน  

(2) ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยการสัมภาษณ  

(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป งบประมาณ  พ .ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) 

จากการแจกแบบประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามกลุมเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย จำนวน 24 คน 

บุคลากรผูปฏิบัติงานในสำนัก จำนวน 22 คน และติดตามการสงแบบประเมินกลับคืนน้ัน มีผูตอบแบบ

ประเมินรวมทั้งสิ้นรอยละ 89.13 (ตารางที่ 108) 

ตารางท่ี 108 จำนวนผูตอบแบบประเมิน (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

กลุมประชากร จำนวนท้ังหมด 
ผูตอบแบบประเมิน 

จำนวน รอยละ 

บุคลากรสายวิชาการ (อาจารยและผูบริหาร) 24 24 100.00 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (บุคลากรและเจาหนาที่) 22 17 77.28 

รวม 46 41 89.13 

   

ตารางท่ี 109  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.29 0.71 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.40 0.69 ดีมาก 

รวม 4.32 0.71 ดี 
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โดยรวมแลว แสดงวาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/

สถาบันน้ี ประเมินคุณภาพการบรหิารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 

มีระดับคะแนนอยูในระดับมีคุณภาพดี และการประเมินคุณลักษณะของผูอำนวยการโดยรวมมีระดับคะแนน 

อยูในระดับดีเชนกัน โดยผูประเมินมีความเห็นใกลเคียงกัน และในภาพรวมทั้งคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ ผลการประเมินมีระดับคะแนนอยูในระดับดี (ตารางที่ 109) 

ตารางท่ี 110 ภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใชเกณฑการแปลความหมายคาคะแนนจากหนา 52) 

พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

คุณภาพการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให

บุคลากรภายในดำเนินงานตามนโยบายและแผนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.62 ดี 

2. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และ

บริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

4.41 0.71 ดี 

3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.73 ดี 

4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแยง 4.15 0.76 ดี 

5. ความสามารถในการเสริมแรงใหกำลังใจผูรวมงาน

ในการปฏิบัติงาน 

4.27 0.67 ดี 

6. มีความสามารถในการพูดโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม อยางมีเหตุมีผล 

4.15 0.73 ดี 

7. มีความสัมพันธอันดีกับบุคคล และหนวยงาน

ภายนอก 

4.37 0.73 ดี 

8. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ถวนทั่ว และ

ตอเน่ือง 

4.27 0.74 ดี 

9. เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลทันสมัย ชัดเจน 4.22 0.76 ดี 

10. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางตอเน่ือง 4.32 0.69 ดี 

รวมคุณภาพการบริหารงาน 4.29 0.71 ดี 

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดี เปนที่ยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.37 0.70 ดี 
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พฤติกรรมบงชี ้
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ผลการ

ประเมิน 

2. มีคุณธรรมเหมาะสมกับตำแหนง 4.39 0.67 ดี 

3. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 4.41 0.67 ดี 

4. อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และมีความเสียสละ

เปนที่ประจักษ 

4.41 0.71 ดี 

5. รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองวางตัวไดถูกตอง

ตามกาลเทศะ 

4.39 0.74 ดี 

รวมคุณลักษณะ 4.40 0.69 ดี 

รวม 4.32 0.71 ดี 

ในสวนของคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติในสำนัก/สถาบันน้ี 

ประเมินวาเฉลี่ยอยูในระดับดี ทุกพฤติกรรมบงช้ี  (ตารางที่ 110) 

  นอกจากน้ี อาจารย ผูบริหาร บุคลากร และเจาหนาที่ ผูตอบแบบประเมินยังแสดงความ

คิดเห็นและใหขอเสนอแนะในตอนทายของแบบประเมิน สรุปไดดังน้ี (ปลายเปด) 

ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ ตอการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ขอดีเดนของผูอำนวยการท่ีทานเห็น 3 อยางแรก คืออะไรบาง 

- เปนผูมีวิสัยทัศน อัธยาศัยดี มีคุณธรรม เปนแบบอยาง มีความเปนผูนำในดานงานวิจัย    

มีความคิดริเริ่ม ขยัน และทุมเท ทำงานแกไขปญหาไดรวดเร็ว  ตกผลึกทำงานรวมกัน บริหารจัดการอาคาร

พื้นที่ไดดีพัฒนาสำนักเกินเปาหมายและบริหารงานตามวิสัยทัศนที่เสนอ 

- มีความสามารถในการบริหารจัดการความสามารถของบุคลากร เขาใจและรูเรื่องการ     

ขอตำแหนงวิชาการและการขอตำแหนงที่สูงข้ึนของสายสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง 

2. ทานคิดวาจุดท่ีควรปรับปรุงแกไขโดยดวนในสำนัก/สถาบันของทานมีอะไรบาง 

- ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ภารกิจของสำนักควรมีกิจกรรมเชิงรุก และสงเสริมการอานในชองทาง

อื่น ๆ  ควรศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาดานการใชหองสมุด กระบวนการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงรูปแบบ

เว็บไซตใหดูนาใชงานและทันสมัย 

- พิจารณาการใชเครื่องใชไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ เปนตน และคำนึงถึงความประหยัด 

