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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
Executive Summary 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  ได้ก าหนดพันธกิจไว้  4 ประการ คือ  
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ E-University 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย

และท้องถิ่น  
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบริการวิชาการ และสืบสาน 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ด าเนินงานเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต    
ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  กลุ่มเป้าหมายคือ

นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในวิชาชีพครู โดยก าหนดเป้าหมายว่านักศึกษาจะต้องมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์
ภาษา) ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา จ านวน 7 โครงการ  
และจัดทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
ภาคปกติ ด้วยโปรแกรม Ellis เพ่ือให้สอดรับกับโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หรือครูคืนถิ่น ตาม 
พระราโชบาย ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทาง Digital Literacy เทียบเคียง
ตามมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่า IC3 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร Decision Support System (DSS) การพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (MOU) การพัฒนาระบบ E- Meeting  การจัดโครงการการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการใช้
งาน MOOCs (Massive  Open Online Courses)  หรือคอร์สออนไลน์ โดยก าหนดเป้าหมายให้มีการผลิต
คอร์สออนไลน์ จ านวน 50 รายวิชา  และแต่ละหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีอย่างน้อย 1 รายวิชา  ทั้งนี้
สามารถน าระบบ MOOCs ไปใช้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
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วิชาชีพครู รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ  การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 
และครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้รับบริการ 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7 และตัวบ่งชี้พัฒนา จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 1,11,13 ดังนั้น ตัวบ่งชี้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องด าเนินการทั้งสิ้น  
 มีจ านวน 10 ตัวบ่งชี้  โดยมีบทสรุปจ าแนกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1   แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ) 

ส านักวิทยบริการฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าและทบทวนแผน 
กลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ โดยผลการด าเนินงาน 
ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางด าเนินงาน เพ่ือถ่ายทอด

ไปยังบุคลากรทุกระดับ และมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และได้รับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยผลการด าเนินงาน
ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของประเด็นความรู้ เรื่องการท าสื่อการเรียนการ

สอนออนไลน์ (MOOCs) มาใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน รวมถึงมีการรวบรวมความรู้ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ มาเผยแพร่เป็นคู่มือ โดยผลการ
ด าเนินงานตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกันทบทวนการรายงานผลการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยงตามบริบทของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยในพันธกิจที่มี
ความเกี่ยวข้องกับส านักวิทยบริการฯ โดยผลการด าเนินงานตั้งเป้าหมายไว้ 6 ข้อ สามารถด าเนินการได้  
6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 - 2562 โดยน ามาจัดแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ  
ประจ าปี พ.ศ.2562 และมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะและมีความรู้ความสามารถตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการด าเนินงานตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามประเด็นหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือข้ันตอนการบริการ 2) ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
3) ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4) ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
และ 5) ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม โดยผลการด าเนินงานตั้งเป้าหมายค่าเฉลี่ยไว้ 4.50 
สามารถด าเนินการได้ค่าเฉลี่ย 4.40 (พึงพอใจมาก) 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที ่7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักวิทยบริการฯ  มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ครบถ้วนและ
มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัด ไป โดยผลการด าเนินงาน
ตั้งเป้าหมายไว้ 8 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 8 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้พัฒนา (ผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ)  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย และ

เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  ความส าเร็จของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   

ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา 2561 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งผลการ
ประเมินตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (KPI) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมิน
ตนเองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ดังนี้  
  
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตาม มาตรฐานตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ 
พื้นฐาน 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการ
ประเมิน 

1 แผนพัฒนาหน่วยงาน  
(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ)  

5 5 

2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 5 5 

3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 4 

4 ระบบการบริหารความเสี่ยง 5 5 

5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 5 5 

6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 4 

7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 4 

ผลการประเมิน 
(เป็นคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน) 

4.71 4.57 
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ตัวบ่งชี้ 
พัฒนา 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการ
ประเมิน 

1 การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ  3 3 
11 การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้

ทันสมัย หลากหลายและเพียงพอ 
5 5 

13 ความส าเร็จของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5 5 

ผลการประเมิน 
(รายงานผลการด าเนินงานฯ เพ่ือให้เห็นศักยภาพที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพฯ) 

4.33 4.33 

 
ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินการด ารงไว้ซึ่งคุณภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
สรุปภาพรวมประเด็นดังนี้        

1. ควรน าข้อมูลการบริหารจัดการและก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยใช้ Social 
Network และระบบออนไลน์มาสรุปเป็นสารสนเทศแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การประเมินผลการท างาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป เป็นต้น  

ส านักวิทยบริการฯ ได้น ามาพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามแผนปฏิบัติการส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางเว็บไซต์  http://tracking.skru.ac.th และมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการตรวจสอบและติดตามการ
ด าเนินงาน 

2. ควรผูกโยงการจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการพัฒนาบุคลากรกับแผนกล
ยุทธ์   ส านักฯ เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือที่
ผลักดันความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 

ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือ
พิจารณาปรับเปลี่ยนประเด็นการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. ควรวิเคราะห์การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้ได้สารสนเทศในเชิง
พัฒนา 

ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจโดยจัดท าในรูปแบบวิจัยและ
รายงานผลเสนอผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 

http://tracking.skru.ac.th/
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4. ควรยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย และก าหนดตัวบ่งชี้เชิงพัฒนาอ่ืน ๆ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพในเชิงพัฒนาการท างานของ
ส านักวิทยบริการฯ 

ส านักวิทยบริการฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้
ยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ 3.13 และเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาที่ 1 การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Self-Assessment Report (SAR) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                          หน้ำ ช 
 

ค าน า 
 

   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดท ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ขึ้น 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก 
สถาบัน ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน โดยการรายงานผลการด าเนินงานมีการรายงานตามตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ านวน 7       
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และตัวบ่งชี้พัฒนา จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 11, 13 
รวมทั้งสิ้น 10 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น พัฒนาระบบติดตาม
โครงการตามแผนการประกันคุณภาพ ยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ิมตัวบ่งชี้เชิงพัฒนา จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ การน าระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการ เป็นต้น 
                     ในโอกาสนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
 

 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ ทองขาว) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

26 มิถุนายน 2562 
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บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

 
ประวัติความเป็นมา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนามาจากห้องสมุด 
และหอสมุดตามล าดับ ห้องสมุดแห่งนี้เดิมชื่อ ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา ได้จัดตั้งพร้อมกับการย้าย
ที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาจาก ต าบลคอหงส์ มาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2502 โดยมีอาจารย์สถิต  
ศุปการ เป็นบรรณารักษ์ และมีหนังสือประมาณ 500 เล่ม โดยใช้อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด  

พ.ศ. 2504 โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา เปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จึงได้มีบรรณารักษ์ซึ่งมีคุณวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ คือ 
อาจารย์วรรณี  เหล่าสุวรรณ และได้ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 1  มาอยู่ ณ อาคาร 2 ห้อง 221 

พ.ศ. 2506 นักศึกษาสนใจใช้ห้องสมุดมากขึ้น ท าให้สถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายห้องสมุดใหม่ไปยั ง 
ห้อง 229 และใช้ห้อง 228 เป็นที่ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์  เมื่อมีนักศึกษามาใช้ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน และ
มีบรรณารักษ์เพียง 1 คน จึงได้เริ่มให้มีนักศึกษามาช่วยงานในหน้าที่บรรณารักษ์ด้วย 

พ.ศ. 2511-2512 อาจารย์สกุล  นิลวรรณ อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูสงขลาในขณะนั้นพิจารณา   
เห็นว่าห้อง 229 คับแคบเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ใช้หอสมุด จึงจัดสรรงบประมาณส าหรับต่อเติม 
ชั้นล่างของอาคาร 2 เพ่ือท าเป็นห้องสมุด และในขณะเดียวกันได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานในห้องสมุดแทนนักศึกษาด้วย ประกอบกับมีการเปิดสอนภาคค่ าจึงท าให้ห้องสมุดได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน และมีจ านวนอาจารย์บรรณารักษ์เพ่ิมข้ึน 

พ.ศ.2516 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดสร้างห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ นับเป็นอาคาร
หลังที่ 7 ของสถาบัน และได้เปิดบริการในวันที่ 21 มีนาคม 2518 มีพ้ืนที่ 1 ,900 ตารางเมตร และมีที่นั่ง
อ่าน 200 ที่นั่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เป็นต้นมา หอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน ด้วยดีตลอดมา มีเอกสาร ต ารา และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้ น
อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาให้มีบริการที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งขึ้น 

พ.ศ. 2536 ได้มีการน าโปรแกรมระบบงานห้องสมุดขององค์การศึกษาและวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ชื่อ โปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการสืบค้นบทความจากวารสาร โดยจัดให้มีการ
อบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และในปีนี้ได้มีการปรับปรุงสถานที่ 
โดยการติดเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายในการศึกษาค้นคว้าในหอสมุด 

พ.ศ. 2537 เริ่มเปิดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS ในเดือน 
พฤศจิกายน  2537  

พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

หรือรัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และ
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หลังจากนั้นโดยอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม มีนโยบายปรับปรุงการบริหาร
หน่วยงานภายในสถาบัน จึงได้ยกฐานะหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลาขึ้นเป็น ส านักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ
สงขลา โดยรวมงานเทคโนโลยีทางการศึกษาและหอสมุดเป็นหน่วยงานเดียวกัน อยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้น าโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้กับบริการยืม -คืน 
สิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาบริการโสตทัศนวัสดุขึ้นใน
หอสมุด โดยบริการยืมโสตทัศนวัสดุกลับไปศึกษาที่บ้าน และเปิดบริการศึกษาจากโสตทัศนวัสดุเป็น
รายบุคคลในส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2541 สถาบันได้รับงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือจัดสร้างอาคารส านักวิทยบริการหลังใหม่ 6 ชั้น 
เป็นเงิน 37 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายกิจการของส านักวิทยบริการ โดยก่อสร้างขนานกับอาคารหลัง
เก่า 

พ.ศ. 2542 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการ ตามนโยบายการบริหารหน่วยงาน
ภายในของสถาบัน 

พ.ศ. 2541 - 2542 ศูนย์วิทยบริการได้รับงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1.8 ล้านบาท เพ่ือจัดหา
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสงขลา ได้น าโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Alice for Windows (AfW) มาใช้กับงานของศูนย์วิทยบริการ และให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2544 ในภาคเรียนที่ 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น ได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการ
นักศึกษา โดยได้ย้ายหนังสือและบริการบางส่วนไปยังอาคารวิทยบริการ 6 ชั้น และได้ให้บริการเต็มรูปแบบ 
ในภาคเรียนที่ 2/2544 เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2544-2545  ศูนย์วิทยบริการเปิดบริการโดยใช้อาคาร 2 หลัง มีทางเชื่อมระหว่างอาคารชั้นที่ 
1 และ 2 ศูนย์วิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้มีการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
ให้บริการทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2545  สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ทรงพระราชทานนามอาคารบรรณราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545  และเริ่มน าระบบประกัน
คุณภาพมาใช้ในการด าเนินงาน 

พ.ศ. 2546  ศูนย์วิทยบริการ มีการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ แผนกลยุทธ์ และรายงานการ
ประเมินตนเอง 

พ.ศ. 2547 วันที่ 29  มกราคม 2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นครั้งแรก และในวันที่ 
23 มิถุนายน  2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นครั้งที่ 2 

พ.ศ. 2548  ศูนย์วิทยบริการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2548  โดยรวมศูนย์วิทยบริการและ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน 
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พ.ศ. 2550  ส านักวิทยบริการฯ  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  เพ่ือจัดสร้างอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 4  ชั้น เป็นเงิน  113,980,000 บาท   

พ.ศ. 2554  เปิดให้บริการอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์นักศึกษาในเดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2555  ท าพิธีเปิดป้ายส านักวิทยบริการฯ และเปิดอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์      

อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  และส านักวิทยบริการฯ ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อลิซ ฟอร์ วินโดวส์  (Alice for Windows: AfW) มาเป็นระบบโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ เพ่ือสถาบัน อุดมศึกษาไทย หรือเอลิสต์  (Automated Library System for Thai Higher 
Education Institutes: ALIST) ซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้การสนับสนุนของส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

พ.ศ.2559 น าเทคโนโลยี RFID มาใช้ในงานวิทยบริการ เช่น การให้บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ ระบบประตูรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น  
 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา  เป็นงานส่วนราชการ  หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2560 โดยให้งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) เป็นงานในส านักงาน

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ปรัชญา (Philosophy)  
“แหล่งวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น”  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย    ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย    เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ก้าวสู่ E-University 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถิ่น
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โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รองผู้อ านวยการงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา 
(ศูนย์ภาษา) 

 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย ์
- หน่วยดูแลห้องปฏิบตัิการและดแูลเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
- หนว่ยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดอบรม 
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการ
อบรมแก่ชุมชน 
- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 
 
 

 
 

- หน่วยวิชาการ 
- หน่วยกิจการนักศึกษา 
- หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยปฏิบัติการทางภาษา 
- หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

 
 
 
 

