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 คูมือการประกันคุณภาพการศกึษา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ.2550 
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         คํานํา 
 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2550  ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารใชประกอบ
ในระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ทิศทางเดียวกัน   ซ่ึงประกอบดวยขอมูลเบื้องตน 
 
 
 
 

         ลงนาม  
 

       (..............................................) 
     คณบด/ีผูอํานวยการ..........................      

         ……/…………/……. 
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สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
บทที่  1   ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  
 ประวัติความเปนมา  
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ  
 โครงสรางการบริหารจัดการ/แผนภูมกิารแบงสวนราชการ  
 คณาจารยและบุคลากร  
 งบประมาณ  
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา  
บทที่  2  การประกันคณุภาพการศึกษา  
 ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ  
 การประกันคณุภาพการศึกษาที่เปนผลมาจากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  
 การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
 ความสัมพันธระหวางการประกันคณุภาพการศึกษาภายในและการประเมินคณุภาพ     

ภายนอก 
 

 การประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 วิธีการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน  
บทที่ 3  การดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 นโยบายดานการประกันคุณภาพ  
 วัตถุประสงคของการประกนัคุณภาพการศึกษา  
 คณะกรรมการประกันคณุภาพ  
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ขั้นตอนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  
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บทที่  1 
 

ขอมูลเบื้องตนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 
 ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนามาจากหองสมุด และหอสมุดตามลําดับ 
หองสมุดแหงนี้เดิมชื่อ หองสมุดโรงเรียนฝกหัดครูสงขลา ไดจัดตั้งพรอมกับการยายที่ตั้งของโรงเรียนฝกหัด
ครูสงขลาจาก ตําบล  คอหงส มาตั้ง ณ ที่ปจจุบันในป พ.ศ.2502 โดยมีอาจารยสถิตย ศุปการ เปนบรรณารักษ 
และมีหนังสือประมาณ 500 เลม โดยใชอาคาร 1 เปนที่ตั้งของหองสมุด  

พ.ศ. 2504 โรงเรียนฝกหัดครูสงขลาไดยกฐานะเปนวิทยาลัยครูสงขลา เปดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) จึงไดมีบรรณารักษซ่ึงมีวุฒิทาง บรรณารักษศาสตร คือ 
อาจารยวรรณี  เหลาสุวรรณ  และไดยายหองสมุดจากอาคาร 1  มาอยู ณ อาคาร 2 หอง 221 

ในป พ.ศ. 2506 นักศึกษาสนใจใชหองสมุดมากขึ้น ทําใหสถานที่คับแคบ จึงไดยายหองสมุดใหม
ไปยังหอง 229 และใชหอง 228 เปนที่ปฏิบัติงานของบรรณารักษ  เมื่อมีนักศึกษามาใชหองสมุดเพิ่มมากขึ้น 
และมีบรรณารักษเพียง 1 คน จึงไดเร่ิมใหมีนักศึกษามาชวยงานในหนาที่บรรณารักษดวย 

พ.ศ. 2511-2512 อาจารยสกุล  นิลวรรณ อาจารยใหญวิทยาลัยครูสงขลาในขณะนั้น พิจารณาเห็นวา
หอง 229 คับแคบเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูใชหอสมุด จึงจัดงบประมาณสําหรับตอเติมชั้นลางของ
อาคาร 2 เพื่อทําเปนหองสมุด และในขณะเดียวกันไดจัดงบประมาณสําหรับจาง เจาหนาที่                      มา
ปฏิบัติงานในหองสมุดแทนนักศึกษาดวย ประกอบกับมีการเปดสอนภาคค่ํา จึงทําใหหองสมุดไดรับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น และมีจํานวนอาจารยบรรณารักษเพิ่มขึ้น 

พ.ศ. 2516 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดสรางหองสมุดเปนอาคารเอกเทศ นับเปนอาคาร
หลังที่ 7 ของสถาบัน และไดเปดบริการในวันที่ 21 มีนาคม 2518 มีพื้นที่ 1,900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 
200 ที่นั่ง และไดเปลี่ยนชื่อเปน หอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา 

