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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2557  ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เพ่ิมเติ่มของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้(สกอ.)  
และตัวบ่งชี้พัฒนาตามภารกิจหลักของงานวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกจ านวน 3 ตัวบ่งชี้  ดังนั้นตัว
บ่งชี้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 8 ตัวบ่งชี้  โดยมีบทสรุปแยกตาม
องค์ประกอบดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ทบทวน แผนกลยุทธ์ให้มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักฯ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการ ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ผลการด าเนินงาน ตั้งเป้าหมายไว้  8 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 7 ข้อ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เนื่องจากส านักฯ  ไม่มีการการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ จึงไม่สามารถน าผลหรือข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส านักฯ  ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  
ตัวบ่งช้ี 2.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

 ส านักวิทยบริการฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มาก าหนดเป็นประเด็นความรู้ที่
ครอบคลุมพันธกิจมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายนอกได้น าไปใช้ ซึ่งสามารถด าเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ ผลการด าเนินงาน ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ  สามารถ
ด าเนินการได้  5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ี 2.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 

มีวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงตามพันธกิจของส านักฯ  2 ด้าน  ได้แก่ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือน าไปจัดท าเป็นแผน
บริหารความเสี่ยงตามปีงบประมาณ ซึ่งได้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  และมีการปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงในปีถดัไป  เป้าหมาย 6  ข้อ  สามารถด าเนินการได้  5 ข้อ  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

  ผู้บริหารของส านักฯ  ได้รับการประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารตามที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด  เป้าหมาย   4.50   ผลการด าเนินงาน  4.82  บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช่ีที่  2.5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วนและมีการน าผล 
การประกันคุณภาพมาปรับปรุงการด าเนินการส าหรับการประกันคุณภาพในปีถัดไป เป้าหมาย  9  ข้อ  สามารถ
ด าเนินการได้  9 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที 3  ภารกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 3.1  ระดับความส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด  3.3  การจัดการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการฯ  
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ค าน า 
รายงานประจ าปี (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 (1สิงหาคม 2557 – 31  กรกฎาคม 2558) ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายใน   
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วยตัวบ่งชี้เพ่ิมเติ่ม
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้(สกอ.)  และตัวบ่งชี้พัฒนาตามภารกิจหลักของงานวิทยบริการและงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกจ านวน 3 ตัวบ่งชี้  ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้อง
ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 8 ตัวบ่งชี้   

  ในโอกาสนี้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยา ลัยราชภัฏสงขลา 
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปี (การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว) 

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17  กันยายน  2558 
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บทน า 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสังคม ว่าผลผลิตของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีระบบเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ก าหนดให้มีส านักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในกฎหมาย หากมหาวิทยาลัยใดไม่ได้มาตรฐานจะต้องปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Action)  ดังแผนภูมิเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 4 ขั้นตอน คือ 

  
          
 
 

 
  

 

 

 

 

 

วางแผนตามเป้าหมาย (Plan) 
(Plan)(Plan) 

ท างานตามแผน (Do) 

ทบทวนการท างาน (Check) น าผลการทบทวนมาพฒันา(Action)  
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1.  วางแผนตามเป้าหมาย 
  วางแผนการด าเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดย
ก าหนดดัชนีบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ
ที่พึงประสงค ์

 2.  ท างานตามแผน 
 สร้างความตระหนักให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนที่วางไว้ โดยให้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

3.  ทบทวนการท างาน  
   ทบทวนการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานในแต่ละช่วงเพ่ือ
ตรวจสอบว่า การด าเนินการมีคุณภาพหรือไม่   ในการตรวจสอบคุณภาพมีข้ันตอนการด าเนินการคือ 
  1.  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง 

2.  จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง 
3.  ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
4.  รายงานผลการด าเนินงานสู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 4.  น าผลการทบทวนมาพัฒนา 
  การส่งข้อมูลในการด าเนินงานย้อนกลับไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในจุดต่างๆให้รับรู้ผลในการด าเนินงาน
เพ่ือปรับปรุงและด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้คือ 
1.  แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 
3.  ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  เสนอคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
6.  ท ารายงานการศึกษาและตรวจสอบตนเองของฝ่ายต่างๆ 
7.  ด าเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
8.  ขอรับการประเมินและตรวจสอบภายใน 
9.  พัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการศึกษาตนเองตามข้อเสนอแนะ 
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการประเมินตรวจสอบจากภายนอก 
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ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2556 
ล าดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 5 ดีมาก 
2 การผลิตบัณฑิต 5 ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 4.90 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 ดี 

ผลการประเมิน 4.94 ดีมาก 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการตรวจในปีการศึกษา  2556 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การเขียนรายงานประจ าปี ควรเขียนผลการด าเนินงานในลักษณะของผลการปฏิบัติงานในมี
รายละเอียดที่ชัดเจนให้มีหลักฐานสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 2. สรุปผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ ควรแนบหลักฐานการประเมินผล เช่นรายงานผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน/12 เดือน เพ่ือให้แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของก่อนและหลังการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การทบทวนแผนกลยุทธ์ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับหลักเกณฑ์ให้เข้ากับบริบทของส านักฯ คือ  เปลี่ยนจากค าว่าอาจารย์และบุคลากร เป็น 
บุคลากร 
 2. ควรสรุปผลในรอบปีว่ามีการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรได้ตามแผนพัฒนาจ านวนเท่าไร และควร
ระบุช่วงเวลาในการพัฒนา 
 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร 
ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1) 
ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 
ตัวบ่งชี้ 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ. 13) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนผลการด าเนินงานให้ตรงกับหลักฐานที่ใช้อ้างอิง 
2.  การเขียนผลการด าเนินงานที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ควรระบุชื่อผู้รับผิดชอบนั้น ๆ เพื่อให้เห็น

ภาพชัดขึ้น และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐาน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 (ข้อ 3) 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สมศ.15)  

ข้อเสนอแนะ 
1.  แผนการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ควรระบุช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ  จ านวนผู้ตอบ

แบบส ารวจยังมีน้อย  ควรมีแนวปฏิบัติให้ผู้ใช้บริการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 
3.   แนวปฏิบัติที่ดี ควรเพ่ิมรายละเอียดความเป็นมาของแนวปฏิบัติที่ดี มีความแตกต่างจาก

หน่วยงานอื่นอย่างไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรซึ่งการได้มาของแนวปฏิบัติที่ดี 
 
 
องค์ประกอบที่ 11 ภารกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 11.1  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
 11.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด 
 11.3  การจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการให้มีความชัดเจนมี
องค์ประกอบที่ครบถ้วน 

2. การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ ควรมีการแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน  
เช่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา 

3. ควรมีรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ประกอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง 

 
 
 
 
  



6 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2557 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
 

แนวทางการพัฒนา  
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนนิการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

1. การเขียนรายงานประจ าปี ควร
เขียนผลการด าเนินงานในลักษณะของ
ผลการปฏิบัติงานในมีรายละเอียดที่
ชัดเจนให้มีหลักฐานสอดคล้องกับผล
การด าเนินงาน 
2. สรุปผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ควรแนบหลักฐานการประเมินผล เช่น
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน/12 เดือน เพ่ือให้แสดงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของก่อนและหลังการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 

1. เขียนผลการด าเนินงานในลักษณะ 
การบรรยายให้เห็นถึงรายละเอียดการ
ด าเนินงานโดยมีหลักฐานที่สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานนั้น ๆ  
 