ความสะอาด และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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3. ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาสำนัก/สถาบัน 

- ควรมีการสรางบรรยากาศในหองสมุด ควรพัฒนา Virtual library 

- ควรคิดรูปแบบใหมในการทำงานที่ใหบริการ ประชาสัมพันธหองสมุดเชิงรุก การดูและ

รักษาหรือจัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณการสืบคนที่ทันสมัย และทำหองสมุดใหเปนที่รูจัก รวมถึงปรับปรุงอาคาร

สถานที ่ใหดูทันสมัย 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชแบบประเมิน  
คุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ ไดระดับคะแนนสูงทั้งสองลักษณะ

เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของคณะ สำนักและสถาบันอื่น รวมทั้งคะแนนเปนไปในทิศทางเดียวกันแสดงวาบุคลากร

สวนใหญในสำนักมีความเห็นพองตองกนัไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการบริหารงานที่เดนชัดและอยูในระดับ

ดีทุกลักษณะ เชน มีความสามารถและทักษะในการบรหิารใหบุคลากรภายใน ดำเนินงานตามนโยบายและแผน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และการมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลและหนวยงานภายนอก เปนตน เชนเดียวกับเรื่อง

คุณลักษณะของผูอำนวยการซึ่งอยูในระดับดีทุกลักษณะเชนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การอุทิศตน

ในการปฏิบัติงานและมีความเสียสละเปนที่ประจักษ เปนตน 

 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใชแบบประเมิน 

1. ควรจัดทำแผนการพฒันาใหสอดคลองกบัทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดพลงัใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีแผนบรูณาการงานหองสมุดกับการพฒันาทองถ่ิน เพื่อใหสามารถทำงานไดมากข้ึนเพื่อสอด

รับกบันโยบายเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 

3. ควรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลือ่นมหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจทิัลเต็มรูปแบบ 
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(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสัมภาษณ กลุมบุคคลที่เก่ียวของ 4 กลุม 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดเห็นจากกลุมบุคคลทีเ่กี่ยวของในประเด็นที่สำคัญ  

อื่น ๆ จึงไดเพิ่มการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของเปนคำถามกวาง ๆ จำนวน 2 กลุม 

คือ กลุมบุคลากรในสำนัก/สถาบัน ไดแก ผูแทนกรรมการของสำนัก/สถาบัน ตัวแทนผูบริหารในสำนัก/สถาบัน 

ตัวแทนขาราชการ/พนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนัก/สถาบัน จำนวน 5 คน กลุมผูแทนผูใชบริการ จำนวน 1 คน 

รวมทั้งสิ้น 6 คน ประกอบดวยคำถามจำนวน 3 ขอ คือ ขอ 1 ทานพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการ 

ในภาพรวมอยูในระดับใด ขอ 2 มีความสำเร็จที่เปนรูปธรรม หรือมีสิ่งใดบางที่ทานพึงพอใจมากที่สุด ขอ 3 มี

สิ่งที่สำนักตองปรับปรุง แกไขเรงดวน 

ในการสัมภาษณครั้งน้ี คณะกรรมการติดตามฯ ไดมีการสัมภาษณผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคนปจจุบัน (รองศาสตราจารยชัยเลิศ  ปริสุทธกุล) โดยมีคำถาม จำนวน 3 

ขอ คือ ขอ 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักมีผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานที่โดดเดนและ

ประสบผลสำเร็จ อยางไรบาง ขอ 2 ในการดำเนินงานของสำนักตามพันธกิจและยุทธศาสตร ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีปญหาอุปสรรค ที่สำคัญอะไรบาง ขอ 3 มีสิ่งใดที่จะขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัย สนับสนุนหรือแกปญหา 

ผลการสัมภาษณผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

มีความเห็นวา ในปงบประมาณ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการ

ดำเนินงานที่โดดเดนและประสบผลสำเร็จ ไดแกการเบิกจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

บรรลุเปาหมายรอยละ 100 ไดรับการประเมินที่ดีเย่ียมและดีมากหลายดาน เชน การดำเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อยูในระดับดี ผลการประเมิน

ติดตามการดำเนินงานของผูอำนวยการอยูในระดับดีมากหลายปติดตอกัน การไดรับรางวัลการใชฐานขอมูล 

Emerald เปนอันดับ 3 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำป 2561-2563 ทางดานกายภาพ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อรองรับการเปนหองสมุดสีเขียว 

มีการปรับแตงภูมิทัศนภายในและบริเวณโดยรอบอาคารบรรณราชนครินทร ใหเปนหองสมุดสมัยใหม ที่ทุกคน

อยากเขาไปใชเพื่อการคนควาและการผอนคลายความเครียด โดยจัดนำระบบตาง ๆ ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช เพื่อเปนการเริ่มตน NPRU Digital Library จัดหนังสือที่หลากหลายทันสมัย ครอบคลุมหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอน มีบริการเชิงรุกทั้งการตอบคำถาม การสืบคน การบริการฐานขอมูลออนไลน บริการ 

Book Drive Thru และ Book Delivery เปนตน มีการสำรวจตรวจสอบครุภัณฑเกา ชำรุด ไมสามารถใชงาน

