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01
1/05/2560

พัด ลมหรื อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
น้ าดื่ม เป็ นต้น
บุ ค ล า ก ร ภ า ย น อ ก - ทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ - ทรั พ ยากรที่ มี ไ ม่ ต รงกั บ - สารวจความต้องการ
มหาวิทยาลัย
การศึ ก ษาค้น คว้า , การวิ จัย ความต้องการ ไม่หลากหลาย - สารวจความพึงพอใจ
และข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น ตรงกั บ และล้าสมัย
ความต้องการหลากหลาย และ - การให้บริ การไม่ประทับใจ
ทันสมัย
- สถานที่ไม่เพียงพอ และไม่
- การบริ ก ารถู ก ต้อ ง รวดเร็ ว เหมาะสม
และเกิดความประทับใจ
- สิ่ งอ านวยความสะดวกไม่
- ส ถ า น ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เพียงพอ
เหมาะสม
- ระเบียบข้อบังคับในการใช้
- สิ่ งอานวยความสะดวก เช่น มากเกินไป
ระบบการเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณ
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ( WIFI
)
คอมพิ ว เตอร์ สื บ ค้น ห้ อ งน้ า
พัด ลมหรื อ เครื่ อ งปรั บ อากาศ
น้ าดื่ม เป็ นต้น
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4. เป้าหมายหรื อตัวชี้วดั ผลงาน
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีการดาเนินงานตามตัวชี้วดั และตัวบ่งชี้ ดังนี้
1) ตัว ชี้ ว ดั ตามแผนปฏิ บ ัติร าชการประจ าปี ของมหาวิ ทยาลัย โดยระบุ ไว้ในแผนปฏิ บ ัติร าชการ
ประจาปี ของมหาวิทยาลัย ส่ วนงานสานักวิทยบริ การ และรายงานผลทุก 3 เดือน โดยมีการรายงานผลผ่านระบบ
รายงานผลการปฏิ บ ัติ ร าชการ ตามแผนปฏิ บ ัติ ร าชการ (E-SPR)และรายงานผลในรู ป แบบเอกสารตาม
แบบฟอร์มที่กองแผนและนโยบายกาหนด

เทศ

2) ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสาหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยระบุไว้ใน คู่มือการ

โลย
ีสาร
สน

ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน ฉบับล่าสุ ด และรายงานผลความก้าวหน้าทุก 6เดือน สาหรับตัว
บ่งชี้ตามเกณฑ์น้ ี จะมีการกาหนดแผนงานที่ชดั เจนเฉพาะกรณี ที่ตวั บ่งชี้ใดยังไม่ได้คะแนนเต็มระดับ 5 คะแนน
เท่านั้น

คโน

3) ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุ

ะเท

ไว้ใน แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และรายงานผลทุก 3 เดือน โดยมีการรายงานผลผ่านระบบรายงานผลการ

ิการ
แล

ปฏิบตั ิราชการ ตามแผนปฏิบตั ิราชการ (E-SPR)และรายงานผลในรู ปแบบเอกสารตามแบบฟอร์ มที่กองแผน
และนโยบายกาหนด

บร

4) ตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ในโครงการหรื อกิจกรรมประจาปี งบประมาณ

ิทย

สานักฯ มีการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริ การสารสนเทศของสานักวิทยบริ การและ

สําน

ักว

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นประจาทุก 6 เดือน ปี ละ 2 ครั้ง เป็ นอย่างน้อย ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน และ บุคคลภายนอก ที่ใช้บริ การในสานักวิทยบริ การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งมีการออกแบบและทดสอบแบบสอบถาม รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล ตาม
ระเบียบวิธีวิจยั มาตรฐาน
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5. การกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ
สานักวิทยบริ การฯ มีการกาหนดคุณลักษณะตาแหน่งงานทุกตาแหน่ง ในเอกสารคาบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description
) โดยทุกตาแหน่งจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกโดยงานการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เป็ นผูด้ าเนิ น การ นอกจากนี้ ส านัก ฯ มี ก ารก าหนดหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรโดยมี เ กณฑ์ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของบุคลากรสายสนับสนุ น (A2) ซึ่ งบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานและหัวหน้างานจะ
กาหนดเกณฑ์ร่วมกัน