2.  จัดท าสรุปผลการทบทวนแผลกลยุทธ์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
แผนการด าเนินงาน 

สิงหาคม  2558 
 
 
 
 

กันยายน  2558 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการฯ/ 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา/ 
หัวหน้าส านักงาน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

 
แนวทางการพัฒนา  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 

1. ควรปรับหลักเกณฑ์ให้เข้ากับบริบท
ของส านักฯ คือ  เปลี่ยนจากค าว่า
อาจารย์และบุคลากร เป็น บุคลากร 
 
2. ควรสรุปผลในรอบปีว่ามีการพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรได้ตาม
แผนพัฒนาจ านวนเท่าไร และควรระบุ
ช่วงเวลาในการพัฒนา 

1. ปรับปรุงการเขียนเกณฑ์มาตรฐานให้
สอดคล้องกับบริษทของส านักฯ 
 
2.  ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 

สิงหาคม  2558 
 
 

มีนาคม  2558 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

 

1.แผนการพัฒนาประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  ค ว ร ร ะ บุ ช่ ว ง เ ว ล า 
ผู้รับผิดชอบ 
2.การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการส ารวจความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ  จ านวนผู้ตอบแบบ 
ส ารวจยังมีน้อย  ควรมีแนวปฏิบัติให้
ผู้ใช้บริการตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ 
3. แนวปฏิบัติที่ดี ควรเพ่ิมรายละเอียด
ความเป็นมาของแนวปฏิบัติที่ดี มีความ
แตกต่างจากหน่วยงานอื่น 

1. ปรับปรุงแผนพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษา  2557 ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน 

2. ด าเนินการน าแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการไปวางทุกจุดให้บริการ  และขอ
ความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการตอบแบบส ารวจ
ความพึงพอใจทุกครั้ง 

3.  จัดท ารายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีให้มี
องค์ประกอบที่ครบถ้วน  และสื่อให้เห็นถึง
ความเป็นมา  วิธีการด าเนินการเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี  

กรกฎาคม  2557 
 

กันยายน  2557 
 
 
 
 

กรกฎาคม  2557 

ผู้อ านวยการฯ/ 
รองผู้อ านวยการฝ่าย

วางแผนและพัฒนา/รอง
ผู้อ านวยการงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

 
แนวทางการพัฒนา  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

อย่างไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรซึ่งการ
ได้มาของแนวปฏิบัติที่ดี 
 

องค์ประกอบที่ 11  ภารกิจ
หลักของส านักวิทยบริการฯ 

1. ควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการให้มี
ความชัดเจนมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 
2. การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้บริการ  ควรมีการแสดงให้ เห็น
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน  เช่น  ตัวชี้วัดปริมาณ  
เชิงคุณภาพ  และเชิงเวลา 
3.  ควรมีรายละเอียดโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย  ประกอบเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิง 

1.  น ากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  บรรจุอยู่
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

2.  ประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  
ให้มีองค์ประกอบ  และแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

3.  จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่าย    

ธันวาคม  2557 
 
 
 

กันยายน  2557 
 
 
 

รองผู้อ านวยการงาน            
วิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

ประวัติความเป็นมา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนามาจากห้องสมุด และ

หอสมุดตามล าดับ ห้องสมุดแห่งนี้เดิมชื่อ ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา ได้จัดตั้งพร้อมกับการย้ายที่ตั้งของ
โรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาจาก ต าบล  คอหงส์ มาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2502 โดยมีอาจารย์สถิต  ศุปการ  
เป็นบรรณารักษ์ และมีหนังสือประมาณ 500 เล่ม โดยใช้อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด  

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

ในปี พ.ศ. 2506 นักศึกษาสนใจใช้ห้องสมุดมากขึ้น ท าให้สถานที่คับแคบ จึงได้ย้ายห้องสมุดใหม่ไปยัง 
ห้อง 229 และใช้ห้อง 228 เป็นที่ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์  เมื่อมีนักศึกษามาใช้ห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น และมี
บรรณารักษ์เพียง 1 คน จึงได้เริ่มให้มีนักศึกษามาช่วยงานในหน้าที่บรรณารักษ์ด้วย 

พ.ศ. 2511-2512 อาจารย์สกุล  นิลวรรณ อาจารย์ใหญ่วิทยาลัยครูสงขลาในขณะนั้น พิจารณาเห็นว่า 
ห้อง 229 คับแคบเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ใช้หอสมุด จึงจัดงบประมาณส าหรับต่อเติมชั้นล่างของ
อาคาร 2 เพ่ือท าเป็นห้องสมุด และในขณะเดียวกันได้จัดงบประมาณส าหรับจ้าง เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานใน
ห้องสมุดแทนนักศึกษาด้วย ประกอบกับมีการเปิดสอนภาคค่ า จึงท าให้ห้องสมุดได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมมากข้ึน และมีจ านวนอาจารย์บรรณารักษ์เพ่ิมข้ึน 

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

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน ด้วยดีตลอดมา มีเอกสาร ต ารา และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่าง
รวดเร็ว 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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และหลังจากนั้นโดยอธิการบดี คือ ผศ. ดร. นิวัติ กลิ่นงาม มีนโยบาย
ปรับปรุงการบริหารหน่วยงานภายในสถาบัน จึงได้ยกฐานะหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลาขึ้นเป็น ส านักวิทยบริการ 
สถาบันราชภัฏสงขลา โดยรวมงานเทคโนโลยีทางการศึกษาและหอสมุด เป็นหน่วยงานเดียวกัน อยู่ภายใต้การ
ดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้น าโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้กับบริการยืม -คืน สิ่งพิมพ์ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access และขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาบริการโสตทัศนวัสดุขึ้นในหอสมุด โดย
บริการยืมโสตทัศนวัสดุกลับไปศึกษาท่ีบ้าน และเปิดบริการศึกษาจากโสตทัศนวัสดุเป็นรายบุคคลในส านักวิทย
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พ.ศ. 2541 สถาบันได้รับงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสร้างอาคารส านักวิทยบริการหลังใหม่ 6 ชั้น เป็น
เงิน 37 ล้านบาท เพ่ือรองรับการขยายกิจการของส านักวิทยบริการ โดยก่อสร้างขนานกับอาคารหลังเก่า 

พ.ศ. 2542 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการ ตามนโยบายการบริหารหน่วยงาน
ภายในของสถาบัน 

พ.ศ. 2541-2542 ศูนย์วิทยบริการได้รับงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1.8 ล้านบาท เพ่ือจัดหา
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสงขลา ได้ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติชื่อ Alice for Windows (AfW) โดยใช้กับงานทุกงานของศูนย์วิทยบริการ และให้บริการสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2544 ในภาคเรียนที่ 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น ได้ก่อสร้างเสร็จและเริ่มให้บริการนักศึกษา 
โดยได้ย้ายหนังสือและบริการบางส่วนไปยังอาคารวิทยบริการ 6 ชั้น และได้ให้บริการเต็มรูปแบบ ในภาคเรียน
ที่ 2/2544 เป็นต้นมา 

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

พ.ศ. 2545  สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทาน
นามอาคารบรรณราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545  และเริ่มน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการ
ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2546  ศูนย์วิทยบริการ มีการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ แผนกลยุทธ์ รายงานการประเมิน
ตนเอง 

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 

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 และเปิดอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเป็น