ได เพื่อดำเนินการแทงจำหนายตามระเบียบพัสดุ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจายพัสดุใหเปนปจจุบัน         
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ทางสำนักวิทยบริการฯ ไดมีสวนชวยในการพัฒนาบุคลากร โดยเปนวิทยากรใหความรูในการจัดทำวิจัย R2R 

การเขียนคูมือปฏิบัติงานหลัก ผูบริหารไดรับเชิญไปเปนผูทรงคุณวุฒิ ในการตรวจผลงานของบุคลากรของ

สถาบันอื่น ในการขอกำหนดตำแหนงที่สูงข้ึน จัดคลินิกการทำผลงานทางวิชาการ ใหบุคลากรทั้งสายวิชาการ

สายสนับสนุนและนักศึกษา  ในดานการบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการฯ ไดดำเนินโครงการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บานปล็อกค่ี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จตรวจรายละเอียดและเย่ียมชม และ

พระองคทรงพอพระทัยเปนอยางมาก  

ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปญหาหรืออุปสรรค เรียง

ตามความสำคัญดังน้ีคือ มหาวิทยาลัยไมไดจัดวิชาการใชหองสมุดหรือวิชาสารสนเทศเพื่อการคนควาแก

นักศึกษา ทำใหนักศึกษาขาดความรูและทักษะในดานการสืบคน การเขียนบรรณานุกรม และการเขียนรายงาน

การคนควา การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถไปคัดเลือก

หนังสือ ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ จึงไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการอานการใชหองสมุดแกนักศึกษา

ได ไมสามารถรายงานผลงบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางได เน่ืองจากนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ใหงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย เปนผูดำเนินการ ซึ่งงานยังไมแลวเสร็จ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิ่ งที่จะขอใหมหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัยสนับสนุนหรือแกปญหา ในเรื่องติดต้ังกลองวงจรปดเพื่อความปลอดภัยตอทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยและผูใชบริการ ดำเนินดำเนินการบรรจุ รับสมัครบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ไดรับการอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมบุคลากรทดแทนอัตราที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งสำนักยังขาดแคลนอัตรากำลงั

อีก 6 อัตรา จัดวิชาการใชหองสมุด หรือวิชาสารสนเทศเพื่อการคนควา เปนวิชาบังคับ แกปญหาเกี่ยวกับ     

ภูมิทัศน ปญหาน้ำเนาเสีย จัดที่จอดรถ เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน Green University อยางแทจริง  

จากภาวะวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการปฏิบัติพันธกิจ โดยใหความรูความเขาใจกับบุคลากร

ของสำนัก กำชับตรวจสอบ ติดตาม ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกตองของประเทศและของมหาวิทยาลัย รวม

รณรงคใหบุคลากรทุกคน ดำเนินการในการปองกันตามแนวทางที่กำหนดอยางเครงครัด ผลกระทบจากปญหา

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำนักไดรับ และแนวทางแกปญหาก็คือ ใน

สวนของนักศึกษา มีการอบรมโดยใชฐานขอมูลออนไลน งดการเขาใชบริการ และขยายเวลาคืนหนังสือโดยไม

เสียคาปรับ ในสวนของอาจารยผูสอนมีการจัดกิจกรรม Book Drive Thru,  Book Delivery สำหรับการ

ปฏิบัติงานในสำนัก จัดใหบุคลากรในสำนักบางสวน มีการปฏิบัติงานทั้งแบบ Work from home และเหลื่อม

เวลาการมาปฏิบัติงาน ดานงบประมาณ มีการทบทวนปรับเปลี่ยนการใชงบประมาณ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดานการบริหารจัดการ มีการ

ประชุม สั่งการผานสื่อออนไลน จัดคลิปแนะนำสำนักในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ

แนวปฏิบัติในการปองกันโรคระบาด จัดพื้นที่ใหเหมาะสม การจัดที่น่ังแบบเวนระยะหาง การจัด Check-In 

Check-Out ที่ถูกวิธีการ การตรวจวัดอุณหภูมิ การใชเจลแอลกอฮอล เปนตน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสัมภาษณกลุมบุคคลทั้ง 2 กลุม สรุปไดดังน้ี กลุมผูเขารับการ

สัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในระดับดีมาก ความสำเร็จของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนรูปธรรมหรือมีสิ่ง

ที่พึงพอใจที่สุด คือมีการจัดสรรมุมการอานหนังสือ มุมสารสนเทศตาง ๆ มีหนังสือหลากหลายมากมาย มี

ระบบการใหบรกิารที่ดี มีบริการเชิงรกุ เชนการบริการ Book Delivery บริการดาน Application Line มีการ

ติดตอสื่อสารผานระบบ Social มีการปรับปรุงสถานที่ตรวจเช็คกำกับเรือ่งความสะอาด มีการจัดตกแตงภายใน

อาคารหองสมุดใหมีบรรยากาศนาน่ังอานหนังสอื มีมุมผอนคลาย มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเกา

ที่หมดอายุ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑใหเปนปจจุบัน และมีระบบการสืบคนที่ดี  

