รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551
(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

17 สิงหาคม 2552

คํานํา
รายงานประจําป (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ฉบับนี้ เปนรายงานผลการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 (ในชวงเดือนมิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประกอบดวยขอมูลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9 จํานวน 17 ตัวบงชี้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต
ในโอกาสนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอขอบพระคุณ
บุคลากรทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดทํารายงานประจําป (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) และหวังเปน
อยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสุกานดา จันทวี)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 สิงหาคม 2552
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค
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บทนํา
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Action)
ดังแผนภูมิ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตาม 4 ขั้นตอน คือ
วางแผนตามเปาหมาย (Plan)

นําผลการทบทวนมาพัฒนา(Action)

ทํางานตามแผน (Do)

ทบทวนการทํางาน (Check)

1. วางแผนตามเปาหมาย
วางแผนการดําเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยกําหนด
ดัชนีบงชี้คุณภาพ และเกณฑการตัดสินใหสอดคลองและตอบสนองตอการดําเนินงาน เพื่อมุงสูคุณภาพที่พึงประสงค
2. ทํางานตามแผน
สรางความตระหนักใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติภารกิจตาม
แผนที่วางไว โดยใหดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว
3. ทบทวนการทํางาน
ทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว วิเคราะหสภาพการดําเนินงานในแตละชวงเพื่อตรวจสอบ
วา การดําเนินการมีคุณภาพหรือไม ในการตรวจสอบคุณภาพมีขั้นตอนการดําเนินการคือ
1. วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
2. จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง
3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน
4. รายงานผลการดําเนินงานสูผูที่เกี่ยวของ
4. นําผลการทบทวนมาพัฒนา
การสงขอมูลในการดําเนินงานยอนกลับไปสูผูที่เกี่ยวของในจุดตางๆใหรับรูผลในการดําเนินงาน
เพื่อปรับปรุงและรดําเนินการตอไป

ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้คือ
1. แตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดประชุมเพื่อใหความรูเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
3. ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เสนอคูมือประกันคุณภาพการศึกษาตอมหาวิทยาลัย
6. ทํารายงานการศึกษาและตรวจสอบตนเองของฝายตางๆ
7. ดําเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. ขอรับการประเมินและตรวจสอบภายใน
9. พัฒนาปรับปรุงและแกไขการศึกษาตนเองตามขอเสนอแนะ
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการประเมินตรวจสอบจากภายนอก
เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
1. เพื่อใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัย และทองถิ่น
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผลการดําเนินงานในปที่การศึกษา 2550
สํานักวิทยบริการฯ ไดดําเนินการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ของปการศึกษา 2550 และปการศึกษา
2551 จะเห็นไดวาการดําเนินงานในปการศึกษา 2551 มีการพัฒนาขึ้นในแตละองคประกอบดังนี้
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

ปการศึกษา 2550
คะแนน ผลการ
ประเมิน
2.00
พอใช
ยังไมได
1.50
คุณภาพ
3.00
ดีมาก
1.85
พอใช
3.00
ดีมาก
3.00
ดีมาก
2.18
ดี

ปการศึกษา 2551
คะแนน ผลการ
ประเมิน
2.50
ดี
1.66
พอใช
3.00
1.71
3.00
3.00
2.18

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

3. การนําผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550 มาปรับปรุงในปการศึกษา 2551
จากผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2550 เปรียบเทียบกับ ปการศึกษา 2551 จะเห็นไดวาสํานัก
วิทยบริการฯ ไดนําผลการดําเนินงานของปกอนหนามาปรับปรุงการดําเนินงานของปปจจุบัน และมีพัฒนาการ
ในทางที่ดีขึ้น ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
ป ก ารศึ ก ษา 2551 สํ า นั ก วิ ทยบริ ก ารฯ มี ก ารกํ า หนดแผนกลยุ ท ธ ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย และมีพันธกิจ วัตถุประสงคที่ชัดเจน ดังนั้น ในปการศึกษา 2551 ผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ดี”
จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 อยูในระดับ “พอใช”
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ปการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และการใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยการไปดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหองสมุดและระบบ
คอมพิ ว เตอรข องโรงเรี ย นชุม ชน บานปาดั ง อํา เภอสะเดา จั ง หวั ดสงขลา แต สํา นัก วิทยบริก ารฯ ไมไ ดจั ด สรร
งบประมาณด า นบริ ก ารวิ ช าการแก สั ง คม และส ง บุ ค ลากรของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เข า ร ว มโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาความสัมพันธกับลูกคา สูบริการที่เปนเลิศ” เพื่อเปนการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการแกบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ดังนั้น ในปการศึกษา 2551 ผลการดําเนินงาน
อยูในระดับ “พอใช” จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 อยูในระดับ “ยังไมไดคุณภาพ”