ตั้งแตป พ.ศ. 2518 เปนตนมาหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา ไดทําหนาที่เปนศูนยกลางในการศึกษา
คนควาของนักศึกษา อาจารย และชุมชน ดวยดีตลอดมา มีเอกสาร ตํารา และวัสดุอ่ืน ๆ เพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็ว และมีการพัฒนาใหมีบริการที่ทันสมัยสมกับเปนหองสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งขึ้น 

พ.ศ. 2536 ไดมีการนําโปรแกรมระบบงานหองสมุดขององคการศึกษาและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) ช่ือ โปรแกรม CDS/ISIS มาใชในการสืบคนบทความจากวารสาร โดยจัดใหมี
การอบรมความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมแกอาจารยและเจาหนาที่หองสมุด และในปนี้ไดมีการปรับปรุง
สถานที่ โดยการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความสะดวกสบายในการศึกษาคนควาใน
หอสมุด 

 
พ.ศ. 2537 เร่ิมเปดใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจากวารสาร โดยใชโปรแกรม CDS/ISIS ในเดือน 

พฤศจิกายน  2537 
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พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได พระราชทานนามวิทยาลัยครูเปน สถาบันราชภัฏ เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2538 และหลังจากนั้นโดยอธิการบดี คือ ผศ. ดร. นิวัติ กล่ินงาม ไดมีนโยบายปรับปรุง
การบริหารหนวยงานภายในสถาบัน จึงไดยกฐานะหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลาขึ้นเปน สํานักวิทยบริการ 
สถาบันราชภัฏสงขลา โดยรวมงานเทคโนโลยีทางการศึกษาและหอสมุด เปนหนวยงานเดียวกัน อยูภายใต
การดูแลของผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2540 สํานักวิทยบริการ ไดนําโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรมาใชกับบริการยืม-คืน ส่ิงพิมพ 
โดยใชโปรแกรม Microsoft Access และขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาบริการโสตทัศนวัสดุขึ้นในหอสมุด 
โดยบริการยืมโสตทัศนวัสดุ ไปศึกษาที่บาน และเปดบริการศึกษาจากโสตทัศนวัสดุเปนรายบุคคลในสํานัก
วิทยบริการ 

พ.ศ. 2541 สถาบันไดรับงบประมาณแผนดิน เพื่อจัดสรางอาคารสํานักวิทยบริการหลังใหม 6 ช้ัน 
เปนเงิน 37 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายกิจการของสํานักวิทยบริการ โดยกอสรางขนานกับอาคารหลังเกา 

พ.ศ. 2542 สํานักวิทยบริการ ไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยวิทยบริการ ตามนโยบายการบริหารหนวยงาน
ภายในของสถาบัน 

พ.ศ. 2541-2542 ศูนยวิทยบริการไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน 1.8 ลานบาท เพื่อจัดหา
โปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ ศูนยวิทยบริการ สถาบันราชภัฏสงขลา ไดใชโปรแกรมระบบหองสมุด
อัตโนมัติช่ือ Alice for Windows (AfW) โดยใชกับงานทุกงานของศูนยวิทยบริการ และใหบริการสืบคน
ขอมูลผานอินเตอรเน็ต ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนมา 

พ.ศ. 2544 ในภาคเรียนที่ 1 อาคารศูนยวิทยบริการ 6 ช้ัน ไดกอสรางเสร็จและเริ่มใหบริการนักศึกษา 
โดยไดยายหนังสือและบริการบางสวนไปยังอาคารวิทยบริการ 6 ช้ัน และไดใหบริการเต็มรูปแบบ ในภาค
เรียนที่ 2/2544 เปนตนมา 

พ.ศ. 2544-2545 ศูนยวิทยบริการเปดบริการโดยใชอาคาร 2 หลัง มีทางเชื่อมระหวางอาคารชั้นที่ 1 
และ 2 ศูนยวิทยบริการเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ไดมีการพัฒนาใหมีศักยภาพในการ
ใหบริการทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

พ.ศ. 2545 สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนรานิวาสราชนครินทร พระราชทาน
นามอาคารบรรณาราชนครินทร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545  และเริ่มนําระบบประกันคุณภาพมาใชในการ
ดําเนินงาน 