ทางการ  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  และส านักวิทยบริการฯ  ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ  Alice for Windows (AfW) มาเป็นระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ซึ่งพัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้การสนับสนุนของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองผู้อ านวยการงานวทิยบริการ รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานธุรการ (4) งานวิทยบริการ (17) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (8) 

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

โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ (1) 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยบริการยมื – คืน 
- หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยบริการตอบค าถาม และช่วยค้นคว้า 
- หน่วยยืมระหวา่งห้องสมุด  
- หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิ
- หน่วยระบบคอมพิวเตอร ์
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยโสตทัศนวัสด ุ
 

- หน่วยบริการนักศึกษา / อาจารย์ 
- หนว่ยดูแลหอ้งปฏิบัติและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค าปรกึษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 
- หน่วยบริการอบรมคอมพวิเตอร์ 
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดอบรม 
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หนว่ยบริการวิชาการแก่ชุมชน     
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงาน 
  การจัดการอบรมแก่ชุมชน    
- หน่วยให้ค าปรกึษาและบริการแก่ชุมชน    
- หน่วยบริการอาคารสถานที ่
- หนว่ยดูแลซ่อมบ ารุงติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

      - หน่วยดแูลซ่อมบ ารุงระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
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คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว ผู้อ านวยการฯ 

2.  นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส รองผู้อ านวยการฯ 

3.  ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ รองคณบดี 

4.  ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ 

5.  รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.  ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7.  นายสมศักดิ์ คงแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  นายชัยทัต เดชแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  น.ส.อสมาภรณ์   มณีวงศ์ รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
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คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว ข้าราชการ แต่งตั้งเม่ือ 26 พฤษภาคม  2556 

2. อาจารย์กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

แต่งตั้งเม่ือ 1 ตุลาคม  2557 

3. อาจารย์เสรี ชะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

แต่งตั้งเม่ือ 1 มิถุนายน  2556 

4. อาจารย์ปิยกุล  บุญญาศรีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการงานวิทยบริการ 

แต่งตั้งเม่ือ 1 มิถุนายน  2556 

5. อาจารย์ทวีรัตน์  นวลช่วย ข้าราชการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวางแผลและพัฒนา 

แต่งตั้งเม่ือ  1  ตุลาคม  2557 

6.  ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ข้าราชการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฐานข้อมูลและอีเลิร์นนิง 

แต่งตั้งเมื่อ  14  มกราคม  2558 

7. อาจารย์โชติธรรม  ธารรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยผู้อ านวยฝ่ายระบบความปลอดภัย 

แต่งตั้งเม่ือ 26  มิถุนายน 2556 

5. น.ส.อสมาภรณ์  มณีวงศ์  พนักงานราชการ  รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  

6. นางสาวบุญศรี  บุญช่วย   พนักงานมหาวิทยาลัย  รักษาการหัวหน้างานวิทยบริการ  

7. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม  พนักงานมหาวิทยาลัย รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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อัตราก าลังบุคลากรส านักงานผู้อ านวยการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. น.ส.อสมาภรณ์  มณีวงศ ์ พนักงานราชการ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนธุรกำร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสุพิศ  ศิริรัตน ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
ต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 
-  หน่วยการเงินและพสัด ุ
-  หน่วยประกันคุณภาพ 

  2 น.ส.ฐาปนีย์  แสงประดบั เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
-  หน่วยการเงินและพสัดุ  
-  หน่วยประกันคุณภาพ 

  3 น.ส.เสาวลักษณ์  ศรชีูทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
-  หน่วยสารบรรณ 
-  หน่วยแผนและงบประมาณ 
-  หน่วยประกันคุณภาพ 

  4 น.ส.ก าไลทอง  รัตนจ านงค ์ พนักงานพิมพ์ 3 
-  หน่วยการเงินและพสัด ุ
-  หน่วยประกันคุณภาพ 
เกษียณอายรุาชการ  30 กันยายน  2557 

  5 นายสาธิต  ทองสุข พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ ภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร์) 

  6 นางสาวประภา  ไชยชาญยุทธ ์ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

  7 นางปรีดา  ไชยชาญยทุธ์ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

  8 นางสาววนัทนา  มติกัณโฐ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

  9 นางพวงทิพย์  สุขสุด พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

 10 นางอุษณา  บุญฤทธิ ์ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์) 

 11 นางนัสธนัญ  อนันตพงศ ์ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์) 

12 นางเดือน  กราสวัสดิ ์ พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์) 

13 นางสุจิรา  สุวรรณ์คง พนักงานบริการ หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์) 
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อัตราก าลังบุคลากรงานวิทยบริการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  น.ส.บุญศร ี บุญช่วย บรรณารักษ์ 
รักษาการต าแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการ 
หน่วยบริการยืม - คืน 

2.  น.ส.เพลิน  จันทวงศ ์ พนักงานห้องสมุด 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  นางพรพิมล  คงอินทร์ พนักงานห้องสมุด หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

4.  นายสมโชค  ณ ถลาง บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

5.  น.ส.ปรีดาวรรณ  สินจรูญศักดิ ์ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

6.  น.ส.บุญศร ี บุญช่วย บรรณารักษ์ หน่วยบริการยืม - คืน 

7.  น.ส.รัชณ ี จีระกาญจน ์ บรรณารักษ์ หน่วยบริการยืม - คืน 

8.  น.ส.สมศร ี หวันชิตนาย บรรณารักษ์ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

9.  น.ส.ศรัญญา  โรจนวงศ์ชัย นักเอกสารสนเทศ 
หน่วยบริการตอบค าถาม  
และช่วยการค้นคว้า 
หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10.  นายกอบศักดิ ์ ณ นคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมตัิ 

11.  น.ส.พรเพ็ญ  แก้วกล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ 

12.  นายปิยะ  มาส่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตทัศนวัสดุ 

13.  นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตทัศนวัสดุ 

14.  นายจรุณ  สงัข์สวัสดิ ์ บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

15.  น.ส.สุวภรณ์  อาญาพทิักษ์ บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

16.  นางจารึก  คงขวัญ บรรณารักษ์ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

17.  น.ส.อุไรพรรณ  มูสิกรัตน์  นักเอกสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

18.  นางสุภัททิรา   โทนแก้ว นักเอกสารสนเทศ 
หน่วยบริการตอบค าถาม  
และช่วยการค้นคว้า 
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อัตราก าลังบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์  เหลาะเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการอบรม 
- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

2 นายปัณณธร  พูลสวัสดิ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการ  
  จัดการอบรมหน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

 
3 

 
 
 
นางเพ็ญประภา  ยีเจะ๊ 

 
 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการอบรม 
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการ 
  จัดการอบรมหน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

4 นายสรายุทธ  กูลเกื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

5 นายบุญถึง  คงแก้ว                      นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดการอบรม 
- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

6 นายพงษ์ดนัย  สุวรรณชาตร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

7 นายธนศักดิ์  สง่า นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย ์
- หน่วยดูแลห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 

8 
 
นายอรุณ  แดงประดา 

 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย ์
- หน่วยดูแลห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 

9 นายอณพัช  คุโณดม 
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย ์
- หน่วยดูแลห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 
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อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน  จ าแนกตามงาน/ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง ประเภทอัตราก าลัง รวม
อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ า 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
ประจ าตาม

สัญญา 
ส านักงานผู้อ านวยการ       
     1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    1  1 
         รวม 1 
งานธุรการ       

1. เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 1    2 3 
2. พนักงานบริการ     9 9 