เทศ

นอกจากนั้น มีการกาหนดหน้าที่ในคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมต่างๆ ระดับหน่วยงานของสานักวิทยบริ การ

โลย
ีสาร
สน

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. การพัฒนาบุคลากร

สานักฯ มี การจัดทาแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรเป็ นประจาทุกปี โดยการส่ งบุคลากรเข้าร่ วม

คโน

โครงการหรื อกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น การประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็ นต้น นอกจากนี้

ะเท

สานักยังได้มีการจัดอบรมภายในหน่วยงาน เช่น การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริ การ ศักยภาพด้าน

ิการ
แล

ภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น และมีการติดตามผลการนาความรู ้ไปใช้ในการพัฒนางาน โดยให้บุคลากรมีการ

บร

รายงานผลหลังจากการได้รับการพัฒนาไปแล้ว ภายใน 3 เดื อน ซึ่ งข้อมู ลและประวัติการเข้ารั บการอบรม

ักว

ิทย

สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรได้จดั เก็บในระบบการบริ หารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Personal)

สําน

7. การจัดการองค์ ความรู้ เฉพาะขององค์ กร
สานักฯ มีการจัดการความรู ้ภายในหน่ วยงานอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดประชุมบุคลากรของสานักฯ
เพื่อนาปั ญหาซึ่ งเกิดขึ้นภายในหน่วยงานมาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนางานหรื อ
แก้ไขปัญหางาน นอกจากนี้ได้มีการจัดการความรู ้ภายในกลุ่มงานย่อยอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถ
แก้ไ ขปั ญหาหรื อการพัฒนางานซึ่ ง สนองตอบต่ อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น ในการจัด
กิจกรรม KMทุกครั้งมีการจดบันทึกประเด็น การค้นหาสาเหตุหรื อรากของปั ญหา การดาเนิ นงานหรื อขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาที่รากของปัญหา หรื อแนวทางไว้อย่างชัดเจน
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8. การจัดการความเสี่ ยง
สานักฯ มีการจัดการความเสี่ ยงภายในหน่ วยงาน โดยนาความเสี่ ยงจากแผนงาน/โครงการ และความ
เสี่ ยงจากงานประจาที่ปฏิบตั ิ นามาเป็ นประเด็นในการร่ วมกันวิเคราะห์ความเสี่ ยง ซึ่ งการดาเนิ นการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงนั้นนาหลักการและวิธีการมาจากมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์ลงในแบบฟอร์ม RM1
- RM3เมื่อ
ได้ประเด็นความเสี่ ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ ยงแล้ว สานักมีการกาหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
รวมทั้งการติดตามผลการดาเนิ นงานในแบบฟอร์ม RM4และจัดประชุมสรุ ปผลการดาเนิ นงานและรายงานผล

เทศ

การดาเนินงานในแบบฟอร์ม RM5เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารและรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

โลย
ีสาร
สน

คณะทางานด้านความเสี่ ยงมี 2 ส่ วน ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
บุคลากรในสานักฯ จะเป็ นตัวแทนของหน่วยงานเพื่อไปร่ วมวิเคราะห์ความเสี่ ยงในระดับมหาวิทยาลัย และอีก
ส่ วนหนึ่ งคือ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการ

คโน

ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร หัว หน้างาน ตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อร่ วมประชุมวิเคราะห์ความเสี่ ยงหาแนวทางการ

ะเท

จัดการความเสี่ ยง ให้ได้มาซึ่งแผนการจัดการความเสี่ ยง มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานจัดการความ

ิการ
แล

เสี่ ยงอย่างชัดเจน จากนั้นได้นาแผนการจัดการความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ หารสานักและคณะกรรมการ
ประจาสานัก มีการติดตามผลการดาเนิ นงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารสานักและคณะกรรมการ

ิทย

บร

ประจาสานัก และมหาวิทยาลัยตามลาดับ

ักว

9. การประชุมทบทวนของฝ่ ายบริหารและคณะทางาน

สําน

สานักฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารสานัก ปี ละ 2 ครั้ง โดยมีผอู ้ านวยการสานักเป็ นประธาน
โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย วาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่ งเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา และวาระเพื่อ
พิจารณา ประกอบด้วย การพิจารณาแผนต่างๆ เช่น ร่ างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิราชการ แผนงาน/โครงการ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ เป็ นต้น
และวาระอื่นๆ ซึ่งเป็ นวาระที่เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการได้นาเสนอในที่ประชุม
ในการประชุม จะต้องมีวาระบังคับดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย ภายในหนึ่งปี งบประมาณ
1) การติดตามผลการประชุมรอบก่อน
2) การทบทวน SWOT Analysis

แก้ไขครั้งที่
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โลย
ีสาร
สน

เทศ

3) การติดตามตัว้ชีวดั ทุกประเภท ตามรอบที่ตอ้ งติดตาม
่ วนได้
4) ความพึงพอใจของลูกค้าและข้อมูลย้อนกลับ( Feedback ) จากผู
ม้ ีสส่วนเสี ย
5) รายงานอุบตั ิการณ์ หรื อ ข้อร้องเรี ยนต่างๆ
6) ผลจากการจดั การความรู ้ (KM
)
7) ผลของการตรวจประเมิน Internal audit
และ External Audit
8) คุณภาพผลงานของผูส่้งมอบงานหรื อผูม้ าให้บริ การจากภายนอก เช่น ส่ งวารสาร บริ การแอร์ เป็ นต้น
9) ความเพียงพอและความต้องการในทรัพยากรเพิ่มเติม
ิจกรรมจัดการความเสี่ ยง ติดตามทบทวนแผนความเสี่ ยง
10) ประสิ ทธิผลของก
11) โอกาสหรื อข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุ ง

10. การจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกในบริเวณพืน้ ที่ให้ บริการ

คโน

สานักฯ มีการประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ให้นกั การภารโรงหรื อแม่บา้ นประจาชั้น เป็ นผูด้ ูแลงาน

ะเท

สาธารณู ปโภคภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ลิฟ เป็ นต้น หากมีเหตุขดั ข้องให้ดาเนิ นการแจ้งหน่วยงานที่

ิการ
แล

เกี่ยวข้องเข้าดาเนิ นการซ่อมหรื อปรับปรุ งให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน และจัดบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบ
เครื่ อ งปรั บ อากาศภายในอาคารซึ่ งจะท าหน้า ที่ บ ัน ทึ ก ข้อ มู ล การซ่ อ มและบ ารุ ง รั ก ษา รวมทั้ง การติ ด ต่ อ

บร

ประสานงานกับฝ่ ายอนุรักษ์พลังงานและฝ่ ายพัสดุของมหาวิทยาลัยในการเข้าบารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศให้อยู่

ิทย

ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้ สานักได้มีแผนการป้ องกันอัคคีภยั ซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นโดยติดตั้งถัง

สําน

ักว

ดับเพลิง จัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงด้านอัคคีภยั และมีการดาเนินการ เช่น ส่ งบุคลากรเข้าร่ วมอบรมเตรี ยมความ
พร้อมเมื่อเกิดอัคคีภยั