พ.ศ. 2546 ศูนยวิทยบริการมีการจัดทําคูมือประกนัคุณภาพ แผนกลยุทธ รายงานการประเมินตนเอง 
พ.ศ. 2547 วันที่ 29  มกราคม 2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนครั้งแรก และในวันที่ 23 

มิถุนายน  2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนครั้งที่ 2 
พ.ศ 2548  ศูนยวิทยบริการไดเปลี่ยนสถานะเปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ 2547  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2548 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 1.  ปรัชญา 
    “แหลงวิชาการ  กาวทันเทคโนโลยี  บริการมีมนุษยสัมพันธ  รวมสรางสรรคทองถ่ิน” 

 2.  วิสัยทัศน  
  “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานการเรียนการสอน  

และดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  ใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย” 

 3.  พันธกิจ  
1.  จัดหา  จัดการ  จัดเก็บ  บํารุงรักษา  และเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ 
2.  จัดบริการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3.  เปนศูนยกลางเครือขายระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมี  
     ประสิทธิภาพ 

  5.  เสริมสรางบรรยากาศเปนสังคมแหงการเรียนรูที่สามารถคนควาหาความรูเพื่อพัฒนา 
                  ตนเอง 

 4.  วัตถุประสงค  
1.  สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรวิชา 
2.  สงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยบุคลากรและนักศกึษาใน  
     มหาวิทยาลัย 
3.  ใหบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและตรงกับความตองการของ  
     ผูใชบริการ 
4.  ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนที่สอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน 
5.  รวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปวฒันธรรม เพื่อธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณ ี
     อันดีงามของชาติ 
6.  จัดสภาพแวดลอมภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสะอาด  สงบ  
     และสวยงาม เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการศึกษาคนควาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเพื่อการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  เปาหมาย 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศูนยกลางบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ใหบริการทรัพยากรการเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอ 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบริหารจัดการที่เปนระบบ และตรวจสอบ

ได 
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3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการในระบบเครือขาย  สามารถสืบคนขอมูล
ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

4. บุคคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะ
ในการใหบริการเพิ่มขึ้น 

5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชมุชน 
6. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ินที่รับผิดชอบครบถวน 

  
โครงสรางการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบงสวนราชการ 

ทําเนียบผูบรหิาร 

1. อาจารยสถิตย  ศุปการ  พ.ศ. 2502 – 2504 
2. อาจารยไพจติร   บุญมโน  พ.ศ. 2504 
3. อาจารยวรรณ ี  เหลาสุวรรณ พ.ศ. 2504 – 2516 
4. อาจารยอรุณรัตน   บุญปถัมภ พ.ศ. 2516 – 2519 
5. ผศ. ลัดดา  เหมทานนท พ.ศ. 2519 – 2524 
6. ผศ. ไพบูลย  ตรีนอยวา พ.ศ. 2524 – 2534 
7. ผศ. บุญยืน  จุลทอง  พ.ศ. 2534 – 2536  
8. ผศ. สมบูรณ  คงกับพันธ พ.ศ. 2536 – 2538 
9. ผศ. ลัดดา  เหมทานนท  พ.ศ. 2538 – 2539  
10. ผศ. สมบูรณ  คงกับพันธ พ.ศ. 2539 – 2548 
11. ผศ. สุรชัย  ฉายศิริพันธ พ.ศ.2548 – ปจจุบัน 
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การบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยรวมสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหนาที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหลาย เพื่อ
ใหบริการแก อาจารย นักศึกษา บุคลากร และชุมชน เปนหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา โดยมีผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูบริหาร รองผูอํานวยการ และหัวหนาฝายตางๆ เปนผูดูแล
การดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีการจัดบริหารงานดังนี้ 

1. สํานักงานผูอํานวยการ  ซ่ึงประกอบดวยกลุมงานตาง ๆ ดังนี้ 
 กลุมงานบริหารและธุรการ : รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเจาหนาที่                           งาน
ประชาสัมพันธ  งานอาคารสถานที่ และงานประกันคุณภาพ 
 กลุมงานแผนและงบประมาณ  : รับผิดชอบ  จัดทําแผนและโครงการตามงบประมาณ                  ที่
ไดรับจัดสรร   จัดทําแผนรายงานผลคาใชจายงบประมาณตามไตรมาส  และรายงานผลคาใชจายตาม
งบประมาณและโครงการ 
 กลุมงานการเงนิและพัสด ุ :  รับผิดชอบ  การจัดซื้อ/จัดจางวัสดุครุภณัฑ 