          รวม 13 
งานวิทยบริการ       

1. พนักงานห้องสมุด  2    2 
2. บรรณารักษ์   4 1 3 8 
3. นักเอกสารสนเทศ   1  2 3 
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1  1 2 
5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา     2 2 

           รวม 17 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

1.   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   3 2 2 7 
2.   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
     คอมพิวเตอร์ 

    2 2 

          รวม 9 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 40 
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อาคารและสถานที่  

งานวิทยบริการ  
ชั้นที ่1  (อาคารบรรณราชนครินทร์)  ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการ

วารสารและหนังสือพิมพ์  ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา ห้องอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้อง
วิทยานิพนธ์ และบริการถ่ายเอกสาร  

ชั้นที ่1  (อาคารหลังเก่า) ให้บริการอินเตอร์เน็ต ณ ห้อง Self Access Center มี
คอมพิวเตอร์ให้บริการ 140 เครื่อง รวมบริการพิมพ์งาน  ห้องควบคุมเครือข่าย ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่วน
งานเทคนิค            (งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ  งานวิเคราะห์
หมวดหมู่หนังสือ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนงานซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ) บริการมุม
กาแฟ                                                                 
 ชั้นที่ 2  (อาคารบรรณราชนครินทร์) ให้บริการหนังสือภาษาไทยหมวด  000 – 369 งาน
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องอ่านหนังสือ ห้องผู้อ านวยการ ห้องส านักงาน ห้องค้นคว้าส าหรับอาจารย์ มุม
Mini TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) 
 ชั้นที่ 2 (อาคารหลังเก่า) ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์  ห้องประชุมกลุ่มย่อย  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) หนังสือนวนิยาย 
หนังสือเรื่องสั้น  หนังสือปกอ่อน  หนังสือเด็กและเยาวชน  วารสารเย็บเล่มตั้งแต่ปี พ .ศ.2540 ลงมา    
หนังสือเก่า 

ชั้นที่ 3 ให้บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 370 – 639 ห้องอ่านหนังสือ ห้องค้นคว้าส าหรับ
อาจารย์   ห้องหนังสือธรรมะ  หนังสือมุมคุณธรรม (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม) 
ห้องเรียน 1 ห้อง 

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

ชั้นที่ 5 ให้บริการหนังสือภาษาอังกฤษหมวด 000 – 900 หนังสือวิจัย  สารนิพนธ์กองทุน
หมู่บ้าน ผลงานอาจารย์  ห้องอ่านหนังสือ  ห้องสารสนเทศพิเศษ ห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

ชั้นที่ 6 ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ ให้บริการยืม-คืน-ชม สื่อโสตทัศนวัสดุ ห้องประชุมปาริฉัตร 
(ปริมาณ 60 คน) ห้องประชุมประดู่ (ปริมาณ 40 คน) และห้องกระดุมทอง (ให้บริการชมวัสดุโสตฯทั่วไป) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 2) ให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  ชั้นที่ 1 ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายส าหรับนักศึกษา มีห้องเรียน  จ านวน 2 ห้อง 
  ชั้นที่ 2  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องอ่ืน ๆ  จ านวน  7 ห้อง  ประกอบด้วยดังนี้ 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ  จ านวน 51 เครื่อง ใช้
ส าหรับฝึกอบรม  บริการให้เช่าใช้ส าหรับหน่วยงานภายนอก และให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ  จ านวน  25  เครื่อง                   
ใช้ส าหรับการให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  3  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ  จ านวน  41 เครื่อง                    
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาตามตารางปกติ 
   -  ห้อง server  ใช้ส าหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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  ชั้นที่ 3 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องอ่ืน ๆ   จ านวน  5 ห้อง  ประกอบด้วยดังนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  4   มีเครื่อง Macintosh  จ านวน  41 เครื่อง ใช้
ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  5  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  41 เครื่อง                       
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6  มีเครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน   41  เครื่อง                    
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7  ใช้ส าหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ควบคุมระบบเครือข่าย 

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8  เป็นห้องเรียน  ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  9  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  41  เครื่อง                       

ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้ 
ชั้นที่ 1 มีห้องส านักงาน  ให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงาน

ภายใน  บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน 
  ชั้นที่ 2    มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 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  บริการให้เช่าใช้ส าหรับหน่วยงานภายนอก และให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
    -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  57  เครื่อง          
 ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  41  เครื่อง         
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 205  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  36  เครื่อง         
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 206  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  36  เครื่อง         
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องระบบเครือข่าย  ใช้ส าหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

                   -  ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  ให้บริการนักศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์นอกตาราง
เรียน บริการค าปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ และนักศึกษา  บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  บริการ
นักศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ 
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ชั้นที่  3   มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องอ่ืน ๆ จ านวน 3 ห้องประกอบด้วยดังนี้ 

     -  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 จุจ านวน 144 คน 
            -   ห้องประชุม 2 จุจ านวน 144  คน 
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ปีงบประมาณ 2558  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ             

4 ประเภท ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้  งบประมาณเงินคงคลัง  งบประมาณเงินรายจ่าย และงบประมาณ
อ่ืนๆ รวมจ านวนทั้งสิ้น   9,771,800  บาท  (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
งบประมาณ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. งบประมาณเงินรายได้ 16,663,400 19,101,700 90,600 
-  เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 10,659,400 12,960,400 - 
-  เงิน กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา 6,004,000 6,141,300 90,600 
2. งบประมาณเงินคงคลัง - - 8,501,200 
3. งบประมาณเงินรายจ่าย 1,160,000 1,080,000 1,080,000 
4. งบประมาณอ่ืนๆ - - - 
-  งบจากบัณฑิตวิทยาลัย 8,000 - - 
-  งบสนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย 1,802,200 - - 
-  งบบริการวิชาการ - -               100,000 
รวม 19,633,600 20,181,700 9,771,800 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558                                                  
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 
1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การ

วิจัยและการบริหารจัดการ 440,000 
งบประมาณคงคลัง 

2 จัดกาครุภัณฑ์ส าหรับการให้บริการ 650,000 งบประมาณคงคลัง 
3 จัดหาอุปกรณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 438,000 งบประมาณคงคลัง 
4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายไร้สาย 250,000 งบประมาณรายจ่าย 
5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายส าหรับการบริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 150,000 
งบประมาณรายจ่าย 

6 ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลกลางส าหรับบริการการศึกษา
และงานวิจัยเฉพาะด้าน  

200,000 งบประมาณรายจ่าย 

 รวม 3,928,000  
               

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 500,000 งบประมาณคงคลัง 
2 บ ารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 100,000 งบประมาณคงคลัง 
3 อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ 43,400 งบประมาณคงคลัง 
4 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 200,000 งบประมาณคงคลัง 
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการ

ใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้บนระบบเครือข่าย 
22,200 งบประมาณคงคลัง 

6 บริการโควต้างานพิมพ์ส าหรับนักศึกษา 184,000 งบประมาณคงคลัง 
7 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (ด้านวิทย์) 240,000 งบประมาณรายจ่าย 
8 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (ด้านสังคม) 240,000 งบประมาณรายจ่าย 
 รวม 1,0506,200  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความสามารถนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร ด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานห้องเรียนเสมือน LMS ส าหรับ
อาจารย์ 

20,400 งบประมาณ กศ.บป 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Wega ส าหรับการ
ท างานวิจัยเชิงสถิติ (Opensource) 