- หน่วยงานสารบรรณ 
- หน่วยแผนและงบประมาณ 
- หน่วยการเงินและพสัด ุ
- หน่วยเลขานุการ 
- หน่วยบุคคล 
- หน่วยประชาสัมพันธ ์
- หน่วยประกันคณุภาพ 
- หน่วยอาคารและสถานท่ี 
- หน่วยวิจัย 
 

 
 
 
 

หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา (ศูนย์ภาษา) หัวหน้างานวิทยบริการ 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
- หนว่ยบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ     
- หนว่ยบริการโสตทัศนศึกษา 
- หนว่ยบริการตอบค าถามและชว่ยค้นคว้า 
- หนว่ยบริการยืมระหว่างหอ้งสมุด 
- หนว่ยบริการห้องเรียนและห้องประชมุ 
- หนว่ยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิ
- หนว่ยระบบคอมพิวเตอร ์
- หนว่ยฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความ
เป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
ดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และรวดเร็วใน
การให้บริการ 

 

ร้อยละของความพึงพอใจของการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการ 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากร
ของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดย
ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 

3. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวม
ของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและการ
วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และท้องถิ่น 
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1. เป็นศูนย์รวม
นวัตกรรมการบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

2. เป็นศูนย์ข้อมูลการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของการ
ให้บริการของ
ส านักวิทยบริการ 

3.80 3.90 4.00 4.51 1. มุ่งพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ
ทรัพยากรของ
ห้องสมุดท่ีทันสมัย 
ทันเวลา และ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที่ 
 

1. มีแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถศึกษาค้นคว้า
และเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

ร้อยละทรัพยากร
สารสนเทศมีความ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน 

80 90 95 100 ผู้อ านวยการ 

2. จัดหาระบบการ
ให้บริการเข้าถึง
สารสนเทศแหล่งข้อมูล 
และแหล่งเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง
จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบเครือข่าย
ภาคีระหว่างห้องสมุด
เพ่ือการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล 

E-Book   E-Journal 

เป็นต้น 

จ านวนบริการ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 

      2. มุ่งพัฒนาระบบ
การให้บริการโดยใช้ 

2. พัฒนาบริการใหม่ ๆ 
ที่สนองตอบความ 

จ านวนบริการใหม่ ๆ 
ในลักษณะ  

1 2 2 2  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงการ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 

      น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เท ค โ น โ ล ยี ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

ต้องการของผู้ ใช้ โดย
เน้น    E-services, One 

Stop Services   แ ล ะ
Proactive Services 

E-services, One Stop 

Services  และ
Proactive Services 

     

      3. ส่งเสริมความร่วมมือ
และการใช้ทรัพยากร
ร่ ว ม กั น กั บ ส ม า ชิ ก
เ ค รื อ ข่ า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมุ่ งสร้าง
ห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวม
ของแหล่งสร้างปัญญา
ภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่ อ ก า ร เรี ย น รู้  ห รื อ
การศึกษาค้นคว้าและ
การวิจัยของนักศึกษา 

อาจารย์ และท้องถิ่น 

1. เข้ าร่ วม โครงการ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ พ่ื อ 
สรรหาและการใช้งาน
ท รัพ ย าก รท างด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ป ระ เภ ท ฐาน ข้ อมู ล
อ อ น ไ ล น์  ( Online 

Database)  ห นั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
(e-Book) 
2. เข้าร่วมเครือข่าย
โครงการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
(ThaiLIS Digital 

Collection-TDC) อย่าง  
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       ต่อเนื่อง 

3. เข้าร่วมเครือข่าย
การให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด 

4. เข้าร่วมเครือข่าย
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ  
5. เข้าร่วมเครือข่าย
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

 2 3 4 5  
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุน  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ก้าวสู่ E-University 
 
 

 

1. เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  และถูกใช้ได้ตามความ
ต้องการ และทันต่อสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว             

1. จ านวนระบบสารสนเทศ
รองรับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ
และการให้บริการ ของมหาวิทยาลัย 

 2. มนีวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการ บริหาร และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนนวัตกรรม 1. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและบริการ 
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1. เป็นหน่วยงาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้มี
ความถูกต้อง เป็น
ปจัจุบัน  และถูกใช้ได้
ตามความต้องการ 
และทันต่อสภาวการณ์
ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็ว             

1. จ านวนระบบ
สารสนเทศรองรับ
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระดับของ
ความพึงพอใจใน
การให้บริหาร
ระบบสารสนเทศ 

2 
 
 
 

3.50 

2 
 
 
 

4.00 

2 
 
 
 

4.50 

2 
 
 
 

4.80 

1. มุ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 

2. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใน
การบริหารจัดการ
และการให้บริการ 

ของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย 
ไร้สาย 

2. แสวงหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนา
และรองรับระบบ
ห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความสมบูรณ์ และ
ปรับเปลี่ยนสู่การเป็น
แหล่งความรู้ระบบ
ดิจิทัล 

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

 

 

ระดับความพึง
พอใจของการใช้
งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.50 3.55 4.00 4.51 ผู้อ านวยการ 
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2. มนีวัตกรรมการใช้
งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ 

1. จ านวน
นวัตกรรม 

1 1 1 1 1. พัฒนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ 

การพัฒนาเทคโนโลยี
แบบดิจิทัลและ
นวัตกรรมคุณภาพ 

     รองผู้อ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นักศึกษา  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
ท้องถิ่น 

2. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1. ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับความรู้จากการ
จดัโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ร้อยละของนักศึกษาผ่าน
มาตรฐานคอมพิวเตอร์  
 

1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1. เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
นักศึกษา  และ
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และ
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับ
ความรู้จากการจัด
โครงการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 85 91 95 พัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนา
ทักษะคอมพิวเตอร์
ให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

 

ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับ
ความรู้จากการจัด
โครงการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 85 90 95 รองผู้อ านวยการ 

2. เป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานทางด้ าน
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ร้อยละของ
นักศึกษาผ่าน
มาตรฐาน
คอมพิวเตอร์  

60 70 80 80 พัฒนาศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานทางด้าน
ภาษาและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สร้างสื่อเรียนรู้  
อีเลิร์นนิงส าหรับการ
เรียนรู้ 

จ านวนคอร์สสื่อ 
อีเลิร์นนิง 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุนโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ โครงการบริการวิชาการ 
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

1. เป็นศูนย์ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2 . เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการของหน่วยงาน
และท้องถิ่น 

 
 

1. จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่พัฒนาและ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯ 

2. ร้อยละของบุคลากร
นักศึกษาและจ านวน
หน่วยงานในท้องถิ่นที่ได้รับ
ความรู้จากแหล่งข้อมูล 

 

1. เป็นศูนย์ข้อมูลโครงการอันเนื่องจาก
พระราชด าริ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาใน
ท้องถิน่  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 

1. เป็นศูนย์ข้อมูล
โครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ 
และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่
พัฒนาและ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ ฯ 

1 1 1 1 เป็นศูนย์ข้อมูล
โครงการอันเนื่องจาก
พระราชด าริ และ 
สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ตามโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ ฯ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

 
 

 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

รอง
ผู้อ านวยการ 

2. จัดนิทรรศการและ
เผยแพร่ข้อมูลโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

จ านวนครั้งใน
การจัด
นิทรรศการ 
 

 

1 1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ของหน่วยงานและ
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของ
บุคลากรนักศึกษา
และจ านวน
หน่วยงานใน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
ความรู้จาก
แหล่งข้อมูล 

 

80 
 
 

80 
 

 

80 
 

 

80 
 

 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการศึกษาใน
ท้องถิ่น 

1. จัดอบรมบริการ
วิชาการของหน่วยงาน
และท้องถิ่น 
 

ระดับความพึง
พอใจ 
 

 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

รอง
ผู้อ านวยการ 

ความรู้ความ
เข้าใจ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
คุณภาพ 

1. การบริหารจัดการองค์ท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) 
3. ยกระดับมาตรฐานการท างาน (Work Standard) 
และการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ร้อยละของคะแนนผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
2. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับส านักฯ 

3. ร้อยละระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานตามโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว 

 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้องค์กรมี
คุณภาพ 
2. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว  
(Green Library) 
3. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 

1. การบริหารจัดการ
องค์ที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละของ
คะแนนผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน

ภาครัฐ(ITA) 
2. ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับส านักฯ 

80 
 
 
 
 
 
 
 

4.50 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

4.60 

80 
 
 
 
 
 
 
 

4.70 

80 
 
 
 
 
 
 
 

4.80 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 
เพ่ือให้องค์กรมี
คุณภาพ 

1. ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรของส านัก 

จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
2. จัดประชุมกรรมการ
ประจ าส านักฯ 
 

จ านวนครั้งในการ
จัดประชุม 

2 2 2 2 

3. จัดท าแผน
งบประมาณและ
แผนปฏิบัติการ 

จ านวนครั้งในการ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4. จัดท าแผนประกัน
คุณภาพภายในระดับ
ส านักฯ 
 

จ านวนครั้งในการ
จัดท าแผนประกัน
คุณภาพ 

1 1 1 1 

2. การพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
ห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) 
 

1. ร้อยละระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานตาม
โครงการห้องสมุด
สีเขียว 

 
 
 
 

50 50 50 50 สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว  
(Green Library) 

1. จัดกิจกรรม 5 ส. 
2. จดัสภาพแวดล้อม
ของส านักฯ  
 

จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

2 2 2 2 รองผู้อ านวยการ 



Self-Assessment Report (SAR) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                          หน้ำ 19 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 

3. ยกระดับมาตรฐาน
การท างาน (Work 
standard) และการ
บริการที่เป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการ 
และแผนการ
พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

60 70 80 90 สร้างมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการ
และทบทวนแผนปฏิบัติ
การ 

จ านวนครั้ง 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ผู้อ านวยการ 

2. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

จ านวนครั้ง 1 1 1 1 

3. ประเมินผลปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

จ านวนครั้ง 2 2 2 2 
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คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  อินทร์แก้ว รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์รัชชพงษ์  ชัชวาล รองคณบดี กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยุทธ  บุญเซ่ง ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

5. ดร.กษิติธร  ภูภราดัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  สิทธิ์ธิติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  สังขภิญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

8. นายสุวรรณ  โชติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

9. หัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อ านาจ  ทองขาว ข้าราชการ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

2. อาจารย์เสรี ชะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน  2556 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  อินทร์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ภาษา(ศูนย์ภาษา) 

5. นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  พนักงานราชการ  

รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  

ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่งหัวหน้างาน

บริหารทรัพย์สิน 

6. นางสาวบุญศรี  บุญช่วย   พนักงานมหาวิทยาลัย  

รักษาการหัวหน้างานวิทยบริการ  

ปัจจุบันปฏิบัติงานในต าแหน่งบรรณรักษ์ 

งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี 

7. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม  พนักงานมหาวิทยาลัย รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

อัตราก าลังบุคลากรส านักงานผู้อ านวยการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางสาวศรัญญา  โรจนวงศ์ชัย นักเอกสารสนเทศ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

ตั้งแตว่ันที่  1 เมษายน 2562 

2. นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์ พนักงานราชการ 
รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ  

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
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อัตราก าลังบุคลากรงานธุรการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นางสุพิศ  ศิริรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ช านาญการ 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 

- หน่วยประกันคุณภาพ 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

  2. นางสาวฐาปนีย์  แสงประดับ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 

- หน่วยการเงินและพัสดุ  

- หน่วยประกันคุณภาพ 

  3. นางเสาวลักษณ์  ลอยลิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยแผนและงบประมาณ 

- หน่วยประกันคุณภาพ 

  4. นายสาธิต  ทองสุข พนักงานบริการ 

- หนว่ยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

และอาคารวิทยบริการ) 

  5. นางสาวประภา  ไชยชาญยุทธ์ พนักงานบริการ 

- หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

และอาคารวิทยบริการ) 

6. นางสาววันทนา  มติกัณโฐ พนักงานบริการ 

- หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

และอาคารวิทยบริการ) 

7. นางพวงทิพย์  สุขสด พนักงานบริการ 

- หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

และอาคารวิทยบริการ) 

8. นางอุษณา  บุญฤทธิ์ พนักงานบริการ 

- หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ 

และอาคารวิทยบริการ) 

9. นางสาวศิริวรรณ  ไชยบัญดิษฐ์ พนักงานบริการ 

 

หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์) 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

10. นางเดือน  กราสวัสดิ์ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์) 

11. นางสาวสุจิรา  สุวรรณคง พนักงานบริการ 

หน่วยอาคารสถานที่ 

(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์) 
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อัตราก าลังบุคลากรงานวิทยบริการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสาวปรีดาวรรณ  สินจรูญศักดิ์ บรรณารักษ์ 

หัวหน้างานวิทยบริการ 

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.  นางสาวบุญศรี  บุญช่วย บรรณารักษ์ 

รักษาการหัวหน้างานวิทยบริการ   

- หน่วยบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562  

3.  นางสาวเพลิน  จันทวงศ์ พนักงานห้องสมุด 
- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

4.  นางสาวพรพิมล  ภักดีวงศ์ธรรม พนักงานห้องสมุด - หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

5.  นายสมโชค  ณ ถลาง บรรณารักษ์ - หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

6.  นางสุภัททิรา   โทนแก้ว นักเอกสารสนเทศ 
- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยบริการตอบค าถามและชว่ยการค้นคว้า 

7.  นายจรุณ  สังข์สวัสดิ์ บรรณารักษ์ - หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

8.  นางรัชณี  จารุธรรม บรรณารักษ์ - หน่วยบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

9.  นางสาวสมศรี  หวันชิตนาย บรรณารักษ์ - หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

10.  นางจารึก  คงขวัญ บรรณารักษ์ 
- หนว่ยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

11.  นางสาวอุไรพรรณ  มูสิกรัตน์  นักเอกสารสนเทศ - หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

12.  นางสาวศรัญญา  โรจนวงศ์ชัย นักเอกสารสนเทศ 

- หน่วยบริการตอบค าถามและชว่ยการค้นคว้า 

- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

13.  นายปิยะ  มาส่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ 

14.  นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - หน่วยบริการโสตทัศนวัสดุ 

15.  นายกอบศักดิ์ ณ นคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
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อัตราก าลังบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสรายุทธ  กูลเกื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 

- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 

- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 

- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการอบรม 

- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

3. 