สิ่งที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตองปรับปรุงแกไขเรงดวน คือบรรณารักษไม

เพียงพอตอการใหบริการนักศึกษา ควรปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง ควรมีการ

ดูแลทำความสะอาดของหองน้ำโดยสม่ำเสมอ ควรจัดใหมีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร ควรมีการจัดการอบรม

ระยะสั้นสำหรับนักศึกษา หรือบุคลากรผูสนใจ เรื่องการสืบคนหนังสือ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ 

 ในการสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกีย่วของกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 กลุม

คือ กลุมบุคลากรในสำนัก/สถาบัน และกลุมผูแทนผูใชบริการของสำนัก เปนที่นาช่ืนชมวา ผูเขารับการ

สัมภาษณทั้ง 2 กลุม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับดีมาก โดยเห็นวาสำนักมีการจัดสรรมุมอานหนังสือและมุมสารสนเทศตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

มีหนังสือจำนวนมากมีความหลากหลาย มีระบบการใหบริการเชิงรุกในดานตาง ๆ มีการบริการสืบคนและการ

ชวยเหลือที่ดี สถานที่สะอาด และมีมุมผอนคลายที่มีบรรยากาศนาใชบริการ สิ่งที่สำนักควรแกไขปรับปรุงโดย

เรงดวน คือจำนวนบรรณารักษไมเพียงพอตอการใหบริการ ควรมีการจัดการอบรมระยะสั้น สำหรับนักศึกษา

หรือบุคลากรผูสนใจเรื่องการสืบคนหนังสือ 

  สำหรับผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นวา ผลงานที่โดด

เดนของสำนัก คือการเบิกจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดบรรลุเปาหมายรอยละ 100 

สำนักและตัวของผูอำนวยการไดรับการประเมินดีเย่ียมและดีมากในหลายๆดาน มีการนำระบบตาง ๆ ทาง

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช และมีระบบการใหบริการเชิงรุก เพื่อเปนการเริ่มตน NPRU Digital Library ในการ

พัฒนาใหเปนหองสมุดสมัยใหม สำหรับปญหาอุปสรรคและสิ่งที่ควรแกไขคือ มหาวิทยาลัยไมไดจัดวิชาการใช

หองสมุดหรือวิชาสารสนเทศเพื่อการคนควาแกนักศึกษาเปนวิชาบังคับ ทำใหนักศึกษาขาดความรูในดานน้ี 

ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหสำนักไมไดจัดกิจกรรม

สำคัญๆไปหลายรายการ สิ่งที่สำนักตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือ คือการจัดบุคลากรใหสำนักตามกรอบ

อัตรากำลังที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไวแลว 

 

 
 

 

  

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะ 

ของผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได 17.28 คะแนน  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ระดับคะแนน 4.32 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในและกำหนดนโยบายการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่วิเคราะห ระบุ

ความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประชุม

รวมกันเพื่อพิจารณาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง โดยนำขอมูลจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดดำเนินการ

วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงจากมิติของโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และนำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ

รายงานตอสำนักและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  จากรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดการความเสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ 

1. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานทรัพยากรสารสนเทศ  

 โครงการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู มีทรัพยากรสารสนเทศบางรายการที่ไมถูกใช และเน่ืองจากสถานการณการ

แพรระบาดไวรัสโควิด-19 จึงทำใหไมสามารถดำเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่จัดทำไว 

 แนวทางแกไข กำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมเชิงรุกที่สามารถประสานกับสาขาวิชา/คณะ เพื่อ

สงเสริมการใชบริการทรพัยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมสงเสริมการบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเน่ือง

ตลอดทั้งปงบประมาณ 2563 และปรับกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา โดยยืดมาตรการ New normal 

 ผลการดำเนินงาน ไดมีการจัดทำแผนในการจัดกิจกรรมบริการทรพัยากรสารสนเทศเชิงรกุ และมีการ

ดำเนินการเสร็จสิน้แลว มีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมการบริการทรัพยากรสารสนเทศแตไมสามารถดำเนินการ

ไดอยางตอเน่ืองเน่ืองจาก สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ไดจัดกิจกรรม Book Drive thru และ 

Book delivery 

2. ความเสี่ยงดาน : การดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน  

 โครงการจดักิจกรรมสงเสรมิการอาน และการบริการวิชาการ 

 ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู จำนวนผูเขารวมบางกิจกรรมยังไมเปนไปตามเปาหมาย ไมสามารถเขาใชขอมูล

บางฐานขอมูลได และเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ทำใหผูเขารวมกิจกรรมไมเปนไป

ตามเปาหมาย และระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยยังมีปญหาเปนครั้งคราว  
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 แนวทางแกไข ติดตามแผนงานการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม

ของสำนักวิทยบริการ ฯ ที่มีความชัดเจนมากข้ึน วางแผนการจัดกิจกรรมใหมีการเลื่อนไหลไปในชวงเวลาอื่นได 

ปรับกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) โดยยืดมาตรการ New normal และกิจกรรมที่จัดผานระบบออนไลน  ประสานสำนัก