2. ฝายวิทยบริการ ซ่ึงประกอบดวยกลุมงานตางๆ ดังนี ้
 2.1  กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ  : รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ,                      

งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  และงานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.2  กลุมงานบริการสารสนเทศ : รับผิดชอบ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ, งานบริการ

ชวยการคนควา  และบริการพิเศษ, งานบรกิารวารสาร  และหนังสือพิมพ 
 2.3  กลุมงานมัลติมีเดีย : รับผิดชอบ งานระบบหองสมุดอัตโนมัติ, งานระบบเครือขายและ

ฐานขอมูล, งานมัลติมีเดีย 
3. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยกลุมงานตางๆ ดังนี้ 
 3.1  กลุมงานฝกอบรม : รับผิดชอบ งานใหบริการความรูพัฒนา  และจดัการฝกอบรม 
 3.2  กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  : รับผิดชอบ งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซตและ

งานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 
 3.3  กลุมงานบริการและควบคุม : รับผิดชอบ หองปฏิบัติการ, งานซอมบํารุงรักษาเครื่อง

และงานบริการตางๆ  
 
 

 
 

อาคารสถานที ่
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาคารที่เปดใหบริการ

แกผูใชดังนี ้   
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ฝายวิทยบริการ (อาคารบรรณราชนครินทร) ใหบริการงานตาง ๆ ดังนี ้
ชั้นท่ี 1   วารสาร, หนังสือพิมพ, หองอานวารสารและหนังสือพิมพ,  งานวารสารและ  
             หนังสือพิมพ, หองวิทยานิพนธ, บริการถายเอกสาร  
  บริการอินเตอรเน็ต,  หองควบคุมเครือขาย และหองปฏิบัติงานซอมบํารุง 
              ทรัพยากรสารสนเทศ 

ชั้นท่ี 2   หองผูอํานวยการ, สํานักงานผูอํานวยการ, หองสํานักงาน, งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ, หองคนควาสําหรับอาจารย, หนังสือภาษาไทยหมวด  000 – 369, หอง
อานหนังสือ   หนังสืออางอิง (ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ), หนังสือ            
นวนิยาย (ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ),  หนังสือเร่ืองสั้น(ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ),  หนังสือปกออน, หนังสือหลักสูตร, หนังสือแบบเรียน, 
หนังสือเด็กและเยาวชน, หนังสือพุทธทาส, หนังสือสอบบรรจุ, วารสารเย็บเลม
ตั้งแตป พ.ศ.2540ลงมา, หนังสือเกา, คอมพิวเตอรสําหรับอาจารย และหองอบรม
คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

ชั้นท่ี 3  หองประกันคณุภาพ, หองประชุมเจาหนาที่, หองคนควาสําหรับอาจารย, หนงัสือ   
             ภาษาไทยหมวด 370 – 639, หองอานหนังสือ 

ชั้นท่ี 4  หองภาควิชาบรรณารักษศาสตร, หองปฏิบัติการภาควิชาบรรณารักษศาสตร,                 
หองคนควาสําหรับอาจารย, หนังสือภาษาไทยหมวด 640 – 999, หองอานหนังสือ  

ชั้นท่ี 5  หองสารสนเทศพิเศษ, งานวิจัย,  สารนิพนธกองทุนหมูบาน, ผลงานอาจารย, 
สารสนเทศพิเศษ, หองฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร , หนังสือภาษาอังกฤษหมวด000 
– 900, หองอานหนังสือ 

ชั้นท่ี 6  ฝายโสตทัศนวัสดุ, หองศึกษาคนควาจากโสตทัศนวัสดุ, หองประชุม  
 
 

 
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร 2) ใหบริการงานตาง ๆ ดังนี ้