20,400 งบประมาณ กศ.บป 

 รวม 40,800  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม 
ล าดับที ่ โครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Apps For Education 100,000 งบบริการวิชาการ 
 รวม 100,000  
       
           

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ           
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ E-MOU 12,000 งบประมาณ กศ.บป 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบ E-Meeting 6,000 งบประมาณ กศ.บป 
 รวม 18,000  

      
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี 
ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 บริหารส านักวิทยบริการฯ 4,005,800 งบประมาณคงคลัง 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน

แผนกลยุทธ์ 
21,200 งบประมาณคงคลัง 

3 พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 120,000 งบประมาณคงคลัง 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 3,000 งบประมาณ กศ.บป 
5 อบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศึกยภาพการให้บริการเพ่ือเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
14,400 งบประมาณ กศ.บป 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ไคเซ็นกับการพัฒนาคนและพัฒนางาน 14,400 งบประมาณ กศ.บป 
 รวม 4,178,800  
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติ่มของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  และตัวบ่งชี้พัฒนาตามภารกิจหลัก
ของงานวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  3.1,3.2,3.3  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ         
การด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็น
สากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย               
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุด เน้น                
ของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับ
พันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก/สถาบัน เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์ :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์ :  08-9734-5140 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการประจ าส านัก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านัก/
สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักโดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่บุคลากรภายในส านัก 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือ

บริบทของส านัก 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  และติดตาม

แผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณา 

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

8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลุยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักฯ  ปีละ 2 ครั้งเพ่ือ
ประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน  และ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ และ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2556 -2559 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2557 – 2560 ของ
มหาวิทยาลัยฯ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่2(พ .ศ .2551–2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่11 (พ.ศ.2555 – 
2559โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  กล่าวคือ 
        ในปีงบประมาณ  2557 ส านักฯ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้ งที่   1  วันที่  20 
พฤษภาคม 2557  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม  
2557 โดยมีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและ
บุคลากร ครั้งละ  25 คน  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการฯ รอบ 6 เดือน(ต.ค.56-มี.ค.
57)และรอบ (เม.ย.57-ก.ย.57)  และทบทวนแผนกล

1. แผนกลยุทธ์ส านักฯ พ.ศ.2557 – 2560 
2. นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 2556 -2559 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี  2557 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี  2558 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประเมินผล

การปฏิบัติงานและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ครั้งที่  
1  วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
7 – 8 สิงหาคม  2557 

6. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1  
27  มีนาคม  2558 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ยุทธ์ส านักฯ พ.ศ. 2557-2560    
       ในปีงบประมาณ  2558 ส านักฯ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้ งที่  1  27  มีนาคม  
2558  โดยมีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและ
บุคลากร จ านวน  25 คน  เป็นการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2558 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2557-มีนาคม  2558)
และทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักฯ พ.ศ. 2557-2560    
   

2. ส านักฯ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักไปสู่
บุคลากรภายในส านักฯ โดยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์ขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และแผนพัฒนางาน
ให้บุคลากรได้ รับทราบและเข้า ใจทิศทางการ
ด าเนินงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  นอกจากนี้มี
การน าแผนกลยุทธ์เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ
ทางเว็บไซต์ส านักฯ   

1. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ครั้งที่  1  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 – 
8 สิงหาคม  2557 

2.  แผนปฏิบัติการประจ าปี  2557 
3.  แผนปฏิบัติการประจ าปี  2558 
4.  ภาพเว็บไซต์ส านักฯ แสดงการเผยแพร่แผนต่าง 

ๆ ของส านักฯ 

3. ส านักฯมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบท
ของส านักฯ โดยวิธีการจัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2557  
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และจัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  
2558 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  เพ่ือถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกันก าหนด  
เป้ าหม ายกา รด า เ นิ น ง าน  ร ะยะ เ ว ลา  แล ะ
ผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. แผนกลยุทธ์ส านักฯ พ.ศ.2557 – 2560 
2. สรุปโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี  2557 
4. สรุปโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
5. แผนปฏิบัติการประจ าปี  2558 
 

4. ส านักฯ น าตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ไปก าหนดลง
ในค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้  ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพ่ือใช้วัดความส าเร็จของทั้งแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  กล่าวคือ   
       ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 1 การพัฒนาโครงสร้าง

1. แผนกลยุทธ์ส านักฯ พ.ศ.2557 – 2560 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
3. ภาพกิจกรรมโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี 2558 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
พ้ืนฐานทางด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยฯ  ตัวชี้วัด 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ใน
ปีงบประมาณ  2558  3.60   
 
 
 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และค่าเป้าหมาย 
(target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความ ส าเร็จ
ของการด าเนิน งานตามแผนกลยุทธ์ และมี
กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรส านักฯท่ีเกี่ยวข้องใน
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเป็นผู้รับผิดชอบใน
กิจกรรม/โครงการเพ่ือให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย 
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน โดยจะ
ปรากฏในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบตามพันธกิจของส านักฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด า เนินงานและสร้ า งความเชื่ อมั่ นว่ า ได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปี 2558 
2. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปี

งบประมาณ  2558 

6 .  ส านั กวิ ทยบริ การฯ มี การติ ดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตามไตรมาส เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหารส านักฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา หากไม่เป็นไปตามแผนก็จะ
มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง  

1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส 
2. รายงานการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปี 2558 
 

7.  ส านั กวิทยบริการฯ มีการประเมินผลการ
ด า เนิน งานตามตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงาน
ผลต่อผู้บริหารส านักฯ เพ่ือพิจารณา 

1. รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

   
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน

จ านวน  8 ข้อ 
(1 - 8) 

จ านวน  7 ข้อ 
(1-7)    
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ด าเนินการ 5  คะแนน 4  คะแนน 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ  ตามแผนที่ก าหนด   
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายเสรี  ชะนะ   โทรศัพท์ :  08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีชูทอง  โทรศัพท์ :  08-6597-6990 

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 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
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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  

เกณฑ์มาตรฐาน หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการฯ  ผ่านการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้และสังคมการเรียนรู้  โดยจะ
เห็นได้จากแผนการจัดการความรู้โดยมีประเด็นความรู้
จ านวน  1  เรื่อง คือการน าระบบCloud Storage
ผ่านโปรแกรม Dropbox มาใช้ในการจัดเก็บไฟล์งาน
ร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรงานธุรการ  

1. แผนการจัดการความรู้ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ 
 

2. 2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
ประเด็นความรู้ เรื่อง การน าระบบ Cloud Storage 
ผ่านโปรแกรม Dropbox โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคลากรงานธุรการ และผู้บริหาร  เพ่ือเป็นการน าร่อง 
ซึ่งต่อไปจะให้บุคลากรของส านักฯ  ทุกฝ่ายน าระบบ
ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

1. แผนการจัดการความรู้ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ 
 

3.ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้โดย
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ประเด็นความรู้ เพ่ือน าไปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี  โดยมีผู้บริหารคืออาจารย์เสรี  ชะนะ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี  ได้น าระบบ 
Cloud Storage ผ่านโปรแกรม Dropbox  มาคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ บริหารและ
บุคลากรงานธุรการ บอกถึงประโยชน์ที่จะได้รับหาก
น าระบบดังกล่าวมาปฏิบัติมี สอนวิธีการใช้  จน
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้น าระบบดังกล่าวไปใช้ในใน
การจัดเก็บไฟล์งานร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากร
งานธุรการ  ซึ่งเป็นการจัดการไฟล์ในคอมพิวเตอร์ 
โดยผู้ ใช้งานสามารถเรียกใช้งานไฟล์ต่างๆ ที่ถูก