คอมพิวเตอร และติดตามผลการแกปญหาอยางตอเน่ืองมากข้ึน และจัดเตรียมฐานขอมูลที่มีเน้ือหาใหบริการ

ทดแทนฐานขอมูลที่มีปญหา  

 ผลการดำเนินงาน ในปงบประมาณ 2563 การจัดกิจกรรมของสำนักวิทยบริการฯ ไมมีกิจกรรมที่จัด

ซ้ำซอนกับมหาวิทยาลัย ฐานขอมูลทุกฐานอยูในสภาพพรอมใชงาน 

การดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิงมาตรฐาน

การควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี  

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มีการกระจาย

อำนาจการบริหารจัดการ มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และมีการประชุมช้ีแจงใหบุคลากรทุกระดับ 

ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายในหนวยงาน มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหาร แบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ที่มอบหมายอยางจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายไดอยางมีประสทิธิภาพ นอกจากน้ียังมีการสงเสริม 

ใหบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยเปดโอกาสใหไดรับการประชุม อบรมสัมมนา อยางสม่ำเสมอ 

และการพัฒนาเขาสูตำแหนงที่สูงข้ึน เพื่อใหเขาใจความรับผิดชอบและขอบเขตอำนาจหนาที่ของตนเอง มี

ความรู ความสามารถ และทักษะที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน มีการประเมินคางานตามมาตรฐานการกำหนด

ตำแหนง กพอ. 2553 และตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและความเสี่ยง ทำใหการดำเนินการ

ควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค ทั้งน้ีจะตองมีการดำเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน เพื่อประชุมกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะทำใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงค เพื่อรวมกันกำหนด

วิธีการ แผนงานการจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดประเด็นความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง และจัดลำดับ

ความเสี่ยงตามพันธกิจ ไวในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการกำหนดวิธีการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ใน

ระดับที่เหมาะสม โดยใหบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกำหนดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความ

เหมาะสมตามภารกิจของหนวยงานและใหสามารถวัดผลได 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทำแนวปฏิบัติในดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ

ใหไดมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค อีกทั้งไดบริหารจัดการดานงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร เพื่อให

บรรลุเปาหมายตามพันธกิจ โดยนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินการเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบติังานใหบรรลุ

ตามเปาหมาย ซึ่งใชกระบวนการและทรัพยากรที่มีอยูตามปกติในการดำเนินกิจกรรม โดยบุคลากรที่เกี่ยวของ

มีสวนรวมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค และประชุม ปรึกษาหารือใหเขาใจในการ

ลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค ของการควบคุมภายในใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งฐานขอมูล เพื่อใชใน

การสนับสนุนการบรหิารงาน การตัดสินใจ ของผูบริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการ

สื่อสารใหบุคลากรทุกระดับทราบทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการผานชองทางตาง ๆ เชน การประชุม/

เอกสาร/กลุมไลน/ระบบ E-office/ E-mail เปนตน และนอกจากน้ียังมีการสื่อสารใหผูใชบริการทราบผาน

ชองทางตาง ๆ เชน เอกสารประชาสัมพนัธ  เว็บไซต/เฟสบุคส/Line@ เปนตน อยางเพียงพอเพื่อใหบุคลากรมี

ความเขาใจถูกตองตรงกันและดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค 

5. การติดตามประเมินผล 

  ผูบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมพูดคุยทั้งเปนทางการและไมเปน

ทางการทุกวัน มีการติดตามตรวจสอบ และนิเทศงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหบุคลากรมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน และแกไขปญหาไดทันทวงที มีการมอบหมายใหรองผูอำนวยการ หัวหนาสำนักงาน หัวหนางาน

ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทราบ อยางนอยเดือนละครั้ง และไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมภายในอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

441 

 

 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแตงต้ังคณะกรรม 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดำเนินการประชุมรวมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจำสำนัก ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานตอสำนักและ

มหาวิทยาลัย   อยางนอยปละ 1 ครั้ง   ณ วันสิ้นปงบประมาณ พบวา สำนักไดดำเนินงานดานการจัดการความ

เสี่ยง จำนวน 2 ดาน คือ ความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานทรัพยากรสารสนเทศ 1 ประเด็นความเสี่ยง และ

ดานการดำเนินงานดานการปฏิบัติงาน 1 ประเด็นความเสี่ยง โดยสำนักไดจัดทำระบบและกลไกเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงทั้ง 2 ดาน  มีการระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู แนวทางแกไข และผลการดำเนินงาน ซึ่งพบวาจากการ

กำหนดแนวทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูสงผลใหผลการดำเนินงานดานการปฏิบัติงานเปนไปตาม

เปาหมายที่กำหนดไว  แตความเสี่ยงดานการดำเนินงานดานทรัพยากรสารสนเทศไมสามารถดำเนินกิจกรรม

สงเสริมการบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเน่ืองได เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

  ในสวนของการดำเนินงานดานการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีการจัดระบบการควบคุมภายในโดยอางอิงมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐที่

กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 5 

หลักการ  การประเมินความเสี่ยง 4 หลักการ  กิจกรรมการควบคุม 3 หลักการ  สารสนเทศและการสื่อสาร 3 