 

 

 

นางเพ็ญประภา  ยีเจ๊ะ 

 

 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการอบรม 

- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 

- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 

- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการ 

  จัดการอบรมหน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

4. นายบุญถึง  คงแก้ว                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 

- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 

- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการอบรม 

- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

5. นายพรศักดิ์  ศรีช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

6. นายธนศักดิ์  สง่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย์ 

- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

7. นายอรุณ  แดงประดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย์ 

- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 

8. นายอนพัช  คุโณดม 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย์ 

- หนว่ยดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 

9. นายพัชรพณ  สันสาคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

อัตราก าลังบุคลากรงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. Mr.Kevin Marshall อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างประเทศประจ าศูนย์ความเป็น

เลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) 

2. Mr.Gary Linton  อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างประเทศประจ าศูนย์ความเป็น

เลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) 

3. Mrs.Tatik Ekawati อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างประเทศประจ าศูนย์ความเป็น

เลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) 

4. นางสาววทิตา  ฤทธิโชค  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานธุรการ 

5. นางสาววันดี  เอ้งเถ้ียว  นักวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานธุรการ 

6. นายนกูล  ขุนแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานบริการการศึกษา 
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อัตราก าลังอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน  จ าแนกตามงาน/ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 

ประเภทอัตราก าลัง 

รวมอัตรา 

ก าลัง ข้าราชการ 
ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

ประจ า

ตาม

สัญญา 

ส านักงานผู้อ านวยการ       

     1. นักเอกสารสนเทศ  ปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

  1   1 

         รวม 1 

งานธุรการ       

     1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1    2 3 

     2. พนักงานบริการ     8 8 

          รวม 11 

งานวิทยบริการ       

     1. พนักงานห้องสมุด  2    2 

     2. บรรณารักษ ์   3 1 2 6 

     3. นักเอกสารสนเทศ     2 2 

     4. นักวชิาการคอมพิวเตอร์   1   1 

     5. นักวชิาการโสตทัศนศึกษา     2 2 

           รวม   13 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

1. นกัวิชาการคอมพิวเตอร์   3 3 3 9 

          รวม 9 
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ต าแหน่ง 

ประเภทอัตราก าลัง 

รวมอัตรา 

ก าลัง ข้าราชการ 
ลูกจ้าง

ประจ า 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

ประจ า

ตาม

สัญญา 

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา

(ศูนย์ภาษา) 

      

1. อาจารย์   4   4 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1   1 

3. นักวิเทศสัมพันธ์   1   1 

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1   1 

          รวม 7 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 41 
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อาคารและสถานที่  

งานวิทยบริการ  
ชั้นที ่1  (อาคารบรรณราชนครินทร์)  ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการ

วารสารและหนังสือพิมพ์  ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา ห้องอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ มุม Mini 
TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) 

ชั้นที ่1  (อาคารวิทยบริการ) ให้บริการอินเทอร์เน็ต ณ ห้อง Self Access Center มี
คอมพิวเตอร์ให้บริการ 140 เครื่อง รวมบริการพิมพ์งาน  ห้องควบคุมเครือข่าย ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ส่วนงานเทคนิค (งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ งานวิเคราะห์
หมวดหมู่หนังสือ และงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ)  
 ชั้นที่ 2  (อาคารบรรณราชนครินทร์) ให้บริการหนังสือภาษาไทยหมวด  000 – 369 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องอ่านหนังสือ ห้องผู้อ านวยการ ห้องส านักงาน ห้องค้นคว้าส าหรับ
อาจารย์ มุมหนังสือเด็กและเยาวชน 
 ชั้นที่ 2 (อาคารวิทยบริการ) ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า ห้องประชุมกลุ่ม
ย่อย  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)  นวนิยาย หนังสือเรื่องสั้น และหนังสือปกอ่อน  

ชั้นที่ 3 ให้บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 370 – 639 ห้องอ่านหนังสือ ห้องค้นคว้า
ส าหรับอาจารย์  ห้องหนังสือธรรมะ  หนังสือมุมคุณธรรม (ศูนย์ส่ งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม)  ห้อง Smart Classroom 

ชั้นที่ 4 ให้บริการหนังสือภาษาไทยหมวด 640 – 999  ห้องอ่านหนังสือ ห้องภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์  ห้องปฏิบัติการภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  ห้องค้นคว้าส าหรับอาจารย์  

ชั้นที่ 5 ให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษหมวด 000 – 900 หนังสือวิจัยวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์กองทุนหมู่บ้าน ผลงานอาจารย์  ห้องอ่านหนังสือ  ห้องสารนิเทศพิเศษ  

ชั้นที่ 6 ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ ให้บริการโสตทัศนวัสดุ ห้องประชุมปาริฉัตร (ปริมาณ 60 คน) 
ห้องประดู่ (ปริมาณ 40 คน) และห้องกระดุมทอง (ให้บริการชมวัสดุโสตทัศนวัสดุ) 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้ 
ชั้นที่ 1 ห้องส านักงาน  ให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และ

หน่วยงานภายใน  บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์   หน่วยงานภายนอกและ
หน่วยงานภายใน 
  ชั้นที่ 2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องอ่ืน ๆ  จ านวน  7 ห้อง  ประกอบด้วยดังนี้ 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  57  เครื่อง          
ใช้ส าหรับฝึกอบรม  บริการให้เช่าใช้ส าหรับหน่วยงานภายนอก และให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน 71  เครื่อง          
ใช้ส าหรับฝึกอบรม  บริการให้เช่าส าหรับหน่วยงานภายนอก และให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
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    -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  57  เครื่อง          
 ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน 41 เครื่อง         
ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 205  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน 36 เครื่อง         
ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 206  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน 36 เครื่อง         
ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
   -  ห้องระบบเครือข่าย  ใช้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

                    -  ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  ให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษานอกตารางเรียน  
เละนอกเวลาราชการ บริการให้ค าปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์และนักศึกษา  และบริการซ่อม
บ ารุงคอมพิวเตอร์   

ชั้นที่  3   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องอ่ืน ๆ จ านวน 3 ห้อง ประกอบด้วยดังนี้ 
    -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  36 เครื่อง 
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
    -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  36 เครื่อง 
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  43 เครื่อง 
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ชั้นที่ 4  มีห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง ประกอบด้วย 
- ห้องประชุม 1 ความจุจ านวน 144 คน 
- ห้องประชุม 2 ความจุจ านวน 144  คน 
 

งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) ให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้ 

  ชั้นที่ 1 ห้องส านักงาน ให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย บริการจองห้องปฏิบัติการทางภาษา 

ชั้นที่ 3  ห้องเรียนทางภาษา ห้องประชุม และห้องเรียนปฏิบัติการทางภาษา จ านวน  9 

ห้อง ประกอบด้วย 

-  ห้องเรียน Classroom 1  มีความจุจ านวน  40 ที่นั่ง 

-  ห้องเรียน Classroom 2  มีความจุจ านวน  40 ที่นั่ง 

-  ห้องเรียน Classroom 3  มีความจุจ านวน  40 ที่นั่ง 

-  ห้องปฏิบัติการ Language Lab 1  มีความจุจ านวน  50 ที่นั่ง 
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-  ห้องปฏิบัติการ Language Lab 2  มีความจุจ านวน  35 ที่นั่ง 

-  ห้องปฏิบัติการ Language Lab 3  มีความจุจ านวน  35 ที่นั่ง 

-  ห้องประชุม Meeting Room 1 มีความจุจ านวน  10 ที่นั่ง 

-  ห้องประชุม Meeting Room 2 มีความจุจ านวน  100 ที่นั่ง 

-  ห้อง Self Access Language Learning Center เป็นห้องสมุดศูนย์ภาษา  

มีความจปุระมาณ 20 ที่นั่ง  
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ปีงบประมาณ 2562  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1  

ประเภท ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้และงบสนับสนุนเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย (ค่าครุภัณฑ์) รวมจ านวน

ทั้งสิ้น 3,401,100 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

งบประมาณ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. งบประมาณเงินรายได้ 90,600 8,049,300 5,278,900 4,378,000 2,061,000 

-  เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) - 6,069,300 5,218,900 3,458,100 1,953,000 

-  เงิน กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา 90,600 1,980,000 60,000 919,900 108,000 

2. งบประมาณเงินคงคลัง 8,501,200 - 2,089,800 - - 

3. งบประมาณเงินรายจ่าย 1,080,000 1,170,000 1,350,000 1,812,700 - 

4. งบประมาณอ่ืน ๆ 100,000 126,000 - - - 

-  งบจากบัณฑิตวิทยาลัย - - - - - 

-  งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก

มหาวิทยาลัย 

- - 1,098,800 - 1,3401,00 

-  งบบริการวิชาการ 100,000 126,000 130,000 76,100 - 

รวม 9,771,800 9,345,300 9,947,500 6,266,800 3,401,100 
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บทที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2561 ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานตามแนวทางใน
การก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสถาบัน และสอดคล้องตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
พัฒนา ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานที่เด่นชัดตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย และ/
หรือ การด าเนินงานเพื่อพัฒนาสู่การด าเนินการที่เป็นเลิศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
มาตรฐานตัวบ่งช้ี (KPI) พื้นฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1  แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
 วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตาม       
 พันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ
 พัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ 
 มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ 
 พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและ
 งบประมาณเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้อง
 กับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ
 จุดเน้นของสถาบันแล้วจะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
 ยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
 เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ ให้
 สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก/
 สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
 ถูกต้องเหมาะสม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว  โทรศัพท์  : 08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  โทรศัพท์  : 08-6958-9568 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ

นโยบายของคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในส านัก/สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

3. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในส านัก/
สถาบัน 

4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือ
บริบทของส านัก/สถาบัน 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของส านัก/
สถาบัน 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  และ
ติดตามแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผน/ผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณา 

  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 
2561) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์
ของส านักวิทยบริการฯ ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผน ประเมินผล 
ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในส านักวิทยบริการฯ ซึ่งแผนกลยุทธ์และแผนการ
ใช้งบประมาณมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  

        นอกจากนี้  บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2561 จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

        ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและ
บุคลากรร่วมกันจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประเมินผล 
และติดตามผลการด าเนินงาน 

        ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักฯ พ.ศ.
2561-2564 ในวันที่  30 สิงหาคม 2561 โดยผู้บริหารและ
บุคลากรส านักฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน และ
แผนการด าเนินงานของส านักฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2561-2565 

1. แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

2. แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2561-2565) 

3. แผนกลยุทธ์ส านั กวิทยบริการฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -
2564 

4. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1 

6. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

8. ภาพถ่ายการประชุมส านั กวิทย
บริการฯ  

2. ส านักวิทยบริการฯ มีแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561-2564 จ านวน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. แผนกลยุทธ์ส านั กวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 
2564 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล มีเกณฑ์การวัด
ความส าเร็จ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด และ  
3 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่  
E-university มี เกณ ฑ์ การวัดความส า เร็ จ  ประกอบด้ วย  
2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด และ 3 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาและ
บุ คลากรของมหาวิทยาลั ย  มี เกณ ฑ์ การวัดความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด และ 2 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีเกณฑ์
การวัดความส าเร็จ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด และ
2 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
คุ ณ ภ าพ  มี เก ณ ฑ์ ก า ร วั ด ค ว าม ส า เร็ จ  ป ระก อ บ ด้ ว ย  
3 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด และ 3 กลยุทธ์  

 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ.2561 -2564 ไปสู่
บุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ โดย 

1. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ มีการประชุม
เพ่ือร่วมพิจารณาแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2561 – 2562 

2. ประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการฯ เพ่ือก าหนดโครงการ/
กิจกรรม  ตามแผนกลยุทธ์ 

1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและประเมินผลทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการฯ  

3. รายงานการประชุมบุคลากรส านัก
วิทยบริการฯ วันที่  22 เมษายน 
2562 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 ครบทั้ง 4 
พันธกิจของหน่วยงาน   ดังนี้ 
      1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 กิจกรรม และ