11. นโยบายการจัดการข้ อมูลสารสนเทศ
สานักฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลโดยจัดทาข้อตกลงจ่ายค่าจ้างให้กบั บริ ษทั ให้เป็ นผูด้ ูแล
รักษาข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีการกากับและ
ประเมินผลงานเป็ นประจาทุกเดือน โดยผ่านขั้นตอนการตรวจติดตามโดยงานพัสดุของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ได้มอบหมายให้บุคลากรเฉพาะด้านดูแลงานด้านการสารองข้อมูลเป็ นประจาทุกวัน เพื่อป้องกันการสู ญหายของ
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ข้อมูล หรื อหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทุกประเภทเจ้าหน้าที่จะต้องทาการแก้ไขหรื อประสานงานกับ
บริ ษทั อย่างเร่ งด่วน
ในส่ วนของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ับบริ การมีการป้องกันการนาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูร้ ับบริ การไป
ใช้หรื อละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล โดยกาหนดรหัสผูท้ ี่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
และผูด้ ูแลระบบเท่านั้น

12. การจัดการคู่มือปฎิบัตงิ าน และการควบคุมเอกสารอ้ างอิงสาหรับบุคลากรของสานักใช้ ประกอบ

โลย
ีสาร
สน

เทศ

ในการทางาน

สานักฯ ได้มีการมอบหมายให้บุคลากรดาเนิ นการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานในแต่ละงาน ในส่ วนของงาน
บริ การสารสนเทศ มีการจัดทาคู่มือในหน่วยงานย่อย ดังนี้

คโน

- บริ การ ยืม คืน

ิการ
แล

- สื่ อสิ่ งพิมต่อเนื่อง

ะเท

- บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
- ข้อมูลท้องถิ่น

บร

- สื่ ออิเลคทรอนิกส์

ิทย

- สื่ อโสตทัศนวัสดุ

สําน

ักว

- บริ การวิชาการและอบรม

โดยในเนื้ อหาของคู่มือจะเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานหรื อปั ญหาที่จะอาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน พร้อมแนวทางแก้ไข
- คู่มือคุณภาพและคู่มือปฏิบตั ิงานของสานัก จะอนุ มตั ิโดยผูอ้ านวยการสานัก โดยจะมีการ
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี โดยหน่วยงานต่างๆ ในสานักทบทวนความเป็ นปั จจุบนั ของขั้นตอนการปฏิบตั ิงานส่ ง
ให้ผอู ้ านวยการอนุมตั ิ โดยลงลายมือชื่อไว้ในคู่มือเป็ นหลักฐาน เก็บต้นฉบับไว้ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
- ไฟล์ตน้ ฉบับอยูใ่ นฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ สกุล PDFตั้งชื่อแสดงสถานะของเอกสาร
เช่น แบบฟอร์ม ที่ระบุคาว่า สวท 1/10/2559
แก้ไขครั้งที่ 02ที่มุมบนขวา หมายถึงไฟล์เอกสารนี้ แก้ไขครั้งที่2
เมื่อ 1 ตุลาคม 2559 โดยจะเก
บ็ ไว้บน Intranet
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- เมื่ อพิ มพ์ออกมาใช้อา้ งอิ ง ระบบจะกาหนดให้มีก ารกาหนดอายุการใช้งานเอกสารนั้น ว่า
หมดอายุการใช้งานภายใน 1 เดื อน ที่ พิมพ์ออกมา เมื่อสิ้ นอายุให้ทาลายเอกสารที่พิมพ์ออกมาหรื อขีดคร่ อม
เอกสารทันทีในวันที่หมดอายุแล้ว หากต้องการนากระดาษไป Recycle
- กรณี มีการแก้ไขเอกสารดังกล่าว ให้ผตู ้ อ้ งการแก้ไข ขออนุญาตพิมพ์เอกสารออกมา เพื่อศึกษา
และแทรกข้อความที่ตอ้ งแก้ไข ส่ งไปยัง หัวหน้าสานัก เพื่อขออนุมตั ิโดยผูอ้ านวยการต่อไป เมื่อได้รับการอนุมตั ิ
ให้ แ ก้ไ ขไฟล์ ต ้น ฉบับ ท าลายเอกสารต้น ฉบับ เดิ ม หรื อแสดงสถานะว่ า ยกเลิ ก แล้ว และส่ ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ไปยังหัวหน้าส่ วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในคู่มือฉบับแก้ไข