หลักการ และการติดตามประเมินผล 2 หลักการ โดยมุงเนนดำเนินการตามสาระสำคัญขององคประกอบ

ดังกลาว มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง เมื่อพบปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน จะรวมกัน

กำหนดวิธีการแกไขเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน 
        จากผลการดำเนินงานดานการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปความเห็นไดดังน้ี  

       1.  มีข้ันตอนการกำหนดระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูแมจะประสบปญหาและอุปสรรคเน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็ตาม แตก็ยังไดกำหนดแนว

ทางแกไขเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลือเพื่อใหบรรลุเปาหมายในแผนจัดการความเสี่ยง 

       2.  ควรทบทวนแผนงานจัดการความเสีย่ง รวมทั้งแนวทางแกไขเพื่อลดความเสี่ยงหรือจัดการ

ความเสี่ยงที่เหลืออยูใหหมดไป มุงเนนการรวมมือรวมใจกันของผูบริหารและผูรับผิดชอบทุกระดับ แกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใหสามารถ

ดำเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  ควรประสานงานและติดตามการจัดทำเกณฑการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบและกลไก

การควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน กับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับ

มหาวิทยาลัย ในแตละองคประกอบ แตละหลักการของการควบ คุมภายในตามหลักเกณฑของ

กระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผลการประเมินที่เปนรูปธรรมมาเปนขอมูลในการกำหนดมาตรการการจัดการ

ความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

 

 
 

 

  

ผลการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได 8 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 ผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก 

และสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ไดเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอสภามหาวิทยาลัย ดวยความเอาใจใสใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย จึงไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนำความเห็นของ                

คณะกรรมการฯ ไปดำเนินการพัฒนาแกไข ซึ่งฝายบริหารไดมอบหมายใหหนวยงานรวมหารือวางแผนพัฒนา

ความเห็นดังกลาว และดำเนินโครงการ/กิจกรรมตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ปรากฏดังน้ี 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบนัท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 1 การประเมนิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

จากผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปความเห็นไดดังน้ี 

1) สามารถดำเนินการไดสูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด อยางไรก็ตามสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาเพิ่มการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม

ตัวช้ีวัดที่กำหนดไวตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 ที่ดำเนินการอยู และสอดคลองกับพันธกิจของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่รองรับหรือสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร

ที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

 2  นายธนกร   

โพธิยาลัย 
 

2) ควรพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาหรือ

ต่ำกวาเปาหมายมาก เพื่อสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพที่แทจริงของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถดำเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่ทาทายตอการ

พัฒนา ใหโดดเดนย่ิงข้ึน 

 1  รองฯธารา   

จันทรอนุ 
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ต
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รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  
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ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

สวนท่ี 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชจายงบประมาณอยูในระดับดี

มาก ขอใหมีการกำกับดูแลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอและควรมีการติดตาม

ผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไวในโครงการดวย 

 1  นางสมรัก   

เปลงเจริญศิริชัย 
 

สวนท่ี 3 ประเมินคณุภาพการบริหารงานและคณุลักษณะของผูอำนวยการ  

ควรมีแผนบูรณาการงานหองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหสามารถทำงานไดมาก

ข้ึนเพื่ อสอดรับกับนโยบายเพื่ อการพัฒนาทอง ถ่ิน สมควรมีแผนขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยางแทจริง 

 3  1. นางสาวเรณุกา 

ปรีชานุกูล 

2. นางสาวสุรรีัตน  

คลายสถาพร 

สวนท่ี 4 การประเมนิผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

1) ดำเนินการตามองคประกอบการบริหารความเสี่ยง  องคประกอบและหลักการของ

การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง เปนไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ณ วันสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2562   สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยูในทุกดาน   

 1  1. นายศิวฤกษ  

สุขชอย 

2. นางสาวฐานิตา 

มลคล้ำ 

3. นางสาวเขมิกา  

ศูนยกลาง 
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รายงานการติ
ด

ต
าม ต

รวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณ
ะ สํานัก และสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปีงบประมาณ
 พ

.ศ. 2563 

ความเห็นจากคณะกรรมการฯ ท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีแผนการปรับปรุง/ 

พัฒนา ตามความเห็น

คณะกรรมการฯ 

จำนวนกิจกรรม/

โครงการ 

ท่ีจะดำเนินการ 

ผลการดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ 

อยูในระดับดี 

ผูรับผิดชอบ 

4. นายธนกร โพธิ

ยาลัย 

2) ควรทบทวนปญหาและอุปสรรคที่สงผลใหมาตรการสำหรบัการจัดการความเสี่ยง

ไมประสบความสำเร็จ  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิธีการหรือข้ันตอนการ

ดำเนินงานตามมาตรการน้ัน ๆ ใหสามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่นาพอใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 1  1. นายศิวฤกษ  