  ชั้นท่ี 1 ใหบริการระบบเครือขายไรสายสําหรับนกัศึกษา 
  ชั้นท่ี 2   มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองอื่น ๆ  จํานวน   5 หอง  ประกอบดวยดังนี ้
   -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  2 มีคอมพิวเตอรใหบริการ  จํานวน  25  เครื่อง ใช
สําหรับการใหบริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
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   -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  3 มีคอมพิวเตอรใหบริการ  จํานวน  41 เครื่อง  ใช
สําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาตามตารางปกติ 
   -  หองปฏิบัติงานเจาหนาที่  ใหบริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกตาราง
เรียน, บริการยืม – คืน  ชุดหูฟง,  บริการคําปรึกษาปญหาคอมพิวเตอรแกอาจารย และนักศึกษา,  บริการซอม
บํารุงคอมพิวเตอร,  บริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ 
   -  หองสํานักงาน ใหบริการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก  และ
หนวยงานภายใน,  บริการจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับอาจารยหนวยงานภายนอกและหนวยงาน
ภายใน 
  ชั้นท่ี 3 มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองอื่น ๆ   จํานวน  5 หอง  ประกอบดวยดังนี้ 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4   มีเครื่อง Macintosh  จํานวน  41 เครื่อง                     
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  5  มีเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  41 เครื่อง                       
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  6  มีเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน   41  เครื่อง                    
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  9  มีเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  41  เครื่อง                       
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  หองปฏิบัติงานเจาหนาที่  ใหบริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกตาราง
เรียน, บริการยืม – คืน  ชุดหูฟง,  บริการคําปรึกษาปญหาคอมพิวเตอรแกอาจารย และนักศึกษา,  บริการซอม
บํารุงคอมพิวเตอร, บริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ 
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ทรัพยากรสารนิเทศในสํานักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ฝายวิทยบริการ 
วัสดุและครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการสอน 

วัสดุสารนิเทศ  

รายการ จํานวน หนวยนับ 
หนังสือภาษาไทย 147,176 เลม 
หนังสือภาษาอังกฤษ 19,631 เลม 
วารสารภาษาไทย 450 ช่ือเร่ือง 
วารสารภาษาอังกฤษ 35 ช่ือเร่ือง 
หนังสือพิมพภาษาไทย 26 ช่ือเร่ือง 
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 2 ช่ือเร่ือง 
จุลสาร 670 ช่ือเร่ือง 
กฤตภาค 840 ช่ือเร่ือง 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ครุภัณฑ จํานวน หนวยนับ 
คอมพิวเตอรแมขาย 5 เครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน  ( OPAC ) 24 เครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควา 

120 เครื่อง 
คอมพิวเตอรบริการมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอรสําหรับฝกปฏิบัติการ 30 เครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน 27 เครื่อง 
เครื่องพิมพสําหรับปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 17 เครื่อง 
สแกนเนอรเพื่อการปฏิบัติงาน 6 เครื่อง 
เครื่องอานบารโคด 8 เครื่อง 
ยู พี เอส 32 เครื่อง 
เครื่องตัดสติ๊กเกอร 1 เครื่อง 
CD–JUKEBOX 2 เครื่อง 
 
 
 
ฐานขอมูล 
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รายการ จํานวน หนวยนับ 
ฐานขอมูลทองถ่ิน 1 ฐาน 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 2 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาวิทยานิพนธ(DAO) 1 ฐาน 
ฐานขอมูลการศึกษา 2 ฐาน 
ฐานขอมูลวิทยาศาสตร 5 ฐาน 
ฐานขอมูลสังคมศาสตร 4 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาเศรษฐศาสตร 3 ฐาน 

 

ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษา 
เคร่ืองเลนดีวีดีและวีดิทัศน 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
เครื่องเลน DVD 6 เครื่อง 
เครื่องเลนวีซีดี เปนรายบุคคล 20 เครื่อง 
เครื่องเลนวีดิทัศน 14 เครื่อง 
เครื่องแปลงวีดิโอ–ซีดี 1 เครื่อง 
แอลซีดี  โปรเจคเตอร 6 เครื่อง 
 

กลอง 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
กลองถายภาพ 1 กลอง 
กลองดิจิตอล 2 กลอง 
กลองวีดีโอ 2 กลอง 
 