1. แผนการจัดการความรู้ 
2. ภาพแสดงการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน หลักฐาน 
จัดเก็บใน Dropbox ร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีการ
เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต  โดยการใช้คอมพิวเตอร์ 
Notebook, PC หรือ มือถือ ก็สามารถเข้าถึงไฟล์งาน
ได้อย่างง่ายดาย และตรงกันเสมอ ไม่ว่าจะมีการ เพ่ิม 
ลด แก้ไข ไฟล์ใดๆ ในโฟสเดอร์ของ Dropbox 
 
4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge)โดยส านักวิทย
บริการฯ ได้มีโอกาสน าระบบดังกล่าวไปน าเสนอใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซึ่งได้รับ
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล
แนวปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ดี ด้านการพัฒนางาน ระดับ 
ดี 

1.  ภาพแสดงการใช้งานระบบ Cloud Storage ผ่าน
โปรแกรม Dropbox   
2.  ใบประกาศนียบัตร 

5. 5.จากการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้น าโปรแกรม 
Dropbox มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสารเพ่ือให้
ทั้งผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้
เอกสารร่วมกันได้ ผู้บริหารสามารถติดตามงานที่
มอบหมายได้   อีกทั้ งยั งท า ให้ท า ให้ประหยัด '
งบประมาณการจัดซื้อ Flashdrive และประหยัด
พ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และมี
ความปลอดภัยในการส ารองข้อมูล  อีกทั้งยังมีส านัก
วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้น า
ผู้บริหารและบุคลากร เข้ามาศึกษาดูงานระบบ
ดังกล่าว และได้เชิญผู้บริหาร อาจารย์เสรี  ชะนะ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ไปเป็น
วิทยากรเพ่ือบรรยายระบบงานดังกล่าวในการประชุม
เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ค รื อ ข่ า ยส า นั ก วิ ท ยบริ ก า ร ฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

1. ใบประกาศนียบตัร 
2. หนังสือขออนุญาตศึกษาดูงาน 
3. หนังสือเชิญวิทยากร 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบันสู่ จ านวน  5 ข้อ จ านวน  5 ข้อ    
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สถาบันเรียนรู้ (1 - 5) 
5  คะแนน 

(1-5) 
5  คะแนน 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรด าเนินการตามประเด็นความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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 เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

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

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านัก/สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/
บริบทของส านัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร

หลักสูตร  
- การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 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 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย

ในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อ
ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส านัก/
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
 ส านัก/สถาบัน เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 

เจ้าหน้าที่ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว 
online เป็นต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. ส านัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน

รองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า 
และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
สถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่
ได ้ ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านัก
วิทยบริการฯ  ตามค าสั่ งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 009/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน สั่ง ณ วันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักฯ จ านวน 13 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะท างาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบในค าสั่งแต่งตั้ง
ให้กับคณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือด าเนินงาน
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. แผนบริหารความเสี่ยง  2557 

 

2.  ส านักวิทยบริการฯ  มีการวิเคราะห์และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ตามบริบทของส านักวิทย
บริการฯ  ซึ่งประกอบด้วย   
    1.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (ระบบเครือข่าย
สามารถใช้งานได้  แต่ยังไม่เสถียร ปัจจัยเสี่ยงคือ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายจากส่วนกลาง
ไปยังหน่วยงานต่างๆ เชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด หากเกิด
ความช ารุดของเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งจะท าให้
ปลายทางไม่สามารถใช้งานได้ ) 

2.  ความเสี่ยงด้านบริหารจัดการ (ผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ MIS  ใช้งานระบบได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ปัจจัยเสี่ยงคือ 1)ผู้ใช้ขาดทักษะ ความเข้าใจในการใช้
งานเนื่องจากบางระบบไม่ได้ใช้งานจริง  ในช่วงที่
บริษัทวิชั่นเน็ตอบรมให้ความรู้ หลังจากบริษัทที่
ปรึกษาไม่อยู่ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้งาน 2)ระบบ
ไม่รองรับการใช้งาน บางระบบยังมีข้อผิ ดพลาด  
3)การใช้งานระบบ MIS ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบ, 
ผู้บริหารไม่มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ 
ปัจจัยเสี่ยงคือ ไม่มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (DSS))  
3.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ผู้ใช้บริการไม่
สามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่
ต้องการได้ ใน เวลา อันรวดเร็ ว  ปั จจั ย เสี่ ย งคือ
ผู้ ใช้บริการขาดทักษะในการสืบค้นและเข้าถึ ง
ทรัพยากรสารสนเทศ) 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 2557 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของความเสี่ยง  และจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยใช้กรอบ /ประเด็น
การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (MIS) ใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (16) โอกาสที่จะ
เกิดสูง (4) ผลกระทบสูง (4)  
2. ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่เสถียร 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6) โอกาสที่จะเกิดน้อย (2) 
ผลกระทบปานกลาง (3) 
3.  ผู้บริหารไม่มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6) โอกาสที่จะเกิดปานกลาง 
(2) ผลกระทบปานกลาง (3)  
4.  ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง (6) โอกาสที่จะเกิดปานกลาง (3) 
ผลกระทบน้อย (2) 

1. แผนบริหารความเสี่ยง  2557 
 

4. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งปรากฏในรายงาน
ความเสี่ยงปี 2557  และด าเนินการตามแผน โดย
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุม
ความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ซึ่งได้ด าเนินการตามแผน โดยมีกรอบ
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด  และมีการติดตามเป็นราย
ไตรมาส  ดังนี้ 
1. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (MIS) ใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (16) ใช้วิธี
ควบคุมความเสี่ยง แนวทางปรับปรุงคือ อบรมให้
ความรู้กับผู้ใช้งานระบบ MIS ทุกระดับ และพัฒนา
ทักษะบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบ MIS ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือสูง (8)  ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท า
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) โดยความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ในภาพรวมเท่ากับ 3.96  

1. แผนบริหารความเสี่ยง  2557 
2.  รายงานความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557 
3.  รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการ (MIS)  
ปีการศึกษา 2557 
4. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา
2556  
5. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2557 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (DSS) 
7. ระบบ DSS (Decision Support System) เข้าใช้
งานจากเว็บไซต์ http://dss.skru.ac.th/index.php 
8. รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา2557 

http://dss.skru.ac.th/index.php
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่เสถียร 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง(6) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุ งคือเ พ่ิมเส้นทางการเชื่ อมต่อ
เครือข่ายย่อยระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจัดท า
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายไร้สายให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งมหาวิทยาลัย ระดับความเสี่ยง
คงเหลือปานกลาง(4) โดยวัดจากความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านระบบเครือข่าย ในปีการศึกษา2556 
จากเดิม 3.60 เพิ่มเป็น 4.03 ในปีการศึกษา 2557 
3. ผู้บริหารไม่มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (6) ใช้วิธีควบคุม
ความเสี่ยง  แนวทางปรับปรุงคืองานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหาร(DSS) ระดับความเสี่ยงคงเหลือน้อย 
(2) โดยส านักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร จ านวน 2 รุ่น ในวันที่ 3 
และ 10 มีนาคม 2557 รุ่นละ 20 คน 
4.  ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง(6) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุงคือ ผลิตสื่อแนะน าการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์การใช้สื่อ
เพ่ือการเข้าถึงทรัพยากร ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
น้อย(2) โดยความพึงพอใจจากการค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอร์เท่ากับ 43.8% อยู่
ในระดับดี  และความพึงพอใจจากการค้นหา
ทรัพยากรจากชั้นหนังสือเท่ากับ 39.2% อยู่ในระดับด ี