1. แผนกลยุทธ์ส านั กวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -
2564 

2. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 6 กิจกรรม 
       2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ E-University 
โดยในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 9 กิจกรรม  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 1 กิจกรรม 
        3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  โดยใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 9 กิจกรรม  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 14 กิจกรรม 
        4. สนับสนุนโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 2 กิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5. ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.2561 ครบทั้ง 4 พันธกิจของหน ่วยงาน ดังนี้ 
       1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- กิจกรรมบริหารงานส านักวิทยบริการฯ 
- กิจกรรมบริหารส านักวิทยบริการฯ 
- กิจกรรมคา่ใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้าน

สังคม) 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ(ด้าน

วิทย์) 
- กิ จกรรมจัดห าซอฟต์ แวร์ลิ ขสิท ธิ์  (ซอฟต์ แวร์ 

EndNote) 
- กิจกรรมจัดตั้ง E-University Help Desk 
- กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
- กิจกรรมจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการข้อมูลขนาด

ใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ส าหรับการบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการเขียน
บรรณานุกรม (Management Long Documents and 

1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
References) 
       2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ E-University 

- กิจกรรมจัดหา smart classroom เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

- กิ จ ก ร ร ม  SKRU Portal on Mobile Platform  
การขยายผล  (scaling) แก่ ผู้ ใช้ ทั้ งภ าย ในและภ ายนอก
มหาวิทยาลัย 

- กิจกรรมเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตส ารอง 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าหนังสือดิจิทัล  

(E-book) และเผยแพร่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ห้องสมุด
เป็นฐาน 
       3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google for 
Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
บริการวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คุณภาพ
ครู และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 
6. ส านักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 
พ.ศ.2562  โดย 
            1. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ มีการ
ประชุมเพ่ือร่วมพิจารณาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562  โดยมีเอกสาร
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส 

1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1 

2. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
           2. ประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการฯ เพ่ือแจ้งข้อมูล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562   
           3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2561 และ พ .ศ .2562 ผ่ าน
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ  

ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที ่2 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 
 
 

7. ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 โดยรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ควรใช้
เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์
มากขึ้น 

2. โครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์  

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

จ านวน 7ข้อ 
(1-7) 

5 คะแนน 

จ านวน 7 ข้อ 
(1-7) 

5 คะแนน 

 

  
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา   
จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร. อ านาจ ทองขาว   โทรศัพท์ : 08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์  โทรศัพท์ : 08-1599-6958 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ        
ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

5. ผู้บริหารมีการน าผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและถ่ายทอดไปยังบุคลากรตามพันธกิจ 4 ข้อ ดังนี้ 
      1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ E-University 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  

4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
บริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
        พันธกิจที่ 1 และ 2  ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบ 
        พันธกิจที่ 3 ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน
และพัฒนา และหัวหน้างานวิทยบริการ รับผิดชอบ 
        พันธกิจที่ 4 ได้มอบหมายให้รองผู้อ านวยการงานศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา)  และหัวหน้างานศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) รับผิดชอบ 
            งานที่ ได้มอบหมาย คือ ก ากับ ติดตาม และดูแล
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 – 2562 ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผน 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2564 

2. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 

2. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย ดังต่อไปนี้ 
             1. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ร่วม
ประชุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่ ได้
มอบหมายผ่านรองผู้อ านวยการและหัวหน้างาน 

             2 . ส านั กวิทยบริการฯ มี ระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ http://tracking.skru.ac.th 

            3. ส านักวิทยบริการฯ มีการประชุมทบทวนแผน 

1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

2. รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิทย
บริการฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 

3. ระบบติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการฯ 

http://tracking.skru.ac.th/


Self-Assessment Report (SAR) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                          หน้ำ 43 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
กลยุทธ์เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยัง
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ 

  http://tracking.skru.ac.th 

3. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้บุคลากรในส านัก
วิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการแต่งตั้ง
ตัวแทนบุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ  
ในต าแหน่งหัวหน้างาน ได้แก่ 

1. ต าแหน่งหัวหน้างานส านักงาน  
2. ต าแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการ  
3. ต าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4. ต าแหน่งหัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา 
โดยมอบอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานและตัดสินใจตาม

ค ว าม เห ม าะส ม  เช่ น  ม อบ ห ม าย ให้ หั ว ห น้ า งาน เป็ น 
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงาน เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารงาน เป็นการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจและปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งหัวหน้างานส านัก 
   วิทยบริการฯ 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจนโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของส านักวิทยบริการฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารส านักวิทย
บริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ 
2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือนคิดเป็นร้อยละ 
61.22% 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ส านักวิทยบริการฯ
ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  มี ก า รส ร้ า งก ล ไก ก ารบ ริ ห าร จั ด ก าร  
โดยก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การบริหาร
ส่วนงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ โดยได้น า
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการวางแผน 
การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และ 
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้ส านักวิทยบริการฯ สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุตามพันกิจที่วางไว้และเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

 
 
 
หลักประสิทธิผล 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้

จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบ 9 เดือน) 

 
 
หลักประสิทธิภาพ 
1.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้

จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(รอบ 9 เดือน) 

2.  ระบบติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการฯ  
http://tracking.skru.ac.th 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งมีการพัฒนาระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การบริหารจัดการ 

3. หลักการตอบสนอง Responsiveness) ส านักวิทย
บริการฯ มีการให้บริการด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลาย ผู้รับบริการมีความต้องการให้ส านักวิทย
บริการฯ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ซึ่ งผู้บริหารได้น าความ
ต้องการของผู้รับบริการมาหารือกับบุคลากร ในการขอความ
ร่วมมือจากบุคลากร ขยายเวลาเปิดให้บริการจากเดิมปิดบริการ
เวลา 16.30 น. เป็นปิดบริการ เวลา 18.30 น. ในช่วงเวลาก่อน
สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ และส านักวิทยบริการฯ มีสรุปผลแบบส ารวจแนว
ทางการพัฒนาการให้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การให้บริการของส านักวิทยบริการฯ ในปี พ.ศ. 2561 มา
ปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น การขยายเวลาเปิด-ปิดบริการ การ
ให้บริการ WiFi อีกท้ังยังด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บริการแต่ละด้าน
ดังนี้ 
 
ด้านงานวิทยบริการ 
         ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยในปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้ อทรัพยากรสารสน เทศประเภทสื่ อสิ่ งพิม พ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน 450 ,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ รับบริการมีส่วนร่วมในการเสนอทรัพยากรสารสนเทศ 
ผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การออกร้าน
จ าหน่ายหนังสือ  ช่องทางการเสนอแนะทรัพยากรทางหน้า
เว็บไซต์ของส านัก และจัดให้มีจุดให้บริการเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศภายในอาคารบรรณราชนครินทร์  การปรับปรุง
ระบบการให้บริการ และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
เช่น  

 
 
 
หลักการตอบสนอง 
1.  สรุปผลแบบส ารวจแนวทางการพัฒนาการ

ให้บริการ ส านักวิทยบริการฯ 
2. รายงานสรุปผลการประเมินภาพรวม 

แ บ บ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ผู้ รั บ บ ริ ก าร ส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารฯ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ   

http://arit.skru.ac.th  
2.  ระเบียบของส านักวิทยบริการฯ 
3.  ภาพถ่ายจุดให้บริการต่าง ๆ ของงาน

วิทยบริการ 
4.  ข้อมูลการเสนอแนะทรัพยากร

สารสนเทศ 
5.  รายละเอียดการจัดกิจกรรมอบรมการ

ใช้งานห้องสมุดให้นักศึกษาตลอดภาค
เรียนการศึกษา 

6.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรม
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษาที่จัด

ตลอดปีการศึกษา   
- บริการสืบค้นสารสนเทศระบบออนไลน์ 
- บริการยืมต่อด้วยตนเอง  

- บริการระบบจองห้องออนไลน์  
- บริการตู้รับคืนหนังสือ  

- บริการค้นหาตัวเล่ม 

- บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ส าหรับการบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการเขียน
บรรณานุกรม 

- บริการ Line@ 

- กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว 

 

ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการให้บริการอบรมทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจดังนี้ 

- จัดหา Smart Classroom เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
- จัดตั้ง E-University Help Desk 
- เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตส ารอง   
- SKRU Portal On-Mobile Platform การขยายผลแก่ผู้ใช้

ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลัย 
- การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
- จัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการ

วิเคราะห์ข้อมูล  
- อบรมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ MOOCs   
 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

7. ร าย งาน ส รุ ป ผ ล โค ร งก ารก าร ใช้
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับการบริหาร
จัดการเอกสารทางวิชาการและการ
เขียนบรรณานุกรม 

8.  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม LINE@ 
9.  ภาพถ่ายกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
1.  แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ 
     ประจ าปี พ.ศ.2561 
2 . ภ าพ ถ่ ายการอบรมการจั ดท าสื่ อ 

การเรียนการสอนออนไลน์ MOOCs   
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ด้านศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา)   

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต่างประเทศ 

- จัดโครงการ Happy English 
- จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาและวัฒนธรรม

นานาชาติ 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเชิงวิชาการ 
- จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ IELTS 
- จัดโครงการ Happy English in Workplace 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง EngTech & Apps 
- จัดโครงการประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ส านัก
วิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความ
คาดหวังของผู้รับบริการและท้องถิ่นในการให้บริการ โดยการน า
บุคลากรลงพ้ืนที่จัดห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) บ้านหินจอก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในวันที่ 22 มกราคม 
2562 ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของการด าเนินงานบริการวิชาการ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราโชบาย โดยร่วมมือ
กับต ารวจตระเวนชายแดนในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้ง 

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 
1.  รายงานสรุปผลโครงการการฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 

2. ราย งาน สรุ ป ผล โค รงก าร  Happy 
English 

3.  รายงานสรุปผลโครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

4.  รายงานสรุปผลโครงการการเขียน 
เชิงวิชาการ 

5. รายงานสรุปผลโครงการการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ื อการเตรียมสอบ 
IELTS 

6.  รายงานสรุปผลโครงการ  Happy 
English in Workplace 

7. รายงานสรุปผลโครงการ EngTech  & 
Apps 

8. รายงานสรุปผลโครงการประเมินความ 
    สามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของ 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
หลักภาระความรับผิดชอบ 
1.  ภาพถ่ายการให้บริการจัดห้องสมุด 
    โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
    หินจอก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในวันที่ 
    22 มกราคม 2562 
2.  แผนกลยุท ธ์ส านั กวิทยบริการฯ  

ประจ าปี พ.ศ.2561 - 2564 
3.  แผนปฏิ บั ติ การส านั กวิ ทยบริการฯ 

ประจ าปี พ.ศ.2561 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบสารสนเทศ ระบบ

เครือข่ายและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
- พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารให้กับนักศึกษาและบคุลากรของมหาวิทยาลัย 
- พั ฒ น าสื่ อ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ฐ าน ข้ อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. หลักความโปร่ งใส (Transparency) ส านั กวิทย
บริการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนได้
ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักวิทยบริการฯ โดย
จัดเป็นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์ เป็นประจ าทุกปี และได้
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นราย
ไตรมาส  และได้น ารายงานผลการประเมินตนเอง และแผนการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ส านักวิทยบริการฯ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการฯ เช่น ในการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ  
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม 
และพัฒนาการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ อย่างต่อเนื่อง  

 
7 . ห ลั ก ก ารก ระจ ายอ าน าจ  (Decentralization) 

ผู้บริหารได้มีการกระจายอ านาจไปยังรองผู้อ านวยการ หัวหน้า
งานให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบอ านาจให้ผู้บริหาร
ส่วนงานต่าง ๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน ได้แก่  
การบริหารงานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภาษา(ศูนย์ภาษา) และงานบริหารงานทั่วไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
หลักความโปร่งใส 
1 . รายงานผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ  

ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ.2561     
2.  ภาพแสดงแผนการด าเนินงานประจ าปี 

พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ส านักวิทย
บริการฯ http://arit.skru.ac.th 

 
 
 
 
หลักการมีส่วนร่วม 
1.  รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม  
2561 

 
หลักการกระจายอ านาจ 
1.  ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านัก 
     วิทยบริการฯ 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานส านักวิทย 
     บริการฯ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ส านักวิทยบริการฯ  

มีการใช้อ านาจของกฎหมาย ระเบี ยบ  ข้อบั งคับ ในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถือปฏิบัติข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศร่วมกัน ทั้งนี้  ส านักวิทยบริการฯ ได้
เผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักวิทยบริการฯ/มหาวิทยาลัย  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ส านักวิทยบริการฯ  
มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อ
บุคลากรทุกคนอย่างเท่ าเทียมและไม่มีการแบ่ งแยก เช่น  
การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
สนับสนุนให้ เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ  

 
10 .หลั ก มุ่ ง เน้ น ฉันทามติ  (Consensus Oriented) 