เคร่ืองรับ –โทรทัศน 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
โทรทัศนบริการเปนรายบุคคล 20 เครื่อง 
โทรทัศนวงจรปด 1 ชุด 
โทรทัศนบริการกลุมใหญ 1 เครื่อง 
โทรทัศนใชในการปฏิบัติงาน 7 เครื่อง 

 
วิทยุเทป 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
เครื่องเลนเทป 8 เครื่อง 



15 
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วิทยุและเทป 3 เครื่อง 
 

เคร่ืองกระจายเสียง 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
ไมโครโฟน 9 ตัว 
เครื่องขยายเสียง 4 ชุด 

 

เคร่ืองฉาย 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
เครื่องฉายภาพโปรงแสง 1 เครื่อง 
เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง 
 

ครุภัณฑงานบริการการอาน 
ครุภัณฑงานบริการการอาน 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
เครื่องตรวจการนับหนังสือออก 1 ชุด 
เครื่องเพิ่มสัญญาณแมเหล็ก 3 เครื่อง 
เครื่องลบสัญญาณแมเหล็ก 2 เครื่อง 
คอมพิวเตอรโปรแกรม Alice for Windows 
สําหรับยืม-คืน 

2 ชุด 

โตะเกาอี้สําหรับ 4 ที่นั่ง 62 ชุด 
โตะคนควารายบุคคล 10 ชุด 
โตะประชุม 50 ที่นั่ง + เครื่องเสียง 100 ที่นั่ง 
เกาอี้โซฟา 23 ชุด 
โตะประชุม 12 ที่นั่ง 2 ชุด 

 
 
 

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ครุภัณฑ จํานวน หนวยนับ 

โตะคอมแฝด 32 ชุด 

เกาอี้บาร 15 ตัว 
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เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 65 เครื่อง 

เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 

CCD Scanner 1 เครื่อง 

โตะอาจารย 13 ตัว 

เกาอี ้ 15 ตัว 

เครื่อง Printer 1 เครื่อง 

คูลเลอรตมน้ํา 1 ชุด 

พัดลมไอน้ํา 1 ตัว 

ตูเอกสาร 2 บาน 1 ตู 

ตูเอกสาร 4 ล้ินชัก 2 ตู 

เครื่องขยายเสยีงไมโครโฟน 8 ชุด 

แอมปขยาย NPE 7 ชุด 

ตูลําโพง 12 '' 2 ชุด 

เครื่องรับเสียงไมคลอย 1 ชุด 

ตูลําโพง3.5 ''  7 ชุด 

กลองใสเครื่องเสียง 1 ชุด 

ตู Rack ใสเครื่องขยายเสียง 8 ชุด 

โปรเจ็คเตอร ยี่หอ TOSHIBA 8 ชุด 

จอภาพแบบมอืดึง 8 ชุด 
 
 
 
 
บุคลากร  

บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีอัตรากําลัง
สําหรับปฏิบัติงาน  จํานวน 39   ตําแหนง  ดังนี ้
 1.  ผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ตําแหนง 
 2.  ที่ปรึกษาผูอํานวยการ      1   ตําแหนง 
 3.  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   ตําแหนง 

4.  อาจารยสัญญาจาง      2 ตําแหนง 
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 5.  ขาราชการพลเรือน      1   ตําแหนง 
 6.  ลูกจางประจํา       6   ตําแหนง 
 7.  พนักงานราชการ      1  ตําแหนง 
 8.  พนักงานสญัญาจาง      25   ตําแหนง 

รวม   39   ตําแหนง 
       

 

3% 3% 5% 3%

15%

3%

5%

63%
ผูอํานวยการ ทีป่รึกษาผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ ขาราชการพลเรือน
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
พนักงานสัญญาจาง อาจารยสัญญาจาง

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 อัตรากําลังผูบริหาร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 ผศ. สุรชัย      ฉายศิริพันธ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ผศ. สมบูรณ  คงกับพันธ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ท่ีปรึกษาสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 อาจารยสุกานดา   จันทวี อาจารย  ระดับ 7 รองผูอํานวยฝายวิทยบริการ 
4 อาจารยทวรีัตน    นวลชวย อาจารย  ระดับ 7 รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
6 นายกฤษณวรา     รัตนโอภาส อาจารยสัญญาจาง กรรมการบรหิารฝายเทคโนโลยี