 

5 .  ส านั กวิ ทยบริ การฯ  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯผ่าน
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมี
การรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตร
มาส ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

1. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  2557 
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง 
จ านวน 6 ข้อ 

(1-6) 
5 คะแนน 

จ านวน 5 ข้อ 
(ข้อ  1-5) 
4 คะแนน 

  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.3  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จะต้องน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้ในการปรับแผนหรือ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ตัวบ่งช้ี 2.4  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล

ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์ :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์ :  08-9734-5140 

 
เกณฑ์การประเมิน  

  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับ

ดูแลสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบัน ได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการ
จัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติ
สภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตาม
ระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจ
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

หมายเหตุ ระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี ระดับส านัก/สถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  และระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี 
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ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน  
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  ได้รับการประเมิน
ติดตาม  ตรวจสอบผลงานในต าแหน่งผู้อ านวยการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557  จากโดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง               
ในวันที่  30  มีนาคม  2558  เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า  หาจุดเด่น จุดด้อยในการบริหารงาน 
โดยได้รับการประเมิน  จ านวน  3 มิติ  ดังนี้  
      มิติที่ 2  การบริหารจัดการ จ านวน  5  ตัวบ่งชี้  
ได้แก่ 
      1. ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 
      2. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
      3. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
     4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
     5.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน 
      มิติที่ 4 การบริหารจัดการมุ่งอนาคต  จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
      1. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการมุ่งสู่
อนาคต 
      2.  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในและ
ต่างประเทศ 
     มิติที่ 5 ศักยภาพของผู้บริหาร  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
      1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
      2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
งบประมาณ 
      3. การบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
      4. ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหาร   
      ผลการประเมินผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ในปีงบประมาณ 2557 ได้คะแนน 4.82 

1. รายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   และใน
ต า แหน่ ง คณบดี / ผู้ อ า นวยการ   ประจ าปี
งบประมาณ  2557 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร 

4.50 4.82 
  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรน าข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  และต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หลักการ 
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
การวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายเสรี  ชะนะ   โทรศัพท์ :  08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์ :  08-9734-5140 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ

กิจและพัฒนาการของส านัก/สถาบัน  และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของส านัก/สถาบัน   
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของส านัก/สถาบัน   
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
  1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน

ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน/
มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก/สถาบัน ในปีถัดไป 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านัก/สถาบัน ทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและบริบท

ของส านัก/สถาบัน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก/สถาบัน

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ

เผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ  

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไก 
โดยใช้หลักการพัฒนาและการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3 ระบบ คือ  
     1) ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไกของระบบคือ    
มีนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส านัก
ฯ มีแผนงานการประกันคุณภาพ และมีการแต่งตั้ง

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก/
สถาบันประจ าปีการศึกษา 2557 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 2557 

3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/
สถาบัน   

4. แผนการประกันคุณภาพของส านัก/สถาบัน   
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักฯ เพ่ือร่วม ทบทวน วิเคราะห์  และปรับปรุง
การพัฒนาระบบคุณภาพ 
      2) ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบคือ 
ส านักฯมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
     3) ระบบการประเมินคุณภาพ กลไกของระบบคือ 
มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
2. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ให้ความส าคัญเรื่องการ 
ประกันคุณภาพโดยได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านประกัน 
คุณภาพไว้ในแผนกลยุทธ์ของส านักฯ ซึ่งได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการ 
ด าเนินการเสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยฯ 
 ประจ าทุกสิ้นรอบปีการศึกษา 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก/
สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2557  

2. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพของส านัก ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

3. ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการฯ  ได้ก าหนด
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจหลัก ซึ่งเป็นแหล่งให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ  ส าหรับการเรียนรู้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีครอบคลุมที่
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  สนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 1.  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้บริการ 
 2.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ห้องสมุด 
 3.  การจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 2557  

3. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านัก ประจ าปีการศึกษา 2557  

4. 4. สานักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ฯก าหนดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวบ่งชี้ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานของแต่ตัวบ่งชี้ และจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่ก าหนด และ น า
ผลการประเมินเข้าวาระการประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 2557  

2. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านัก ประจ าปีการศึกษา 2557 

3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ 
   ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
   ภายในของส านัก ประจ าปีการศึกษา 2557 
4.รายงานสรุปผลการประเมินของส านัก/สถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก/สถาบัน 
6. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก/

สถาบัน 
5. ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
มาปรับปรุงการด าเนินงานของปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1.  สรุปผลการทบทวนแผนกลยุทธ์  ควรแนบ
หลักฐานการประเมินผล เช่น รายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ  6 เดือน/12 เดือน  เพ่ือให้แสดงถึง
ความเปลี่ยนแปลงของก่อนและหลังการประเมินผล
การปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ระบบบริหาร
จัดการที่ดี  เป้าประสงค์ ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนในปีงบประมาณ  2557 ร้อยละ  
80   
   ดังนั้นการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน ส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ การ
ด าเนินงานไปตามแผนที่ก าหนดมากยิ่งข้ึน 
 

1. รายงานสรุปผลการประเมินของส านัก ประจ าปี
การศึกษา 2557 

2. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก
ประจ าปีการศึกษา  2557 

6. ส านักฯ ได้ พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
องค์ประกอบที่ส านักฯ รับการประเมิน 

1. ภาพแสดงรายละเอียดระบบสารสนเทศประกัน
คุณภาพ 

 
7. ส านักวิทยบริการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก และภายใน เข้ามา
เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของ
ส านักฯ  
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและ 
ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในของส านัก ประจ าปีการศึกษา 2557 

8. มีส านักวิทยบริการฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็น
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ   
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง และได้ระบุไว้ว่า จะมี
การประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พิจารณาได้จาก 
      1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ  ซึ่งเพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกัน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ก็ได้มีการจัดตั้ ง เครือข่าย
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  โดยได้
มีการประชุมร่วมกันปีละ  1 – 2 ครั้ง  เพ่ือร่วมกัน
หารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันทุก ๆ ด้าน 
     3.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  โดยจะมีการจัด
โครงการประชุมเครือข่ายฯ ร่วมกัน ปีละ  1 ครั้ง  ซึ่ง
เป็นการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เพ่ือร่วมกันหารือ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกันทุก ๆ ด้าน 
 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้   

3. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้อ านวยการส านัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

4. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้   

 
 

9. ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ  ได้ 
น าประเด็นความรู้  เรื่ อง  การน าระบบ Cloud 
Storage ผ่านโปรแกรม Dropbox  มาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี   ซึ่ งขณะนี้ ได้ พัฒนามาเป็นโปรแกรม  
Google Drive  มาใช้ในการบริหารจัดการเอกสาร
เพ่ือให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ใช้เอกสารร่วมกันได้ ผู้บริหารสามารถติดตามงานที่
มอบหมายได้   อีกทั้ งยั งท า ให้ท า ให้ประหยัด '
งบประมาณการจัดซื้อ Flashdrive และประหยัด
พ้ืนที่การจัดเก็บข้อมูล ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และมี
ความปลอดภัยในการส ารองข้อมูล   โดยได้มีโอกาส
น าระบบดังกล่าวไปน าเสนอในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซึ่งได้รับรับการพิจารณา
จากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติตามตัว
บ่งชี้ที่ดี ด้านการพัฒนางาน ระดับดี อีกทั้งยังมีส านัก
วิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้น า
ผู้บริหารและบุคลากรเข้ามาศึกษาดูงานระบบ
ดังกล่าว และได้เชิญผู้บริหาร อาจารย์เสรี  ชะนะ  