ส านักวิทยบริการฯ มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ  
ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมี
กระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติ งานทั้ งจาก
ผู้รับบริการ และบุคลากรของส านักฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุมบุคลากรส านักวิทย
บริการฯ เช่น ก่อนเปิดภาคเรียน ส านักวิทยบริการฯ จะจัด
ประชุมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการ  
และปรับปรุงการด าเนินงาน ซึ่งจะน าข้อมูลจากการร้องเรียน
ของผู้รับบริการ มาหารือร่วมกันในที่ประชุม 

หลักนิติธรรม 
1. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยฯ และส านักวิทยบริการฯ 
2.  ภาพแสดงการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ 

และประกาศ บนเว็บไซต์ส านั กวิทย
บริการฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

 
หลักความเสมอภาค 
1.  ค าสั่งเดินทางไปราชการของบุคลากร

ส านักวิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
1.  ภาพถ่ายการประชุมบุคลากรส านัก 
     วิทยบริการฯ  
2.  รายงานสรุปผลการประชุมบุคลากร 
     ส านักวิทยบริการฯ 

5. ผู้บริหารส านักวิทยบริการได้น าผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา 2560 มาใช้ในการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 
        1. ส านักวิทยบริการฯ ควรน าข้อมูลการติดตามงานมา
สรุปเป็นสารสนเทศให้มีความชัดเจน 

 - ส านักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาระบบการติดตามผลการ

1. แ ผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ า             
ปีการศึกษา 2561  

2. ระบบติดตามแผนการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการฯ  
http://tracking.skru.ac.th 

3. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม LINE@ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ http://tracking.skru.ac.th 
     2. ส านักวิทยบริการฯ ควรวิเคราะห์การประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงพัฒนา 

 - ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้รับบริการ
และเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ เช่น การใช้ 
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  LINE@ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
ข่าวสารจากส านักวิทยบริการฯ มากขึ้น 

- ส านักวิทยบริการฯ ได้น าเทคโนโลยี QR-Code มาใช้ใน
การรับฟังข้อคิดเห็นในการรับบริการในส านักวิทยบริการฯ 

- ส านักวิทยบริการฯ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2561 

มาปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น ประเด็นการขยายเวลาเปิด
ให้บริการล่วงเวลาจากเดิมปิดบริการเวลา 16.30 น. เป็นปิด
บริการเวลา 18.30 น. และประเด็นการปรับปรุง WiFi ให้
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

5 คะแนน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

5 คะแนน 

 

  
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่  3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การ
จัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนว
วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว   โทรศัพท์ : 08-2430-0618 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายสรายุทธ กูลเกื้อ   โทรศัพท์ : 08-0540-5426 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน      
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและส านัก/สถาบัน และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของ
ส านัก/สถาบัน 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  
เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1.  ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่อง 
“การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนการสอนออนไลน์ 
MOOCs” โดยด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯที่ 3 พัฒนาทักษะ
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และส านักวิทย
บริการฯ โดยได้ท าแผนการจัดการความรู้เรื่องการท าสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ (MOOCs) มาใช้ในการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงาน   

1.  แผนการจัดการความรูส้ านักวทิยบริการฯ 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ 

ความรู้ส านักวิทยบริการฯ 
3. ภ าพบรรยากาศการประชุม เตรียม

แผนงานสร้างสื่อการสอนออนไลน์พัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า เข้ ม ภ า ษ า แ ล ะ ทั ก ษ ะ
คอมพิวเตอร์ 

2. ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนด ดังนี้ 
        1 . ผู้ บ ริ ห ารส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารฯ  ป ระกอบ ด้ ว ย 
ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรม
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Thai MOOCs จัดโดยส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
         2. ส านักวิทยบริการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
จัดการความรู้โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 คน ซึ่งเป็น
บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้ในระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ 
         3. ผู้บริหารที่ได้รับการอบรมวางแผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยก าหนดวันและเวลาอย่างชัดเจน 

1.  แผนการจัดการความรูส้ านักวทิยบริการฯ 
2.  ค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการ

จัดการความรู้ส านักวิทยบริการฯ 

3. ผู้บริหารที่ได้รับการอบรมมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แยกตามความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 คน ดังนี้ 

1.  ภาพถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ  ห้ อ ง  Smart Classroom ชั้ น  3 
อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
     1. การจัดการระบบสื่อการเรียนการสอนโดยใช้

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป โดยผู้มีความรู้และทักษะ จ านวน 3 คน 
     2. เครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยผู้มี

ความรู้และทักษะ จ านวน 5 คน 
     3. การใช้อุปกรณ์ในการสร้างสื่อ โดยผู้มีความรู้และ

ทักษะ จ านวน 7 คน 

บริการฯ 

4.  ส านักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่
ก าหนดต่อไปนี้ 
          1. การจัดการระบบสื่อการเรียนการสอนโดยใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พบว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการในการใช้งานปัจจุบัน 
มีชื่อว่า OpenEdX ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยชั้นน า
เลือกใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
     2. เครื่องมือในการสร้างสื่อการเรียนการสอน  โดยการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่าเครื่องมือที่เลือกมาใช้งานมี
ทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ  
         1) เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ มีชื่อว่า Kine Master  
         2) เครื่องมือที่ใช้ท าค าบรรยายภาษาไทย (subtitle) มี
ชื่อว่า Aegisub 
     3. การใช้อุปกรณ์ในการสร้างสื่อ  โดยการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่าส านักวิทยบริการฯ ควรมีห้องส าหรับ
การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  

1.  คู่มือการติดตั้งและการตั้งค่าระบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ (MOOCs) 

2.  ภาพถ่ายการอบรมการติดตั้งและใช้งาน
ระบบ OpenEdx ให้แก่บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

จ านวน 4 ข้อ 
(1 - 4) 

4 คะแนน 

  

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ 
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้   
โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส         
ในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง        
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์ : 08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวฐาปนีย์  แสงประดับ  โทรศัพท์ : 08-0544-1557 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านัก/สถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/
บริบทของส านัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
- การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ ยงด้ านบุคลากรและความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
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5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการ
ประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับศูนย์  (0) หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อ
ชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ต่อความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส านัก/สถาบัน
ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

  ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์  (0) คะแนน เช่นส านัก/สถาบัน    
เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น  เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎกระทรวง และ
เกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

  การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. ส านัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผน
 รองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า  
 และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัยอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน
3.  เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
 ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน  
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการฯ ตามค าสั่ง
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 020/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561  สั่ง ณ 
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักฯ จ านวน 13 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างาน 
เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  

1.  ค าสั่งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2561  

2. แผนบริหารความเสี่ ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการ ได้ร่วมกัน
ทบทวนรายงานผลการด าเนิ นการบริหารความ เสี่ ย ง  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่ายังมีความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่  และ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงตามบริบทของส านักวิทย
บริการฯ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยใน 
พันธกิจที่ส านักวิทยบริการฯ รับผิดชอบ  ซึ่งต้องน าความเสี่ยง
ดังกล่าว มาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการฯ 
ประกอบด้วย 

2.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ปัจจัยเสี่ยงคือ  
1. โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายจากส่วนกลางไป

ยังหน่วยงานต่าง ๆ เชื่อมต่อแบบ Star หากอุปกรณ์ปลายทางมี
ปัญหาหรือช ารุดจากอายุการใช้งานและสภาพพ้ืนที่ติดตั้ ง 
ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดความไม่เสถียรหรือไม่สามารถใช้บริการได้   

2. สาย Fiber Optic ขาดบ่อย เนื่องจากถูกเก่ียวพันโดยรถ
ที่เข้ามาบรรทุกวัสดุสิ่งก่อสร้าง รวมถึงพายุฝน และสภาพแวดล้อม
อ่ืน ๆ เช่น หนูกัดสาย การตัดสายไฟฟ้า เป็นต้น 

3. บางหน่วยงานน าอุปกรณ์ Access Point มาติดตั้งเอง 
ท าให้ยากต่อการควบคุมและตั้งค่าระบบ 

2.2 เครื่องแม่ข่ ายท างานได้ ไม่ ต่ อ เนื่ อง  ปั จจัย เสี่ ย งคื อ 
กระแสไฟฟ้าดับ ท าให้เครื่องแม่ข่ายหยุดท างานเป็นระยะ ๆ  
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีความส าคัญช ารุด 

2.3 Digital Transformation (เพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย) 

1.   แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ส านั กวิทยบริการฯ ไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

3.   แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทย
บริการฯ  ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

4.   รายงานการประชุมจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการฯ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง คือ  

1. การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในการท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีมากข้ึน ระบบข้อมูลทางด้านการเงินอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

2. มีการโจมตีและการพยายามเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดีมีสูงมากในแต่ละวัน 

3. ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการผลักดันให้เข้าสู่สังคม
ดิจิทัลทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันและการท าธุรกรรมทางการเงินที่
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ
แก้ปัญหาและวางแผนได้รวดเร็วในขณะที่ความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ในมหาวิทยาลัยยังมีในระดับน้อย 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดยใช้กรอบ/ประเด็นการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยเลือกบริหารความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่
สูงมาก  สูง และปานกลาง ดังนี้ 

3.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  ระดับความเสี่ยงสูง
มาก (16) มีโอกาสที่จะเกิดสูง (4)  
โดยมรีะดบัความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิดสูงมาก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

อย่างน้อย 3 - 6 ชั่วโมงต่อครั้ง 

ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิดสูง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิดสูงปานกลาง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ขัดข้อง อย่างน้อย 15 – 30 นาทตี่อครั้ง 

ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิดน้อย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ
ใช้งานได้ แต่มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต่ า 

ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีความเร็วในการรับ-ส่ง
ข้อมูลสูง 

1.  แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

2.  รายงานการประชุมจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการฯ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
และมีผลกระทบสูง (4) ซึ่งมีระดับความรุนแรงของผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ กระทบ

ต่อการปฏิบัติ งานทุกหน่ วยงานที่ ต้องเข้ าใช้ระบบ
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 

ระดับ 4 ผลกระทบสูง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะบริเวณอาคาร
ที่เป็นเส้นทางหลักบางพ้ืนที่ กระทบต่อการปฏิบัติงาน
บางหน่วยงาน 

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะอาคาร
ที่ ไม่ ใช่ เส้นทางหลัก กระทบต่อการปฏิบัติ งานบาง
หน่วยงาน 

ระดับ 2 ผลกระทบน้อย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ บริเวณที่มีระดับ
สัญญาณอ่อนและตึกขนาดเล็กที่ ไม่ ใช่ เส้นทางหลัก 
กระทบต่อการปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก สามารถเชื่อมต่อได้ ด้วยความเร็ว
คงท่ีทั้งระบบ และปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

3.2 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง  ระดับความเสี่ยงสูง (12)  
มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง (3) โดยมีระดับความถี่หรือโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ดังนี้  
ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิดสูงมาก เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถท างานได้ 

ทั้งวัน 

ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิดสูง เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถท างานได้ 
อย่างน้อย 3 - 6 ชั่วโมงต่อครั้ง 

ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิดปานกลาง เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถท างาน
ได้ อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อครั้ง 

ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิดน้อย เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถท างานได้ 
อย่างน้อย  30 นาทีต่อครั้ง 

ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถท างาน
ได้ อย่างน้อย  15 นาทีต่อครั้ง  

และมีผลกระทบสูง (4) ซึ่งมีระดับความรุนแรงของผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ กระทบ
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ต่อการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานที่ต้องเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 

ระดับ 4 ผลกระทบสูง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะบริเวณอาคาร
ที่เป็นเส้นทางหลักบางพ้ืนที่ กระทบต่อการปฏิบัติงาน
บางหน่วยงาน 

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะอาคาร
ที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก กระทบต่อการปฏิบัติงานบาง
หน่วยงาน 

ระดับ 2 ผลกระทบน้อย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ บริเวณท่ีมีระดับ
สัญญาณอ่อน และตึกขนาดเล็กท่ีไม่ใช่เส้นทางหลัก 
กระทบต่อการปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก สามารถเชื่อมต่อได้ ด้วยความเร็ว
คงท่ีทั้งระบบ และปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

3.3  Digital Transformation ระดับความเสี่ยงสูงมาก (25) มี
โอกาสที่จะเกิดสูง (5) โดยมีระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิดสูงมาก มีการโจมตีและพยายามเข้าถึง

เครื่องแม่ข่ายสูงมาก 

ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิดสูง มีการโจมตีและพยายามเข้าถึงเครื่อง
แม่ข่ายสูง 

ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิดปานกลาง มีการโจมตีและพยายามเข้าถึง
เครื่องแม่ข่ายปานกลาง 

ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิดน้อย มีการโจมตีและพยายามเข้าถึงเครื่อง
แม่ข่ายน้อย 

ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก มีการโจมตีและพยายามเข้าถึง
เครื่องแม่ข่ายน้อยมาก 

และมีผลกระทบสูง (5) ซึ่งมีระดับความรุนแรงของผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก ผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลสูงมาก 

ระดับ 4 ผลกระทบสูง ผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลสูง 

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลปาน
กลาง 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ระดับ 2 ผลกระทบน้อย ผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลน้อย 

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก ผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลน้อย
มาก 

4. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง  ซึ่งปรากฏในรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ปี 2561 และด าเนินการตามแผน โดยก าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง เพ่ือลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามแผน โดยมีกรอบระยะเวลาเป็นตัวก าหนด  และมีการติดตาม
เป็นรายไตรมาส  ดังนี้ 

4.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ระดับความเสี่ยงสูง
มาก (16) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง แนวทางปรับปรุงคือ 1. ติดตั้ง
ปรับปรุ งโครงสร้าง พ้ืนฐานระบบเครือข่ ายและสัญ ญ าณ
อินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ
และมีฟังก์ชันการป้องกันครอบคลุมทุกอาคารทั้งมหาวิทยาลัย  2. 
ติดตั้งและซ่อมแซมระบบสาย Fiber Optic บริเวณที่ช ารุดให้
สามารถใช้งานได้ และก าหนดความสูงของสาย Fiber Optic ให้
อยู่ในระยะท่ีเหมาะสม 3. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ซื้อ
อุปกรณ์ AP มาติดตั้งเองให้ถอดอุปกรณ์ออก เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ควบคุมและตั้งค่าอุปกรณ ์ป้องกันการเกิด network loopback 

ระดับความเสี่ยงคงเหลือต่ า (4)  โดยส านักวิทยบริการฯ ได้
ด าเนินการดังนี้ 

1. ได้ด าเนินการติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย จ านวน 410 จุด ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ภาพรวมการบริการของห้ องสมุด  ประเด็น  มี จุด เชื่ อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย มีผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50  
อยู่ในระดับมากที่สุด  

2. บริษัทผู้ชนะการเสนอราคาได้ด าเนินการติดตั้งระบบ
สาย Fiber Optic ให้มีความสูงเกิน 5 เมตร ตามข้อก าหนดที่ 
4.12.11 ใน TOR แต่ยังมีสาย Fiber Optic บางส่วนที่ติดตั้งอยู่
ก่อนแล้วและอยู่นอกเหนือจาก TOR ยังมีระยะวัดจากพ้ืนผิวถนน

1.   แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทย 
      บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
      2561 
2.  รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ยง ส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

3.   รายงานการติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้
สาย 

4.  ค าสั่งที่  1733/2561 ลงวันที่  21 
เมษ ายน  2561  เรื่ อ ง  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จัดหาและก าหนดราคากลางเครื่อง
ก า เนิ ด ไฟ ฟ้ า ขน าด  275 KVA 

จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง 
5.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ต่ ากว่า 50 เมตร ท าให้ยังมีการขาด โดยรถที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการถอดอุปกรณ์ AP ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองออกแล้วบางส่วน แต่ยัง
มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน 

 4.2 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง  ระดับความเสี่ยงสูง 
(12) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง แนวทางปรับปรุงคือ 1. ติดตั้งเครื่อง
ปั่ น ไฟ ฟ้ าเพ่ื อ ให้ เครื่ องแม่ ข่ ายสามารถท างานได้ ในช่ วงที่
กระแสไฟฟ้าดับ 2. ติดตั้งตู้  Motor Drive เพ่ิมเติมในตู้  MDB  
(Main Distribution Board) เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้า
จากภายนอกกลับได้ เองโดยอัตโนมัติ  จากสาเหตุที่ ระบบ
แรงดันไฟฟ้าจ่ายแรงดันเกินปกติหรือแรงดัน ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส   

ระดับความเสี่ ยงคงเหลือสูง  (12) คณะกรรมการจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาและก าหนด
ราคากลางเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 275 KVA จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดตั้ง  ตามค าสั่งที่ 1733/2561 ลงวันที่ 21 เมษายน 2561 
ได้ด าเนินการจัดท าร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
เรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างการประกาศ e-bidding 

4.3 Digital Transformation  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (25) 
ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง  แนวทางปรับปรุงคือ 

1. จ าเป็นต้องซ้ือ firewall license subscription  
เพ่ือให้ สามารถ up-to-date license subscription 

2. จ าเป็นต้องซื้อ web security licenses 
3. จ าเป็นต้องซื้อ software update OS ของเครื่องแม่ข่าย

ทีใ่ช้เก็บข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากใช้งานมามากกว่า 5 ปี 
4. จัดท า Digital transformation policy ของมหาวิทยาลั ย  

ขึ้นเองและประกาศใช้งาน 
ระดับความเสี่ยงคงเหลือสูงมาก (25)  แนวทางปรับปรุงที่ 1  

– 3 ยั งไม่มี งบประมาณในการจัดหา  โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติ
งบประมาณให้ในปีงบประมาณ 2562  แนวทางปรับปรุงที่ 4 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5. ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
ในการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
ครั้งที่ 1/2561  ในวันที่ 19 ธันวาคม  2561 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ระดับความเสี่ยงสูง
มาก (16) เมื่อด าเนินการตามแนวทางปรับปรุงแล้ว ส่งผลให้ระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือต่ า(4) โดยส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

1.1 ได้ด าเนินการติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย จ านวน 410 จุด ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ภาพรวมการบริการของห้องสมุด ในประเด็นมีจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย มีผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50  
อยู่ในระดับมากที่สุด  

1.2 บริษัทไอที  คอมพ์พลัส  ไอที  เซอร์วิส จ ากัด ได้
ด าเนินการติดตั้งระบบสาย Fiber Optic ให้มีความสูงเกิน 5 เมตร 
ตามข้อก าหนดใน Tor แต่ยังมีสาย Fiber Optic บางส่วนที่ติด
ตั้งอยู่ก่อนแล้ว และอยู่นอกเหนือ จาก TOR ยังมีระยะวัดจาก
พ้ืนผิวถนนต่ ากว่า 5 เมตร ท าให้ยังมีการขาด โดยรถที่เข้ามาใน
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมระบบสาย Fiber Optic เป็น
ครั้งคราว 

1.3 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการถอดอุปกรณ์ AP ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองออกแล้วบางส่วน แต่ยัง
มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน 

 2. เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง ระดับความเสี่ยงสูง (12)  

1.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

3.  แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
เนื่องจากการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ  
ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงคงเหลือสูง(12) โดยส านักวิทยบริการฯ มี
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี้  

2.1 ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าเพ่ือให้เครื่องแม่ข่ายสามารถ
ท างานได้ในช่วงที่กระแสไฟฟ้าดับ  

2.2 ติดตั้ งตู้  Motor Drive เพ่ิม เติมในตู้  MDB  (Main 
Distribution Board) เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟฟ้าจาก
ภายนอกกลับได้เองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่ระบบแรงดันไฟฟ้า
จ่ายแรงดันเกินปกติหรือแรงดัน ไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส   

     ในขั้นตอนการจัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งเครื่อง
ปั่นไฟฟ้าและติดตั้งตู้ Motor Drive นั้น ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างการประกาศ e -bidding  โดยได้ด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ หลายครั้ง  เนื่องจากมีปัญหาจากผู้ร้องเรียนใน
รายละเอียดคุณลักษณะ ท าให้ไม่สามารถจัดหาตามกรอบเวลาที่
ก าหนดได้  โดยส านักวิทยบริการฯ น าไปบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป 

3. Digital Transformation  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (25)  
เนื่องจากการด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ โดยมีปัจจัยด้านงบประมาณมาเกี่ยวข้อง  ส่งผลให้
ระดับความเสี่ยงคงเหลือสูงมาก(25)  โดยส านักวิทยบริการฯ มี
แนวทางในการปรับปรุง ดังนี้  

3.1 จ าเป็นต้องซื้อ firewall license subscription 
เพ่ือให้ สามารถ up-to-date license subscription 

3.2 จ าเป็นต้องซื้อ web security licenses 
3.3  จ าเป็นต้องซื้อ software update OS ของเครื่อง 

แม่ข่ายที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด เนื่องจากใช้งานมามากกว่า 5 ปี 
3.4  จัดท า Digital transformation policy ของ

มหาวิทยาลัยขึ้นเองและประกาศใช้งาน 
ส านั ก วิ ท ย บ ริ ก า รจึ ง น า ไป บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง ใน

ปีงบประมาณ 2562 โดยตั้งค าของบประมาณในปี พ.ศ.2562 เพ่ือ
ด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุง 

เมื่อทบทวนความเสี่ยงในงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจของส านักวิทยบริการ จึงมี
แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในประเด็นดังนี้ 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร (ปรับปรุงแนวทาง
แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริกาฯ) 

2. เครือ่งแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง 
3. Digital Transformation   

4. ความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที ่
6. ส านักวิทยบริการฯ ได้น ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผน
บริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
และได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
ไปใช้ปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ได้แก่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ซึ่งมีความเสี่ยง
คงเหลือต่ า(4) แต่เมื่อด าเนินการตามแนวทางการปรับปรุงไปแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังพบว่ามีความเสี่ยงคงเหลืออยู่  ซึ่งควรน าไปบริหาร
ความเสี่ยงในปี 2562 ต่อไป โดยการเปลี่ยนหรือเพ่ิมแนวทางการ
ปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งมีแนวทางในการปรับปรุงใน 
ปี 2562 ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับความสูงของรถที่เข้ามาบรรทุก
วัสดุสิ่งก่อสร้าง 

2. ติดตั้งและซ่อมแซมระบบสาย Fiber Optic บริเวณที่ช ารุด
ให้สามารถใช้งานได ้

3. ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ซื้ออุปกรณ์ AP มา
ติดตั้งเองให้ถอดอุปกรณ์ออก เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและตั้งค่า
อุปกรณ ์ป้องกันการเกิด network loopback 

4. จัดหาอินเทอร์เน็ตส ารอง(ระบบ LAN) เพ่ือเพ่ิมความเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูลและส ารองเม่ือระบบอินเทอร์เน็ตเส้นหลักขัดข้อง 

1.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 

2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 1/2561 

3.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความ เสี่ ย งและคณ ะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

4.  แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทย 
     บริการฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบการบริหารความ
เสี่ยง 

จ านวน 6 ข้อ 
(1 – 6) 

5 คะแนน 

จ านวน 6 ข้อ 
(1 – 6) 

5 คะแนน 

 

  
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
 ความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
 ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์เสรี ชะนะ    โทรศัพท์  : 08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางเสาวลักษณ์ ลอยลิบ   โทรศัพท์  : 08-6597-6990 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
  จุดแข็ง จุดอ่อน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรม 
  องค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมี
  ประสิทธิภาพ 
 4. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารบุคลากรสาย               
  สนับสนุน  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. ส านักวิทยบริการฯ น าแผนการบริหารและแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
จุดแข็งและจุดอ่อน มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรโดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2562 

1 . แผนบริห ารและพัฒ นาบุ คลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562 

2.  แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ  
พ.ศ.2562 

2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2559 - 2562 โดยได้มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการส่งบุคลากรไปอบรมทักษะ
ทางด้ านต่ าง  ๆ  ทั้ งจากหน่ วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลัก ๆ คือ การจัดโครงการโดยมหาวิทยาลัย และการเข้า
ร่วมโครงการตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
พ.ศ.2562 

2.   ค าสั่งไปราชการของบุคลากรส านัก 
      วิทยบริการฯ 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
         1. กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยประกอบด้วย การตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากร การแข่งขันกีฬาประจ าปี และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
         2. กิจกรรมที่จัดโดยส านักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย  
การจัดกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร  กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

1.  รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2.  รายละเอียดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

3.  ภาพถ่ายการท ากิจกรรมของบุคลากร 
    ส านักวิทยบริการฯ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
4. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2562 (มิถุนายน  2561– 
พฤษภาคม 2562) โดย 
         1. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน
ดังต่อไปนี้ 
             1.1 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ จ านวน 15 คน 
             1.2 ด้านการพัฒนาวิชาชีพห้องสมุด จ านวน 6 คน 
             1.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 7 คน 
         2. ตรวจสอบการเข้าร่วมประชุม/พัฒนาตนเอง มีจ านวน 
26 โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน 
         3. การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มีทั้งทีใ่ช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัยและไม่ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
         4. งานที่พัฒนาที่เห็นได้ชัดคือ ระบบสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ MOOCs  และการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของ
สายสนับสนุน 

1.  แบบสรุปผลการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2562 
(มิ ถุ น าย น   2561  – พ ฤ ษ ภ าค ม  
2562)   

2. แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
พ.ศ.2562 

5. มีการน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานมาปรับปรุงการบริหาร
บุคลากรสายสนับสนุนดังต่อไปนี้ คือ 
        1. เสนอให้ มหาวิทยาลัยจัดอบรมโครงการภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมอบรม 
        2. มีการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณต่อไป  
        3. การพัฒนาตนเองให้ เน้นในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตร์หน่วยงานเป็นหลัก 

1.  แบบสรุปผลการประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 
2562 (มิถุนายน  2561 – พฤษภาคม  
2562)   
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใน
หน่วยงาน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

 

  
 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ดังนั้นเพ่ือ
 ให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงประเมินผล
 สะท้อนจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการหรือผลการให้บริการโดยรวม 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์เสรี  ชะนะ    โทรศัพท์  : 08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวสมศรี  หวันชิตนาย   โทรศัพท์  : 09-8015-0162 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 2. ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมาก 
 3. ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 4. ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อย 