แผนภูมิแสดงอัตรากําลัง 



18 
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สารสนเทศ 
7 นางนลินี              อินทมะโน อาจารยสัญญาจาง กรรมการบรหิารฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตารางที่ 2  อัตรากําลังฝายวทิยบริการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1.  นางสุพิศ              ศิริรัตน เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 หัวหนากลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

2.  นางพรพิมล       คงอินทร พนักงานพิมพดีด 2 กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

3.  นายสมโชค         ณ ถลาง พนักงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

4.  นายจรุณ            สังขสวัสดิ์ พนักงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

5.  น.ส.นันทนภัส    สินจรูญศักดิ์ พนักงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

6.  น.ส.สุภัททิรา     ทอดทิ้ง พนักงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

7.  นางศรัญญา       ยินดี พนักงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

8.  น.ส.บุญศรี        บุญชวย บรรณารักษ หัวหนากลุมงานบริการสารสนเทศ 

9.  น.ส.เพลิน         จันทวงศ พนักงานพิมพดีด 2 กลุมงานบริการสารสนเทศ 

10.  นางจารึก            คงขวัญ พนักงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

11.  น.ส.สมศรี         หวันชิตนาย พนักงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

12.  น.ส.รัชณี           จีระกาญจน พนักงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

13.  นางบุญจิรา        เผาชู พนักงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

14.  นายกอบศักดิ์     ณ นคร เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานมัลติมีเดยี 

15.  นายชูศักดิ์         ชูหมวกโชติ พนักงานหองปฏิบัติการ กลุมงานมัลติมีเดีย 

16.  นายชวฤทธิ์      ทองเพ็ชรจันทร พนักงานหองปฏิบัติการ กลุมงานมัลติมีเดีย 

17.  น.ส.กําไลทอง   รัตนจํานงค พนักงานพิมพดีด 2 กลุมงานมัลติมีเดีย 

18.  นางสาวอารีย     ปุนยัง พนักงานหองสมุด กลุมงานมัลติมีเดีย 

19.  นางสาวณปภัช   ไชยถาวร เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร กลุมงานมัลติมีเดีย 

ตารางที่ 3  อัตรากําลังสํานักงานผูอํานวยการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1. น.ส.อุไรวรรณ  รัตนพงศ พนักงานพิมพดีด 3 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
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 2. น.ส.อสมาภรณ  มณีวงศ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป สํานักงานผูอํานวยการ 
 3. นายมานะ  เอกสินธุ คนงาน สํานักงานผูอํานวยการ 

ตารางที่ 4  อัตรากําลังฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 
1. นายคมกฤช  เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานฝกอบรม  

2. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. นายทบ  สมใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

4. น.ส.อรวรรณ  มุกเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5. น.ส.เพ็ญประภา   บิลหมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

6. นายวัชระ  อยูหน ู เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานบริการและควบคุม 

7. นายสมานศักดิ์  บุญกําเหนดิ เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

กลุมงานบริการและควบคุม 
 

8. นางสาวฐาปนยี  แสงประดับ เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

กลุมงานบริการและควบคุม 
 

9. นางอุษณา  บญุฤทธิ์ คนงาน กลุมงานบริการและควบคุม 

10. นางเฉลียว  เพช็รมณ ี คนงาน กลุมงานบริการและควบคุม 

ตารางที่ 5  อัตรากําลังจําแนกตามวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร 

ตําแหนง จํานวน 
วุฒิทางการศึกษา 

หมายเหตุ มัธยม 
ศึกษา 

อนุปริญญา 
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 -  
ที่ปรึกษา 
ผูอํานวยการ 

1 - - - 1 -  

รองผูอํานวยการ 2 - - - 2 -  
อาจารยสัญญาจาง 2 - - - 2 -  
ขาราชการพลเรือน 1 - - 1 - -  
ลูกจางประจํา 6 - 2 4 - -  
พนักงานราชการ 1 - - 1 - -  
พนักงานสัญญาจาง 25 3 - 22 - -  
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รวม 39 1 2 28 6 -  

งบประมาณ  
 ปงบประมาณ  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับจัดสรรงบประมาณ                   
2  ประเภท  รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  10,808,200  บาท 