เทศ

- การแก้ไขข้อมูลในคู่มือปฏิบตั ิงานทุกครั้งจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในประวัติการแก้ไขเอกสาร

โลย
ีสาร
สน

ทุกครั้งได้มีการแก้ไขไปเมื่อวันที่เท่าใด และมีการลงชื่อหัวหน้างานรับรองการแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง
- หัวหน้าสานักงาน มีหน้าที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทราบ

คโน

ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ะเท

- เอกสารที่มีแหล่งที่มาจากภายนอก หรื อคู่มือการปฏิบตั ิงานที่หน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นแนว

ิการ
แล

ปฏิบตั ิให้แก่ผรู ้ ับบริ การ เช่น คู่มือการจัดหมู่ระบบทศนิ ยมดิวอิ้ ระเบียบสานักนายกว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบ
สานักนายกว่าด้วยการสารบรรณ เรี ยกรวมว่า เอกสารสนับสนุน ( Support Document
ให้มีการขึ)้ นทะเบียน

บร

เอกสารกลุ่มดังกล่า ว ว่ามี เ อกสารอะไรบ้างในความครอบครองของหน่ วยงานของตน ควบคุ มให้เอกสาร

ักว
สําน

ปฏิบตั ิงาน

ิทย

ดังกล่าว คงอยู่ ไม่สูญหาย และเป็ นปั จจุบนั เสมอ โดยหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวและต้อง เรี ยกคืนเมื่อพ้นจากการ
- แบบกรอกข้อมูล ( Form คือ) เอกสารที่เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้วจะเป็ น Dataที่ตอ้ งเก็บไว้
เรี ยกว่า Record
หรื อบันทึกหลักฐานการทางาน ซึ่งต้องรวบรวมเก็บไว้ในกรณี ที่ตอ้ งการนาข้อมูลมาเปลี่ยนเป็ น
สารสนเทศ ( Information
ในภายหลั
) ง
- บันทึก ( Recordคือ)หลักฐานของการปฏิบตั ิงาน ไม่จากัดรู ปแบบของการใช้บนั ทึก ทั้งการ
ออกแบบ และวิธีการเก็บ ว่าจะเก็บเป็ นเอกสารหรื อ electronic records
แต่ตอ้ งเก็บบันทึกดังกล่าว ไว้ไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี สาหรับข้อมูลการทางานที่เกี่ยวเนื่องกับบริ การ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี สาหรับข้อมูลทางการเงิน
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- บันทึกสาคัญที่ตอ้ งเก็บตามหลักบริ หารความเสี่ ยง จะระบุไว้ในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ( work
instruction
บันทึ)กกลุ่มดังกล่าว กรณี ที่เป็ นแบบกรอก ( Formมาตรฐาน
)
จะมีการควบคุมความเป็ นปั จจุบนั
ของแบบกรอก โดยให้หวั หน้ากลุ่มงานมีหน้าที่ควบคุมความเป็ นปัจจุบนั ของแบบกรอกนั้นด้วยตัวเอง
- กรณี เป็ นบันทึกหลักฐานเกี่ยวเนื่ องกับผูร้ ับบริ การ เช่น สาเนาบัตรประชาชน เมื่อเก็บไว้ครบ
5 ปี ให้ทาลายด้วยวิธีการปลอดภัย ไม่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวกลับมาใช้ได้อีก
- ข้อมูลในรู ปแบบอิเลคทรอนิคส์ เช่น e-mailบั,นทึก , database application
ต้องมีการส, ารอง

เทศ

ข้อมูลไว้อตั โนมัติ และเป็ นประจา รวมถึง Log ต่างต่าง ที่ตอ้ งเก็บตามกฏหมาย
- ให้มีการทดสอบ Back up test ทุกสามเดือน เพื่อมัน่ ใจว่า กรณี ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลสารองสามารถ

โลย
ีสาร
สน

ดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้

คโน

13. การจัดซื้อ จัดจ้ าง

ะเท

สานักฯ มีการดาเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบและข้อบังคับ ดังนี้