 5. ค่าเฉลี่ย  0.00-1.50  การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
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ผลการด าเนินงาน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

       ส านักวิทยบริการฯ มีผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการโดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก  
ได้แก่  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.17 
อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 และ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.30  ค่าเฉลี่ยรวมของผู้รับบริการทั้งหมดคิดเป็น 4.32 

2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้ าที่ ผู้ ให้บริการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.23 
อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 
และในส่วนของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.66  ค่าเฉลี่ยรวมของผู้รับบริการทั้งหมดคิดเป็น  
4.49 

3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.21 
อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.55 
และในส่วนของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.45  ค่าเฉลี่ยรวมของผู้รับบริการทั้งหมดคิดเป็น 4.40 

4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.22 อาจารย์มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 และใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในระดับ มาก ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.43  ค่าเฉลี่ยรวมของผู้รับบริการทั้งหมดคิดเป็น 4.41 

5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการหรือผลการ
ให้บริการโดยรวม นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 อาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 และในส่วนของเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ค่าเฉลี่ยรวมของผู้รับบริการ
ทั้งหมดคิดเป็น 4.38 

    เมื่อพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

1.  รายงานสรุปผลการประเมินภาพรวม 
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี พ.ศ.2561 
นักศึกษา 
https://passport.skru.ac.th/evaluate
/report-staff-student-univ.php?s_ 
id=1 

    อาจารย ์
https://passport.skru.ac.th/evaluate
/report-staff-teacher-univ-all.php? 
s_id=3 
เจ้าหน้าที่ 
https://passport.skru.ac.th/evaluate
_arit/report-staff-person-univ-all. 
php?s_id=4 

 
 

https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-student-univ.php?s_
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-student-univ.php?s_
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-teacher-univ-all.php?%20s_id=3
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-teacher-univ-all.php?%20s_id=3
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-teacher-univ-all.php?%20s_id=3
https://passport.skru.ac.th/evaluate_arit/report-staff-person-univ-all.%20php?s_id=4
https://passport.skru.ac.th/evaluate_arit/report-staff-person-univ-all.%20php?s_id=4
https://passport.skru.ac.th/evaluate_arit/report-staff-person-univ-all.%20php?s_id=4
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ทั้ง 5 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.40 (พึงพอใจในระดับมาก) 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

4 คะแนน 
(พึงพอใจมาก) 

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการคิด เป็ น  4.40   
(4 คะแนน) 

 

 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมิน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
หน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์เสรี ชะนะ   โทรศัพท์  : 08-9296-2109 
ผู้ตัดเก็บข้อมูล  : นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  โทรศัพท์  : 08-6958-9568 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง

 กับพันธกิจและพัฒนาการของส านัก/สถาบัน  และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 โดยคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของส านัก/สถาบัน   
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของส านัก/สถาบัน  

4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

  2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการ
   ประจ าส านัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
   ครบถ้วน  

  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ        
   ส านัก/สถาบัน ในปีถัดไป 
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 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
 ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านัก/สถาบัน ทุก
 ตัวบ่งชี้ 

 6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและ

 บริบทของส านัก/สถาบัน 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก/

 สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

 พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1-2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7-8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประกอบด้วยคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดับ
ส านัก สถาบัน และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการฯ และได้ด าเนินการตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

 1 . คู่ มื อประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน             
ปีการศึกษา 2561 หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการระดับส านัก สถาบัน 

 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพส านักวิทยบริการฯ  

2. ส านักวิทยบริการฯ ให้ความส าคัญ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการ
ประกันคุณภาพไว้ในแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพส านัก
วิทยบริการฯ ซึ่งได้มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ โดย
การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในวันที่ 
19 ธันวาคม 2561 และการประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้ก าหนดวาระการประชุมใน
เรื่องดังกล่าว 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ.2561 -
2564 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 
ธันวาคม 2561 

3. รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
วันที่ 22 เมษายน 2562 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 3 ตัวบ่งชี้ 
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ ซึ่งระบุไว้ใน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการระดับส านัก สถาบัน ดังนี้ 
       ตัวบ่งชี้ที่  1 การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการ 
       ตั วบ่ งชี้ ที่  11 การพัฒ นาห้ องสมุ ด  แหล่ งเรียนรู้ 
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 
       ตัวบ่งชี้ที่ 13 ความส าเร็จของการรู้สารสนเทศ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต      

1. คู่ มื อประกันคุณ ภ าพการศึ กษ าภ ายใน             
ปีการศึกษา 2561 หน่วยงานสนับสนุน
วิชาการระดับส านัก สถาบัน  

2. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาส านัก
วิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2561  

4. ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดด้วยกระบวนการ PDCA ดังนี้  

1. ก าหนดผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ทั้งตัวบ่งชี้
พ้ืนฐานและตัวบ่งชี้พัฒนาในการจัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงาน 
3. จัดท ารายงานการประคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2561 เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่ก าหนด 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 

4. น าผลการประเมินก าหนดเป็นวาระการประชุมของ
ส านักวิทยบริการฯ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางใน
การจัดท าแผนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

1. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

3 . คู่ มื อประกัน คุณ ภาพการศึ กษ าภ ายใน  
ปีการศึกษา 2561 หน่ วยงานสนับสนุน
วิชาการระดับส านัก สถาบัน 

4. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

5. ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  4 ประการ ดังนี้ 
       1. ควรน าข้อมูลการบริหารจัดการและก ากับติดตามผล
การด าเนินงานโดยใช้ Social Network และระบบออนไลน์

1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับ
ส า นั ก  ส ถ าบั น  แ ล ะบั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  
ปีการศึกษา 2560 

2 . คู่ มื อประกัน คุณ ภาพการศึ กษ าภ ายใน  
ปีการศึกษา 2561 หน่ วยงานสนับสนุน
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
มาสรุปเป็นสารสนเทศแล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป เป็นต้น 
      2. ควรผูกโยงการจัดการความเสี่ยง การจัดการความรู้ 
และการพัฒนาบุคลากรกับแผนกลยุทธ์  ส านักวิทยบริการฯ 
เพ่ือให้การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความรู้  และ 
การพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือที่ผลักดันความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ 

3. ควรวิเคราะห์การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เพ่ือให้ได้สารสนเทศในเชิงพัฒนา 

4. ควรยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ 3.13 ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย และ
ก าหนดตัวบ่งชี้เชิงพัฒนาอ่ืน ๆ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพใน
เชิงพัฒนาการท างานของส านักวิทยบริการฯ 
      จากข้อเสนอแนะข้างต้นส านักวิทยบริการฯ ได้น า
ประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 3 ไปพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ ใน
ปีงบประมาณ  2562 ดังนี้ 
        1 .  ส านั ก พัฒ นาระบบตรวจสอบและติ ดตาม
แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ทางเว็บไซต์ http://tracking.skru.ac.th เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ  และน ามาพัฒนาผลการด าเนินงานของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เรื่อง พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรสู่องค์กรคุณภาพ  ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 12 เดือน ร้อยละ 70  
ผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน  คิดเป็นความส าเร็จของ
แผนการด าเนินงาน ร้อยละ 61.22   
        2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจโดยจัดท าใน
รูปแบบวิจัยและรายงานผลเสนอผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  
ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์  สามารถน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯได้ ให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของประเด็นยุทธศาสตร์

วิชาการระดับส านัก สถาบัน 
3. ระบบตรวจสอบและติดตามแผนปฏิบัติการ

ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ(MIS) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

5. รายงานสรุปผลแบบส ารวจแนวทางการพัฒนา 
การให้บริการ ส านักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 
2561 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ที่ 1  พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมุ่งสูองค์กรดิจิทัล  กลยุทธ์ มุ่ง
พัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่
ทั นสมัย  ทั น เวลา และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่  ตัวชี้วัด 
คือ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของการให้บริการ  3.90   
ผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.20 
6. ส านักวิทยบริการฯ ได้น า Google Apps for Education 
มาใช้เป็นระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือจัดเก็บ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานตาม 
ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ และช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
สารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรส านักวิทยบริการฯ และ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ โดยในปีนี้ส านักวิทยบริการฯ 
ได้ริเริ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

1. หน้าจอ Google Drive เมนู  Shared with 
me โฟลเดอร์ SAR 2561 

2. ระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

7. ส านักวิทยบริการฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพันธกิจของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ าแนกตามประเภทได้ดังนี้  
         1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา สามารถเสนอความคิดเห็นในการรับบริการได้
ทางแบบส ารวจแนวทางการพัฒนาการให้บริการส านักวิทย
บริการฯ ออนไลน์ สายตรงผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ 
และโซเชียล มีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 
        2. บุคคลทั่วไปสามารถเสนอความคิดเห็นในการรับ
บริการได้ทางสายตรงผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ และ 
โซเชียล มีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 

1. แบบส ารวจแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ   

2. รายงานสรุปผลการประเมินภาพรวมแบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจ าปี 
2561 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี  

2561 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไก    
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จ านวน 8 ข้อ 
(1 - 8) 

4 คะแนน 

จ านวน 7 ข้อ 
(1 - 7) 

4 คะแนน 

 

 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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มาตรฐานตัวบ่งช้ี (KPI) พัฒนา 
ชื่อตัวบ่งชี้ที่ 1 การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ  

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานในองค์กร        

 โดยเฉพาะในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่มี     

 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยการ    

 รวบรวมประมวลผลกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือและสามารถน าข้อมูลที่             

 ประมวลผลแล้วไปใช้ประกอบกับการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการน าระบบ

 ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานจึงส าคัญอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิม              

 ประสิทธิภาพในการให้บริการน าไปสู่องค์กรคุณภาพต่อไป 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว   โทรศัพท์ : 08-2430-0618 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นายสรายุทธ กูลเกื้อ   โทรศัพท์ : 08-0540-5426 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  1. มีการก าหนดนโยบายและแผนในการน าระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ เพ่ือการ      

  ให้บริการสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ระบบ 

 3. มีการประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 4. มีการน าผลการประเมินสู่การจัดท าแผนพัฒนาการน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ      

  การให้บริการ 

 5. มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
 

 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. ส านักวิทยบริการฯมีแผนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ  

 - มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการที่ทันสมัยและมีเสถียรภาพ 

 1.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2565) 

2. ส านักวิทยบริการฯมีระบบสารสนเทศเพ่ือการให้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน จ านวน 1 ระบบ คือ 

- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (DSS) เพ่ือ
เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
ประกอบด้วย 

- รายงานด้านบุคลากร 
- รายงานด้านงบประมาณ 
- รายงานด้านค่าตอบแทนบุคลากร (เงินเดือน) 

1.  http://dss.skru.ac.th/index.php 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
งานระบบ ของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุงให้
รองรับกับความต้องการ 

1.  แบบฟอร์มข้อมูลในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี  

2561 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การน าระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการ 

จ านวน 3 ข้อ 
(1 - 3) 

3 คะแนน 

จ านวน 3 ข้อ 
(1 - 3) 

3 คะแนน 

 

 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 11  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย       
  และเพียงพอ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพ่ืออ านวย
 ความสะดวกที่เอ้ือต่อนักศึกษา อาจารย์ แลบุคลากร เพ่ือสนับสนุนด้านเรียนการสอน 
 การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา และสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองาน
 บริการวิชาการ 
  บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็น       
 ภารกิจของส านักวิทยบริการฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพันธกิจ ซึ่งต้องสร้างระบบและ
 กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์เสรี  ชะนะ   โทรศัพท์ : 08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นางสาวปรีดาวรรณ  สินจรูญศักดิ์ โทรศัพท์ : 08-1599-6958 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก้าวทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปฏิบัติ/ค้นคว้าตามอัธยาศัย 

2. มีการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการพัฒนาห้องสมุด 

3. มีการประเมินการให้บริการห้องสมุด ด้านการสื่อสาร/ให้การเรียนรู้ ทั้งด้านปริมาณ

และคุณภาพ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้รับบริการที่มีต่อ

แหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างเป็นระบบ 

5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและด าเนินการจัดหาทรัพยากรและ

แหล่งเรียนรูที่ตอบสนองผู้รับบริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการของ

ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดแผนการพัฒนาห้องสมุด  เพ่ือ
เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการบริการและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็น
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้จัดท าเป็น
แผนการพัฒนาของส านักวิทยบริการฯ  โดยจัดท าเป็นแผน 
กลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  ก าหนดภารกิจ
ดังกล่าวอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่อง พัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
ดิจิทัล ประกอบด้วย 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของห้องสมุดที่
ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 

2. มุ่ งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการด าเนินงาน 

3. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
สมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็น
ศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ 
และท้องถิ่น 

1.  แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ.2561-
2564 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณในการพัฒนา
ส านักวิทยบริการ ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่อง พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล 
จ านวนเงิน รวม 689,600 บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
              กิจกรรมที่  1  บริหารงานวิทยบริการและงาน