4. บทสรุปของผูบริหาร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีจุดมุงหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามสภาพ และ
สถานะของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2551 ในชวงเดือน (1 มิถุนายน 2551
– 31 พฤษภาคม 2552) ซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
โดยไดรายงานผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จํานวน 6 องคประกอบ ไดแกองคประกอบที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9 และจํานวน 17 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ ในปการศึกษา 2551 มีการพัฒนาการดําเนินงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็น
ไดจากการสรุปผลการดําเนินงานของแตละองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการ
ตรวจสอบ และทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงคในการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน เปนประจําทุกป เพื่อใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ไดมีสวนรวมในการพิจารณาประเมินผลและหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานรวมกัน ผลการดําเนินงานอยูใน “ระดับดี”
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม สํานักวิทยบริการฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนในการ
ให บ ริ การวิ ช าการแก สั ง คม เช น การไปดํ าเนิ น การพั ฒ นาและปรั บปรุ ง ห อ งสมุ ด และระบบคอมพิ ว เตอร ข อง
โรงเรียนชุมชน บานปาดัง อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แตสํานักวิทยบริการฯ มิไดจัดสรรงบประมาณในดาน
ดังกลาวไว, จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และสงบุคลากรของสํานักวิทย
บริการฯ เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาความสัมพันธกับลูกคา สูบริการ
ที่ เ ป น เลิ ศ ” เพื่ อ เป น การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานร ว มกั น ของบุ ค ลากรสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ “พอใช”
องคประกอบที่ 6 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดใหบริการฐานขอมูลทองถิ่น
และไดสงเสริมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน อนุเคราะหสถานที่ ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการ “วันสุนทรภู”
ภายในอาคารสํานักวิทยบริการฯ รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย เชน การจัดตั้งพุมทอดกฐิน พิธีหลอเทียน สมโภชเทียน ถวายเทียนพรรษา
และเขารวมในพิธีถวายสังฆทานของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ดีมาก”
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารของสํานักวิทยบริการฯ จากการกํากับดูแลและติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองราชการ
ก.พ.ร. ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ โดยการจัดสรรเงินรางวัลใหกับบุคลากร ผลการดําเนินงานอยูใน
ระดับ “ดี”

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผูบริหารของสํานักวิทยบริการฯ นําระบบสารสนเทศเพื่อการ
จั ด การด า นงบประมาณ มาใช ใ นการตั ด สิ น ใจวิ เ คราะห ส ถานะทางการเงิ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ดีมาก”
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการฯ ไดใชคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ., เว็บไซตของ สกอ. และเว็บไซตของสํานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริหารของมหาวิทยาลัย มาใชเปนระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถใชรวมกันไดทั้ง ศูนย สํานัก และคณะฯ ซึ่งสามารถนําขอมูลและสารสนเทศจากเหลานี้ไปใช
ประกอบในการเขียนรายงานผลการประเมินสําหรับแตละตัวบงชี้ของ สกอ.
และมีระบบสงเสริมการสราง
เครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
เปนเครือขายของ สมศ. และบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจประเมินคุณภาพจาก
สกอ. ผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ดีมาก”
การดําเนินงานที่ผลมีการประเมินอยูในระดับต่ํากวาองคประกอบอื่น ๆ คือ องคประกอบที่ 5 ผลการ
ประเมินอยูในระดับ “พอใช” เนื่องจากสํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม ในป
การศึกษา 2551 แตมิไดจัดทําแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคมไวอยางชัดเจน รวมถึงแผนการ
เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับภารกิจดานอื่น ๆ และมิไดมีการจัดสรรงบประมาณ
ดานบริการวิชาการแกสังคมไว แตในปการศึกษา 2552 สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของ
โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม และจัดสรรงบประมาณดังกลาวไวแลว
และในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการควรมีการวิเคราะหจําแนกกลุมผูใชบริการและวิเคราะห
ขอมูลแยก เพราะผูใชบริการแตละกลุมมีความตองการตางกัน จะทําใหจัดบริการไดตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจในการใหผูใชบริการเขามาใชบริการใหมากขึ้น

บทที่ 1
ขอมูลเบื้องตน
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงาน

บทที่ 4
ภาคผนวก