ิการ
แล

- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ิทย

บร

14 ระบบจัดการทรัพย์ สินหายของผู้มาใช้ บริการ

ักว

สานักฯ มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีกล้องวงจรปิ ด ระบบประตูอตั โนมัติเพื่อ

สําน

ป้ องกัน การสู ญหายของทรั พยากรสารสนเทศและทรั พย์สิน ของทางราชการ นอกจากนี้ หากทรั พย์สินของ
ผูใ้ ช้บริ การสู ญหายภายในสานัก ฯ เจ้าหน้าที่ จะทาการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิ ดซึ่ งสามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ 30

วัน เพื่อช่ ว ยผูใ้ ช้บริ การ หรื อในกรณี ที่ผูใ้ ช้ลืมทรั พย์สิน ทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่ จ ะด าเนิ นการ

ประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ เ จ้า ของทรั พ ย์สิ น ทราบและติ ด ต่ อ ขอรั บ สิ่ ง ของได้ที่ ง านบริ ก ารยืม – คื น โดยการ
ประชาสัมพันธ์น้ ันเบื้องต้นจะใช้วิธีการประกาศผ่านเสี ยงตามสายภายในอาคาร หากยังไม่มีผูม้ าติดต่อขอรับ
จะแจ้งให้งานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยช่วยดาเนิ นการ เพื่อสามารถติดต่อเจ้าของทรัพย์สินได้ดีย่ิงขึ้น
ส่ วนทรัพย์สินจะจัดเก็บไว้ที่สานักฯ โดยเจ้าของจะต้องแสดงบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มและลงลายมือ
ชื่อเป็ นหลักฐานและระบุชื่อพร้อมเลขประชาชนในการขอรับทรัพย์สินคืน
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ในกรณี ทรั พย์สินนั้นระบุชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อเอกสารสาคัญซึ่ งไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้
เช่ น บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา ดาเนิ นการประกาศแจ้งข้อมูลเพื่อให้ติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง หรื อแจ้ง
ข้อมูลทางไปรษณี ย ์ เป็ นต้น โดยมีระบบการเก็บรักษาบัตรหรื อเอกสารนั้นไว้ เป็ นอย่างดีโดยมอบหมายให้มี
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ
กาหนดระยะเวลาของการจัดเก็บรักษาสิ่ งของเพื่อการขอรับคืนในระยะเวลา 30 วัน หากพ้น
ระยะเวลาที่กาหนดไว้สานักฯ จะดาเนิ นการส่ งมอบสิ่ งของดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนิ นการตามแนว

เทศ

ปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยหรื อขั้นตอนด้านกฏหมายต่อไป

โลย
ีสาร
สน

15. การติดต่ อสื่ อสารกับผู้รับบริการช่ องทางรับเรื่ องร้ องเรียน ข้ อเสนอแนะและ เหตุการณ์ ที่ไม่ พงึ
ประสงค์

สานักฯ มีการติดต่อประชาสัมพันธ์แก่ผใู ้ ช้บริ การ ผ่านช่องทาง ประกาศ website,

Line,

คโน

Facebook
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลซึ่ งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว สานักฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์

ะเท

ข้อมูลแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางเดิม เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรับทราบอย่างทัว่ ถึง

ิการ
แล

ในการติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่า งผูใ้ ห้บริ ก ารหรื อ บุ ค ลากรในองค์ก ร สานัก มี ก ารติ ด ต่ อ

บร

ประสานงานหรื อส่ งข้อมูล ผ่าน โทรศัพท์, Line
, Facebook,
-Mail
Eและบันทึกข้อความ

ิทย

สานักฯ มีช่องทางในการรับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเสนอแนะผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

ักว

- สายตรงผูบ้ ริ หารในเว็บไซต์ของสานักวิทยบริ การฯ

สําน

- กล่องแสดงความคิดเห็น
- จดหมายสนเท่ห์
- สื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line Group