1.  แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 
    พ.ศ.2562 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ก้าวสู่  E-University จ านวนเงิน  2 ,176 ,700 บาท  โดยมี

กิจกรรมดังนี้ 

- จัดหาโปรแกรม Campus agreement 

- จัดหาโปรแกรม  Firewall Security Subscription 

- จัดหาโปรแกรม Web Filtering Security Subscript 

- จัดหาโปรแกรม Antivirus 

- จัดหาเครื่องปรับอากาศ จ านวน 7 เครื่อง 

- จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 6 เครื่อง 

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการส ารวจความพึงพอใจและประเมิน

คุณภาพบริการ โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ส ารวจความ

คิดเห็นของผู้รับบริการในการให้บริการห้องสมุด จ านวน 12 ด้าน  

มีผลการประเมินความพึงพอใจสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน

ภาพรวมของการบริการของห้องสมุด  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ใน 

แต่ละคณะ ต่อไปนี้ 

1. คณะครุศาสตร์  จ านวน 1,103 คน  

ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.23 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1,008 คน 

ผลการประเมิน 4.18 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1,046 คน  

ผลการประเมิน 4.26 

4. คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 1,014 คน  

ผลการประเมิน 4.16 

1. แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ส านักวิทยบริการฯ 

2.  รายงานสรุปผลการประเมินแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาแต่ละคณะ ปี 
2561 

3. ระบบแบบสอบถามออนไลน์  ส าหรั บ
นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน 471 คน 

ผลการประเมิน 4.14 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน  247 คน  

ผลการประเมิน 4.26  

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  632 คน 

ผลการประเมิน 4.19  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการที่มีต่อ
ส านักวิทยบริการฯ ตามพันธกิจ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.20   
4. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ระบบแบบสอบถามออนไลน์ ส าหรับ
นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ
ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีการ
ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 12 ด้าน  ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานให้บริการ/
ค าปรึกษาด้วยความสุภาพและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.23  

2. มีข้ันตอนการให้บริการที่เป็นระบบ  มีค่าเฉลี่ย 4.25 
3. มีระยะเวลาการยืม – คืนเหมาะสมกับการให้บริการ  

มีค่าเฉลี่ย  4.27 
4. เวลาที่ ให้บริการ (เวลาเปิด – ปิด) มีความเหมาะสม  

มีค่าเฉลี่ย  4.19 
5. มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ที่เพียงพอ  พร้อมให้บริการ 

มีค่าเฉลี่ย 4.26 
6. ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ทีวีดาวเทียม สื่อ CAI และ
ฐานข้อมูล  มีค่าเฉลี่ย 4.22 

7. การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้อง  ค้นหาง่าย และมี 
แผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือ  มีค่าเฉลี่ย 4.23 

8. มีหนังสือต ารา ผลงานวิชาการ วารสารและสิ่งตีพิมพ์  
ที่ครอบคลุมกับความต้องการและมีความทันสมัย  มีค่าเฉลี่ย 
4.18 

1.  รายงานสรุปผลการประเมินแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน  
ปี 2561 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
9. มีช่องทางให้ผู้รับบริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการ

ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.18 
10. มีการฝึกอบรมการใช้บริการห้องสมุด  มีค่าเฉลี่ย 4.09 
11. มีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning มีค่าเฉลี่ย  4.16 
12. มีการฝึกอบรมการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูลของ

ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 
โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.20 (คะแนนเต็ม 
5 )  
5. ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ

และข้อร้องเรียน จากผู้รับบริการมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและ

ด าเนินการจัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ ที่ ตอบสนอง

ผู้รับบริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการของห้องสมุด

อย่างต่อเนื่อง โดยมีสรุปข้อร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1. การขยายเวลาเปิด - ปิด ห้องสมุด  

2. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย   

3. ความต้องการทรัพยากรใหม่ ๆ เช่น หนังสือ ห้องคารา 

โอเกะ  จ านวนที่นั่ง ความทันสมัยของอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ 

4. ลิฟต์เสีย ใช้งานไม่ได้เป็นระยะเวลานาน 

    ส านักวิทยบริการฯ ได้น าข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ

ผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการ โดยเข้าที่ประชุมบุคลากร

ส านักวิทยบริการฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2562 บางประเด็นที่

ร้องเรียนนั้น ได้อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีผลการปรับปรุง  

ดังนี้ 

1. ขยายเวลาเปิดให้บริการจากเดิมปิดเวลา 16.30 น. เป็น 

18.30 น. ในช่วงเวลาก่อนสอบ   

2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินโครงการติดตั้ งระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบไร้สาย 410 จุด ครอบคลุมทั้ง

1.  รายงานสรุปผลการประเมินแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน  
ปี 2561 

2.  บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ โดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย 

3.  รายงานการติดตั้งระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย 

4.  เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ  
(แนะน าทรัพยากรเข้าห้องสมุด) 
http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_I
ndex.php 

5.  ภาพถ่ายลิฟตใ์หมท่ี่อาคารบรรณราช 
    นครินทร์ ส านักวิทยบริการฯ 

http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php
http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
มหาวิทยาลัย  

3. มีการปรับภูมิทัศน์ที่ เอ้ือต่อการใช้บริการ อีกทั้ งยังมี

หนังสือที่ผู้รับบริการสมารถแนะน าให้ห้องสมุดจัดซื้ อผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์ของห้องสมุดและเพ่ิมจ านวนที่นั่งที่เพียงพอต่อ

การใช้บริการ 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งลิฟต์ตัวใหม่ทดแทนตัวเก่า  

และสามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี  

2561 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การน าระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการ 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

 

 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 13  ความส าเร็จของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น
 เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้รับบริการ (นักศึกษา) เช่น การ
 แนะน าการใช้ห้องสมุด การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล การอบรมทักษะทางด้ านไอที 
 และการอบรมทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์เสรี ชะนะ   โทรศัพท์ : 08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสาวศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  โทรศัพท์ : 08-6958-9568 
 
เกณฑ์การประเมิน   

1. มีนโยบายหรือแผนการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

5. มีการน าผลการประเมินไปจัดท าแผนหรือปรับปรุงการส่งเสริมการให้บริการ

สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน  
เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดพันธกิจเพ่ือส่งเสริม

การใช้บริการสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้

ในพันธกิจข้อที่ 1 คือพัฒนานวัตกรรมการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการ

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งได้ก าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือพัฒนาความเป็นเลิศใน

การบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจข้อ

ดังกล่าว 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ.2561-2564 
 

2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือส่งเสริม
การรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ดังนี้ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้บนระบบเครือข่าย (ไม่ใช้งบประมาณ) ที่จัด
กิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 

2. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
3 . โค รงก ารอบ รมการใช้ งาน เท ค โน โลยี

สารสนเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
4. โครงการประเมินความสามารถและพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ 

6. โครงการ Happy English 
7. โครงการแข่ งขั นตอบปัญ หาภาษาและ

วัฒนธรรมนานาชาติ 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตร

การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

1. ภาพถ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้บนระบบเครือข่าย ปีการศึกษา 2561 

2. รายงานสรุปผลโครงการอบรมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

3. รายงานผลการด าเนินงานของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ภาษา(ศูนย์ภาษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน

เชิงวิชาการ 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ IELTS 
11. โครงการ Happy English in Workplace 

3. การจัดโครงการและกิจกรรมส่ งเสริมการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของส านักวิทย
บริการฯ ส่วนใหญ่มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการมากกว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

1. โครงการประเมินความสามารถและพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย 
คือนักศึกษา รหัส 60 และรหัส 61 มีผู้ เข้าร่วม
โครงการ 7,200 คน (ร้อยละ 86.32) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายคือ
นักศึกษา จ านวน 30 คน มี ผู้ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน (ร้อยละ 83.30) 

3. โครงการ Happy English กลุ่มเป้าหมายคือ
นักศึกษา จ านวน 200 คน มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 149 คน (ร้อยละ 74.50) 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
เชิงวิชาการ กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร จ านวน 20 
คน มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 13 คน (ร้อยละ 
65.00) 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ IELTS 
กลุ่มเป้ าหมายคือ บุคลากร จ านวน 20 คน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 16 คน (ร้อยละ 80.00) 

6. โค รงก าร  Happy English in Workplace 
กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากร จ านวน 100 คน มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 48 คน (ร้อยละ 48.00) 

1. รายงานสรุปผลโครงการอบรมการใช้งาน เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2. รายงานผลการด าเนินงานของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ภาษา(ศูนย์ภาษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
4. ส านักวิทยบริการฯ ได้สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่ เข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ พบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ  
ด้านวิทยากร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
ความรู้ความเข้าใจ โดยผลประเมินความพึงพอใจ
ของทุกกิจกรรมและโครงการมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 ดังนี้ 

1. โครงการประเมินความสามารถและพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) 

3. โครงการ Happy English พบว่าผู้ เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) 

4. โครงการแข่งขันตอบปัญหาและวัฒนธรรม
นานาชาติ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
เชิงวิชาการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
โดยมีค่าเฉลี่ย  พบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมสอบ IELTS 
พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.73) 

7 . โครงการ Happy English in Workplace 
พบว่าผู้ เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ มาก 
(ค่าเฉลี่ย  4.48) 

 

1.  รายงานสรุปผลการประเมินภาพรวม แบบประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจ าปี 2561 
นักศึกษา 
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-
staff-student-univ.php?s_id=1 

    อาจารย ์
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-
staff-teacher-univ-all.php?s_id=3 
เจ้าหน้าที ่
https://passport.skru.ac.th/evaluate_arit/report
-staff-person-univ-all.php?s_id=4 

 
 
 

https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-teacher-univ-all.php?s_id=3
https://passport.skru.ac.th/evaluate/report-staff-teacher-univ-all.php?s_id=3
https://passport.skru.ac.th/evaluate_arit/report-staff-person-univ-all.php?s_id=4
https://passport.skru.ac.th/evaluate_arit/report-staff-person-univ-all.php?s_id=4


Self-Assessment Report (SAR) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ                                          หน้ำ 91 
 

เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
5. ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประเมิน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. รายงานการประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการฯ วันที่  
22 เมษายน 2562 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี  

2561 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ความส าเร็จของการรู้
สารสนเทศ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1 - 5) 

5 คะแนน 

 

 

 
การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2561  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 -1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

1. ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

1 
แผนพัฒนาหน่วยงาน  
(ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนด าเนินการ) 

5 ดีมาก 

2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 5 ดีมาก 
3 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ดีมาก 
4 ระบบการบริหารความเสี่ยง   5 ดีมาก 
5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงาน 5 ดีมาก 
6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ดี 
7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ดี 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
(เป็นคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน) 

4.71 ดีมาก 

 
 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน 
(ระดับคุณภาพ) 

2. ตัวบ่งช้ีพัฒนา (ใส่เฉพาะตัวบ่งชี้ท่ีหน่วยงานด าเนินการและไม่น าไปคิดคะแนนร่วมเป็นคะแนนประเมิน) 

1 การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 3 พอใช้ 

11 
การพัฒนาห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย  

หลากหลาย  และเพียงพอ 

5 ดีมาก 

13 ความส าเร็จของการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 ดีมาก 
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หมายเหตุ  : 1.  คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
  2.  ผลการประเมิน  หมายถึง  ผลการการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งอ้างอิงการ         
   แปรผลตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. อธิบายไดว้่า 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
ตารางท่ี 3 - 2  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 
  ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตร ี
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

 ผลการประเมิน คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน)  ตัวหาร 

 1. ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนพัฒนาหน่วยงาน  7 ข้อ   7 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและ 
             ภาวะผู้น า 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ข้อ   5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบการบริหารความเสี่ยง   6 ข้อ   6 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 ข้อ   5 ข้อ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 คะแนน   4 คะแนน 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 8 ข้อ   8 ข้อ 4 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4.71 

3. ตัวบ่งช้ีพัฒนา (ใส่เฉพาะตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานด าเนินการและไมน่ าไปคิดคะแนนร่วมเป็นคะแนนประเมิน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การน าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการ 3 ข้อ   3 ข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร 
                สารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 

5 ข้อ 
 

 
5 ข้อ 5 

ห
น้
า
 
1
1
7 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2561 

 ผลการประเมิน คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ 
สัดส่วน)  ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 13 ความส าเร็จของการรู้สารสนเทศ และการเรียนรู้ 
                ตลอดชีวิต 

5 ข้อ 
 

 
5 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนา 4.33 
 

 

ตารางท่ี 3 - 3 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       ตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมินตัวบ่งช้ี ผลการประเมิน 

( I ) ( P ) ( O ) 
คะแนน

เฉลี่ย 

1.00 - 1.50   ผลการด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51 - 2.50   ผลการด าเนินงานต้องปรบัปรุง 

2.51 – 3.50   ผลการด าเนินงานพอใช ้

3.51 - 4.50    ผลการด าเนินงานดี 

4.51 - 5.00    ผลการด าเนินงานดีมาก 

1. ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน - 1, 2, 3, 4, 5, 7 6 4.71 ดีมาก 

2. ตัวบ่งช้ีพัฒนา - 1,  13 11 4.33 ดี 

ผลการประเมิน  4.50 4.50   

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