ประเภท 
ฝายวิทยบริการ และ
สํานักผูอํานวยการ 

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

งบประมาณเงนิรายได    
-  บ.กศ. 3,014,900 2,865,200 5,880,100 
-  กศ.บป 2,145,000 1,197,500 3,342,500 
งบประมาณเงนิรายจาย 1,585,600 - 1,585,600 

รวมท้ังสิ้น 6,745,500 4,062,700 10,808,200 

ตารางงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย (ฝายวิทยบริการ) 

ปงบประมาณ  2550 
งบรายได 

งบประมาณ รวม 
บ.กศ. กศ.บป 

1. คาจางชั่วคราว 982,000 - - 982,000 
2. คาตอบแทน  คาใชสอย 396,000 588,600 - 984,600 
3. คาวัสด ุ 647,900 965,000 - 1,612,900 
4. คาครุภัณฑ 989,000 565,000 1,585,600 3,139,600 
5. คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - 
6. คาสาธารณูปโภค - 26,400 - 26,400 
7. เงินอุดหนุน - - - - 
8. รายจายอืน่ - - - - 

รวมท้ังสิ้น  3,014,900 2,145,000 1,585,600 6,745,500 

ตารางงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย (ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ปงบประมาณ  2550 
งบรายได 

รวม 
บ.กศ. กศ.บป 

1. คาจางชั่วคราว 627,000 - 627,000 
2. คาใชสอย 1,818,200 340,000 2,158,200 
3. คาวัสด ุ 70,000 132,000 202,000 
4. คาสาธารณูปโภค 350,000 675,500 1,025,000 
5. คาตอบแทน - 50,000 50,000 
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รวมท้ังสิ้น  2,865,200 1,197,500 4,062,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA(Plan-Do-Check-Action) ดังแผนภูมิ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตาม 4 ขั้นตอน คือ 

  
          
 
 

 
  

1.  วางแผนตามเปาหมาย 
   วางแผนการดําเนินงานใหบรรลุตามปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคที่
กําหนดไว โดยกําหนดดัชนีบงชี้คุณภาพ และเกณฑการตัดสินใหสอดคลองและตอบสนองตอการ
ดําเนินงาน เพื่อมุงสูคุณภาพที่พึงประสงค 

 2. ทํางานตามแผน 
 สรางความตระหนักใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดวางไว โดยใหดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว 

วางแผนตามเปาหมาย (Plan) ทํางานตามแผน (Do) 

ทบทวนการทาํงาน (Check) นําผลการทบทวนมาพัฒนา(Action)  
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3.  ทบทวนการทํางาน  
   ทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  วิเคราะหสภาพการดําเนินงานในแตละชวง
เพื่อตรวจสอบวา การดําเนินการมีคุณภาพหรือไมในการตรวจสอบคุณภาพมีขั้นตอนการดําเนินการคือ 
    1.  วิเคราะหจดุออน  จุดแข็ง 

  2.  จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 
  3.  ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
  4.  รายงานผลการดําเนินงานสูผูที่เกี่ยวของ 

 4.  นําผลการทบทวนมาพัฒนา 
  การสงขอมูลในการดําเนนิงานยอนกลับไปสูผูที่เกี่ยวของในการดําเนนิงานในจุดตางๆเพื่อ
รับรูผลในการดําเนินงาน  เพือ่ปรับปรุงการดําเนินการตอไป 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดขั้นตอนการประกันคุณภาพดังนี้คือ 
1.  แตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 
2.  จัดประชุมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการประกันคณุภาพแกบุคลากร 
3.  ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
4.  จัดทําคูมือการประกันคณุภาพ 
5.  เสนอคูมือประกันคณุภาพตอมหาวิทยาลัย 
6.  ทํารายงานการศึกษาและตรวจสอบตนเองของฝายตางๆ 
7.  ดําเนินกิจกรรมตามระบบประกันคณุภาพ 
8.  ขอรับการประเมินและตรวจสอบภายใน 
9.  พัฒนาปรับปรุงและแกไขการศึกษาตนเองตามขอเสนอแนะ 
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการประเมินตรวจสอบจากภายนอก 

เปาหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา  
 เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่มีระสทิธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 

2. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน 
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