1. ใบประกาศนียบตัร 
2. หนังสือขออนุญาตศึกษาดูงาน 
3. หนังสือเชิญวิทยากร 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไปเป็น
วิทยากรเพ่ือบรรยายระบบงานดังกล่าวในการประชุม
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร เ ครื อข่ า ยส า นั ก วิ ทยบริ ก า ร ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จ านวน 9 ข้อ 
(1-9) 

5 คะแนน 

จ านวน 9 ข้อ 
(1-9) 

5 คะแนน 
  

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.5  
จุดแข็ง 

1.  ส านักวิทยบริการฯ  มีแนวปฏิบัติที่ดีสามารถเผยแพร่ให้หน่วยอื่นน าไปใช้ได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ตัวบ่งชี้พัฒนาตามภารกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ  ส าหรับการเรียนรู้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  มีระบบ
เครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  สนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆ
ด้าน  ได้แก่การเรียนการสอน  บริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตวับ่งชี้  จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
 3.1  ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
 3.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด 
 3.3  การจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   
3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หมายถึง กิจกรรมที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดขึ้นและ/หรือที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศส าหรับผู้รับบริการ   
การอบรมการใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ การแนะน าการใช้ห้องสมุด/ทรัพยากรสารสนเทศเป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 
2. มีระบบและกลไกในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
3. มีการด าเนินงานตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
4. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นางสาวปิยกุล  บุญญาศรีรัตน์  โทรศัพท์ :  08-5010-9391 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางจารึก  คงขวัญ    โทรศัพท์ :  08-5806-2374 

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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การด าเนินงาน :   

ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน 

 

1.ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 

2.ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการตามขั้นตอน PDCA ดังนี้ 
1. มีการวางแผนการด าเนินพร้อมขออนุมัติกิจกรรมฯ 
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมฯ 
3. มีการด าเนินงานตามแผน 
4. มีการประเมินผลกิจกรรมฯ 
5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมฯ ในปีถัดไป 

1.  กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
2.  ค าสั่งแต่งตั้งโครงการส่งเสริมการใช้บริการ 
3.  ภาพถ่ายกิจกรรม 
4.  สรุปผลกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้
ส าเร็จร้อยละ 100  พิจารณาได้จากการ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ จ านวน 10 โครงการ  ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้ตามที่แผนที่วางไว้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด  จ านวน  10 โครงการ 

1.  แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
2.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการ 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 

1.  สรุปผลกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 

5. ส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลจากการประเมินกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร  ในปี ง บประมาณ  2556                       
มาปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการใน
ปีงบประมาณ 2557 โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้บริการได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายขึ้น
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดมาก
ยิ่งขึ้น 

1.   แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5)   
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11.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
การคิดรอบปี: ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของห้องสมุด เนื่องจากการให้บริการของห้องสมุดจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้
จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจโดยจะพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก คือ 

1. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นางสาวปิยกุล  บุญญาศรีรัตน์  โทรศัพท์ :  08-5010-9391 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวบุญศรี  บุญช่วย    โทรศัพท์ :  08-6697-8099 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00-1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51-4.50 4.51 – 5.00 

***ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด คะแนนเฉลี่ย 4.13  
หลักฐานอ้างอิง 
 11.2-1-1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการห้องสมุด 

4.00 4.13 
  

 

 
 
 



49 
 

11.3 การจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการด าเนินงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. มีระบบและกลไกในการเชื่อมต่อเครือข่าย  เช่น  มีผู้รับผิดชอบ  มีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ใน 

การพัฒนาระบบเครือข่าย 
3. มีการด าเนินงานตามแผน 
4. มีการประเมินการใช้งานเครือข่าย 
5. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส  โทรศัพท์ :  08-9733-3779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสมศักดิ์  เหลาะเหม   โทรศัพท์ :  08-0138-8371 
 
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 :   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

1. ส านักวิทยบริการฯ  ได้บรรจุแผนการด าเนินงาน
ด้ านระบบ เครื อข่ า ย อิน เทอร์ เ น็ ต ไ ว้ ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักฯ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ขับเคลื่อน
แผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

1. แผนกลยุทธ์ส านักฯ พ.ศ. 2557 – 2560 
2.  แผนปฏิบัติประจ าปี  2558 

2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
ด้านระบบเครือข่ายและมีผู้รับผิดชอบ ซึ่งปรากฏอยู่
ในภาระงาน  นอกจากนี้ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่าย 

1. ภาระงานของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย  
2. คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 

3. ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพตามแผนแม่บทแม่บท 
ไอซีที โดยจะพิจารณาได้จากการน ายุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีให้
ทันสมัย ต่อเนื่อง  และมีความม่ันคงปลอดภัย มาใช้
ในการขอจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
การจัดหาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที 

1.  คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 
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ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

ขยายระบบเครือข่ายไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้
ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดท าแบบประเมิน
การใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
ค่าเฉลี่ย 4.03 ระดับ ดี  

1.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบเครือข่าย 

5. ส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลการประเมินการใช้
งานระบบเครือข่ายมาปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2558 เพ่ือด าเนินโครงการดังนี้  
     1. โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเครือข่าย
พ้ืนฐาน  
     2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่าย
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน
การสอน 
 

1.  คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2557 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
การจัดการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5)   
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เพ่ิมเติ่มของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่  2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  และตัวบ่งชี้พัฒนาตามภารกิจหลักของงานวิทยบริการและงานเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  3.1,3.2,3.3 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
ล าดับ

ที ่
ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 4 ดี 
2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ดีมาก 
2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 ดี 
2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 4.82 ดีมาก 
2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.56 ดีมาก 
 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมิน  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี   ดีมาก  ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ.    
การแปลผลคะแนน   
  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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 8 ข้อ 7 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 6 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 4.50 4.82 4.82 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
 
 
ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนนิงานตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนนิงานตอ้ง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

2.1  4  4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
2.2  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
2.3  4  4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
2.4  4.82  4.82 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
2.5  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

รวมคะแนนตาม  
I P O 

 4.56  4.56 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
               เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 

หมายเหตุ 

 I P O รวม   
มาตรฐานที่ 2 ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

  
4 

  
4 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  4  4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  4.82  4.82 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

  
5 

  
5 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

 4.56  4.56 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
 

 

ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก   
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 ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนนิงานตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนนิงานตอ้ง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - - - -  

ด้านกระบวนการภายใน - 4,4,5,4.82 - 4.46 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
ด้านการเงิน - - - - -  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 5 - 5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.56 - 4.56 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ผลการประเมิน - ดีมาก - ดีมาก   

 
ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนนิงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ - - - - -  
(2) ด้านวิชาการ - 5 - 5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
(3) ด้านการเงิน - - - - -  
(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4,4,5

,4.82 
- 4.46 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.56 - 4.56   
ผลการประเมิน - ดีมาก  ดีมาก   
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