สุขชอย 

2. นางสาวฐานิตา 

มลคล้ำ 

3. นางสาวเขมิกา  

ศูนยกลาง 

4. นายธนกร  

โพธิยาลัย 

3) ควรประสานงานกับผูรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ

นำเสนอขอมูลที่จำเปนและเปนประโยชนตอการจัดทำเกณฑการประเมินเกี่ยวกับระบบ

และกลไกการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ตามองคประกอบ

ของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกระทรวงการคลังทุกองคประกอบและทุก

หลักการ เพื่อนำผลประเมินมาเปนขอมูลประกอบการ จัดวางระบบการควบคุม

ภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรและภารกิจของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 1  1. นายศิวฤกษ  

สุขชอย 

2. นางสาวฐานิตา 

มลคล้ำ 

3. นางสาวเขมิกา  

ศูนยกลาง 

4. นายธนกร  

โพธิยาลัย 
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 สรุปผลการประเมินสวนท่ี 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก 

และสถาบันท่ีใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

   สวนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร  

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับผิดชอบการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ไดรับมอบหมาย และตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก ทางสำนักได

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มตัวบงช้ีเกี่ยวกับการจัดการหองสมุดสีเขียว ซึ่งตอบสนองแผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยในประเด็นเรื่อง Green & Clean University เชน  จัดกิจกรรมดานหองสมุดสีเขียว การปรับ   

ภูมิทัศนและลดการใชพลังงาน อยางนอย 3 กจิกรรม นอกจากน้ีสำนักไดดำเนินการปรับปรุงเปาหมายตัวช้ีวัด

ทั้งในแผนยุทธศาสตร และ ตัวบงช้ีเพิ่มเติมในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ ให

มีความสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจมากข้ึน  

สวนที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินการติดตามการใชงบประมาณ และ

รายงานผลการใชจายงบประมาณตอที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม ปญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเปนรายไตรมาส  

  สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินงานดานการบูรณาการงานหองสมุด

กับการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อสอดรับกับนโยบายเพื่อไดพัฒนาทองถ่ินไดมากข้ึน เชน 

การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ณ หองสมุดโรงเรียน ตชด. การใหบริการโดยใชโซเซียลเน็ตเวิรคเขารวมในการ

ใหบริการแกผูรับบริการ บริการชวยสืบคนและตอบคำถามผานทางระบบ Line@ บริการ Book drive thru 

เปนตน 

  สวนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกำหนดความเสี่ยง และดำเนินการควบคุม

ความเสี่ยงโดยการจัดประชุม อบรม บุคลากรภายในสำนักเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมมือกันทบทวน 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปงบประมาณที่แลวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 5 สวน และไดมีความเห็นแนบทาย           

เพื่อการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอดในทุกสวนของการประเมิน (สวนที่ 1 - 5) ซึ่งในปงบประมาณ             

พ.ศ. 2563 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด 

ความคิดเห็นดังกลาวอยางเปนระบบ อาทิ มีแผนการพัฒนา แกไข ปรับปรุงและตอยอด มีโครงการ/กิจกรรม

รองรับ มีการกำหนดผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ครบถวนตามความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาการศึกษาตามพันธกิจสำนักวิทยาบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหดีข้ึนและแกไขปญหาตางๆ ไดแลว ยังทำใหวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA 

ครบถวนสมบูรณอีกดวย 

สวนในปงบประมาณตอไปควรมีการกำหนดหรือสรางมาตรฐานหรือวางกรอบการพัฒนา

คุณภาพการศึกษารองรับขอที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ จะทำให

การดำเนินงานในสวนที่ 5 สมบูรณมากข้ึน 

 

 

 
 
 
 

 
 

ผลการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนักและสถาบัน ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได 4 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนน 4.00 

อยูในระดับ ดี 
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 การแปลงผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ             

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เปนคาคะแนน 

ใชผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 สวน เพื่อแปลงเปนคะแนน ดังน้ี 

1. จากสวนท่ี 1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยท่ีสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับมอบหมาย 

(คะแนนเต็ม 35 คะแนน)  พิจารณารอยละของตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย เทียบกับรอยละ 100  

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีผลการ

ดำเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายหรือสูงกวา 

วิธีการคำนวณคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(เต็ม 35 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

60.00 (60/100) x 35.00 21.00 3.00 พอใช 

 

2. จากสวนท่ี 2 (1) ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณโดยรวม                                              

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาความสัมพันธของปริมาณตัวช้ีวัดที่บรรลุเปาหมาย 

(เปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย) ตามแผนยุทธศาสตรฯ กับปริมาณงบประมาณที่ใชจายโดยรวมซึ่ง

แสดงถึงประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณที่ไดปริมาณงานตามยุทธศาสตรมากแตใชจายงบประมาณได

เหมาะสม 

รอยละของตัวช้ีวัด 

ท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

รอยละของงบประมาณ 

ท่ีใชจายโดยรวม 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

60.00 86.15 4.00 4.00 ควร

ปรับปรุง 

        

จากสวนท่ี 2 (2) การใชจายงบประมาณโดยรวมรายไตรมาส 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาจากรอยละของงบประมาณโดยรวมที่ใชจายไปในแตละ