- โทรศัพท์
โดยให้มีการรับเรื่ องหรื อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ้องเรี ยนทุกวัน ซึ่ งมอบหมายหน้าที่ให้บรรณารักษ์
บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบพิจารณาและตอบปั ญหาต่างๆ ผ่านช่องทางที่ได้รับ
มาหรื อส่ งตรงไปยังผูร้ ้ องเป็ นการเฉพาะกรณี หากกรณี ขอ้ ร้ องเรี ยนที่มี ความเสี่ ยงต่ า หรื อเป็ นคาถามทัว่ ไป
เกี่ ยวกับการให้บริ การ บรรณารั กษ์ตอบคาถามและช่ วยการค้นคว้าสามารถพิจารณาและตอบกลับได้ทนั ที

แก้ไขครั้งที่
วันที่มีผลบังคับใช้

01
1/05/2560

หน้าที่ 13/1

โดยลงบันทึก เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากพบว่ามีขอ้ ร้องเรี ยนที่มีความเสี่ ยงสู งดาเนิ นการแจ้งผูบ้ ริ หารให้ทราบ
เพื่อดาเนิ นการมอบหมายงานที่รับผิดชอบ เช่น โดยจะมีการพิจารณาความเสี่ ยงและเชิญประชุมจัด KMภายใน
กลุ่มงานบริ การเพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรี ยบร้อยตอบสนองต่อความต้องการต่อ
ผูใ้ ช้บริ การโดยจะดาเนินการแก้ไขหรื อชี้แจงกลับให้ทราบ ภายใน 3 วัน

16 กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

สําน

ักว

ิทย

บร

ิการ
แล

ะเท

คโน

โลย
ีสาร
สน

เทศ

ผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมาย จัดทาแผนการตรวจประจาปี โดยทุกระบบการจัดการ จะต้องได้รับการ
ตรวจอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ความถี่ในการตรวจอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ขึ้นกับการพิจารณา Riskความจาเป็ น
ความสาคัญของสภาพกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น และผลการตรวจประเมินจากครั้งก่อน
- กาหนดทีมตรวจ ซึ่งผูต้ รวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ในกิจกรรมที่จะได้รับมอบหมายไปตรวจ และผ่าน
การฝึ กทักษะการตรวจประเมินคุณภาพมาแล้ว รวมถึงข้อกาหนดมาตรฐานที่จะไป Audit
- ทีม Auditor
วางแผนการตรวจ และ จัดทา Checklist
หรื อบันทึกการตรวจ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ทาการตรวจสอบตามเวลาที่ได้มีการนัดหมายกับผูถ้ ูกตรวจไว้ บันทึกสิ่ งที่ตรวจพบลงในบันทึกการ
ตรวจ ( Checklist )
- สรุ ปผลการตรวจจากบันทึกการตรวจ และ เขียน บันทึกการขอให้พฒั นา ( IARส)าหรับประเด็นที่ไม่
สอดคล้องกับวิธีการทางานที่กาหนดไว้ หรื อจุดที่ตอ้ งการการพัฒนา แจ้งให้ผถู ้ ูกตรวจได้ทราบและดาเนินการ
- ติดตามสถานะในการพัฒนา โดยลงบันทึก IARสรุ ปลงใน ทะเบียน IAR Log
- สานัก สามารถเลือกใช้บริ การจากหน่วยงานภายนอก ให้ทาการ Internal Audit
ในนามขององค์กรเอง
ได้ ซึ่ งถือเป็ น First party audit
ประเภทหนึ่ ง เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ผลของระบบ โดยต้องเก็บหลักฐาน
ความสามารถของ Auditor
ที่จะเข้ามาตรวจสอบไว้ ซึ่งการ auditในลักษณะดังกล่าวจะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเข้า audit
ทั้งระบบ หรื อร่ วม audit
กับบุคลากรภายในของเองก็ได้ ซึ่งให้ใช้รายงานการ Audit
จากผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าวแทน
Audit Checklist