ไตรมาสเทียบกับเปาหมาย สามารถคิดเปนคะแนนไดดังน้ี 

ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

1 21.74 38.43 (38.43/21.74) x 2.5 2.50 

2 49.60 58.89 (58.89/49.60) x 2.5 2.50 
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ไตรมาส เปาหมาย(%) ใชจายจริง(%) วิธีการคำนวณคะแนน 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 2.50  

ในแตละไตรมาส) 

3 74.05 73.77 (73.77/74.05) x 2.5 2.49 

4 94.58 86.15 (86.15/94.58) x 2.5 2.28 

รวมคะแนน 4 ไตรมาส (เต็ม 10 คะแนน) 9.77 

ระดับคะแนน (เต็ม 5) คือ 4.88 ไดระดับดีมาก 

จากสวนท่ี 2 (3) การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณารอยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จเทียบ

กับรอยละ 100 

จำนวนโครงการ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน เปาหมาย ดำเนินการ รอยละท่ีดำเนินการ วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

9 7 77.78 (77.78/100) x 10 7.78 3.89 ดี 

 

สวนท่ี 2 สรุปประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ 

  (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

           สวนท่ี 2(1) สวนท่ี 2(2) สวนท่ี 2(3) 
รวม (1)+(2)+(3) 

(เต็ม 30 คะแนน) 

ระดับคะแนน 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 9.77 7.78 21.55 (21.55/30) x 5 3.59 ดี 

 

  3. จากสวนท่ี 3 การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผูอำนวยการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) พิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากแบบประเมิน 

(แบบสอบถาม) มาตราสวนประมาณคา 5 มาตราสวน  

คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5) 

คะแนนท่ีได (เต็ม 20 คะแนน) 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ คะแนนท่ีได 

4.32 (4.32/5) x 20 17.28 ดี 
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4. จากสวนท่ี 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 10 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

8.00 (8.00/10) x 5 4.00 ดี 

 

 

5. จากสวนท่ี 5 ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) พิจารณาตามเกณฑการประเมินที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานฯ กำหนด 

คะแนนท่ีได 

(เต็ม 5 คะแนน) 

ระดับคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมิน 

วิธีการคำนวณ ระดับคะแนน 

4.00 (4.00/5) x 5 4.00 ดี 

 

 

แลวรวมคะแนนจาก ขอ 1 – 5 คำนวณเทียบกับคะแนนรวม 100 คะแนน ไดเปนคาคะแนน 

(คะแนนเต็ม 5)  

 

หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 ผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตรฯ ที่ไดรับ

มอบหมาย (เต็ม 35 คะแนน) 

21.00 3.00 พอใช 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณฯ (เต็ม 30 คะแนน) 

21.55 3.59 ดี 

สวนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและ

คุณลักษณะของผูอำนวยการ (เต็ม 20 คะแนน) 

17.28 4.32 ดี 

สวนที่ 4 การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(เต็ม 10 คะแนน) 

8.00 4.00 ดี 
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หัวขอผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได 
ระดับคะแนน 

(เต็ม 5) 

ผลการ

ประเมิน 

สวนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความเห็นของ

คณะกรรมการฯ ที่ใหไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(เต็ม 5 คะแนน) 

4.00 4.00 ดี 

รวมคะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 71.83 3.59 ดี 

 

 

  

ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดคะแนนรวม 71.83  คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) 

ระดับคะแนน  3.59 คะแนน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ตาม

ตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและตัวช้ีวัดเพิ่มเติมของสำนัก รวมทั้ง

กำกับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว โดยสามารถปรับแผนตางๆ ไดทันทวงทกีบั

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีควรจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักใหสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหมีผลงานโดดเดนย่ิงข้ึน 

2. ควรเรงรัดกำหนดแผนงาน/แนวทางการดำเนินงานของสำนัก ภายใตขอจำกัดในเรื่อง

อัตรากำลังของบุคลากรที่ยังไมเพียงพอตอภาระงานที่ตองปฏิบัติ เพื่อตอบสนองการพัฒนาสำนักใหเปน

หองสมุดสมัยใหม สำหรบัการบริการดานขอมูลและสารสนเทศตางๆ แกบุคลากรและนักศึกษาในยุคสังคมแหง

การเรียนรูดวยระบบดิจิทัล 

3. ควรวางกรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของสำนักใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โดยพิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงและมาตรการการควบคุมภายในอยางรอบคอบรัดกุม

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว 


	 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ผลการประเมินส่วนที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	(1) ศึกษาผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 – 4 และตัวชี้วัดเพิ่มเติม

	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 1 ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่า 1 ตัวชี้วัด
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน
	 ผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	(1) แหล่งงบประมาณประจำปี
	(2) การจัดสรรงบประมาณ
	(3) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	(4) ผลการดำเนินโครงการ

	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2563
	 ความเห็นของคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน
	 ผลการประเมินส่วนที่ 3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	(1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบประเมิน (แบบสอบถาม)
	ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 3 (1) การประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้แบบประเมิน
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยใช้แบบประเมิน
	(2) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม

	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน โดยการสัมภาษณ์
	 ผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 4 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบัน
	 ผลการประเมินส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	 สรุปผลการประเมินส่วนที่ 5 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก และสถาบันที่ให้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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