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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโล ยี
สารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2559  ประกอบด้วยประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7  ตัวบ่งชี้เฉพาะ(ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 2 ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้
พัฒนา (ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย) 3 ตัวบ่งชี้   และตัวบ่งชี้พัฒนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 1 ตัวบ่งชี้   ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยมีบทสรุปแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ) 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า ทบทวน แผนกลยุทธ์ให้มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักฯ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการ ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ผลการด าเนินงาน ตั้งเป้าหมายไว้  8 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 5 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  
  
ตัวบ่งช้ี 1.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
  ผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินงาน เพ่ือถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และได้รับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงาน  ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ สามารถ
ด าเนินการได้ 5 ข้อ  5 คะแนน  บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ี 1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ส านักวิทยบริการฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มาก าหนดเป็นประเด็นความรู้ที่ครอบคลุม
พันธกิจมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้
น าไปใช้ ซึ่งสามารถด าเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ ผลการด าเนินงาน ตั้งเป้าหมายไว้ 5 ข้อ  สามารถด าเนินการ
ได้  5 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ี 1.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ส านักวิทยบริการฯ มีวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ  2 ด้าน  
ได้แก่ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง เพื่อน าไปจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงตามปีงบประมาณ ซึ่งได้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
และมีการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป  เป้าหมาย 6  ข้อ  สามารถด าเนินการได้  4 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
      ส านักวิทยบริการฯ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง  เป้าหมาย 5 ข้อ สามารถด าเนินการได้ 5 ข้อ  บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความต้องการผู้รับบริการตามประเด็นหลัก 5 ด้าน  ได้แก่ความพึง
พอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ความพึง
พอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ และความพึงพอใจ
ด้านผลการให้บริการโดยรวม ค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้ 4.51  ผลการด าเนินงาน 3.93  4 คะแนน  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช่ีที่  1.7  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วนและมีการน าผล  
การประกันคุณภาพมาปรับปรุงการด าเนินการส าหรับการประกันคุณภาพในปีถัดไป เป้าหมาย  9  ข้อ  สามารถ
ด าเนินการได้  7 ข้อ  4 คะแนน  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ (ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน)  2 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ 
 
ตัวบ่งช้ีพัฒนา (ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย)  3 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งช้ีพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 1 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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ค าน า 
รายงานประจ าปี (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ฉบับนี้เป็นรายงานผลการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 (1สิงหาคม 2559 – 31  พฤษภาคม 2560) ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายใน   
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7  ตัวบ่งชี้เฉพาะ(ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงาน) 2 ตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้พัฒนา (ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย) 3 ตัวบ่งชี้  
และตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 1 ตัวบ่งชี้  ดังนั้น
ตัวบ่งชี้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 13 ตัวบ่งชี้   

  ในโอกาสนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปี (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว) 

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26  มิถุนายน  2560 
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บทน า 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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 2558 

องค์ประ
กอบท่ี 

ชื่อตัวบ่งชี้ 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

(ระดับ
คุณภาพ) 

2. ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย   

2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน 5 ดีมาก 

2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ดีมาก 

2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 

2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4.82 ดีมาก 

2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.56 ดีมาก 

3. ตัวบ่งช้ีพัฒนาตามภารกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ 

3.1 
งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา 

ไม่ค านวณคะแนน 

3.2 
เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน า
ออกให้บริการ 

ไม่ค านวณคะแนน 

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด ไม่ค านวณคะแนน 

3.4 
ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์
ยืม 

ไม่ค านวณคะแนน 

3.5 
ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ไม่ค านวณคะแนน 

3.6 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ไม่ค านวณคะแนน 

3.7 
ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะ
และทุกหน่วยงาน 

ไม่ค านวณคะแนน 

3.8 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ไม่ค านวณคะแนน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากผลการตรวจในปีการศึกษา  2558 

1. ควรปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตามภารกิจหลักให้เป็นภาพรวมจากสองส่วนงาน (งานวิทยบริการและงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยสะท้อนถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานและพัฒนาการ 

2. ควรน าผลการด าเนินงานที่เป็นงานประจ าทั้งด้านวิทยบริการและงานไอทีน าเสนอไว้ในผลการด าเนินงานซึ่ง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

3. ส านักวิทยบริการฯ ควรผลักดันให้มหาวิทยาลัยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Google Apps มาใช้การ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือประหยัดงบประมาณและทรัพยากร 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 
 

 
จุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมิน 

 
แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตามภารกิจหลักให้
เป็นภาพรวมจากสองส่วนงาน (งานวิทยบริการ
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยสะท้อนถึง
คุณภาพของการปฏิบัติงานและพัฒนาการ 

1. ปรับตัวบ่งชี้ตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการและมหาวิทยาลัย 

สิงหาคม  2559 – 31 
พฤษภาคม  2560 มกราคม - เมษายน  

2560 

ผู้อ านวยการฯ 

2. ควรน าผลการด าเนินงานที่เป็นงานประจ าทั้ง
ด้านวิทยบริการและงานไอทีน าเสนอไว้ในผลการ
ด าเนินงานหรืออาจจะท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. จัดท าตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจของส านัก
วิทยบริการฯ 

สิงหาคม  2559 – 31 
พฤษภาคม  2560 มกราคม - เมษายน  

2560 

ผู้อ านวยการฯ 

3. ส านักวิทยบริการฯ ควรผลักดันให้
มหาวิทยาลัยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เช่น Google Apps มาใช้การจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร 

1. จัดอบรมการใช้งาน Google Apps For 
Education  ให้แก่อาจารย์ และบุคลากร 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
Google For 
Education เพ่ือพัฒนา
อาจารย์ บุคลากร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤษภาคม  2560 
 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
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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 าโปรแกรมระบบงานห้องสมุดขององค์ การศึกษาและวัฒนธรรมแห่ง
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 ได้ ใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด
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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ปรัชญา (Philosophy)  
“แหล่งวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น”  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย    ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย    เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 

1. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูลสารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและเป็นฐานองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
3. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆเพ่ือสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุก ๆ ด้าน 



9 
 

 

ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอซีทีให้ทันสมัย เพียงพอ 
และมีความมั่นคง เพ่ือการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความ พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน ทันสมัย และเหมาะสม 
2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายไอซีทีของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเสถียรภาพและ
ปลอดภัย 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1. มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านไอซี
ทีให้ทันสมัย เพียงพอ 
และมีความม่ันคง 
เพ่ือการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ความ พึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

3.5
5 

3.6
0 

3.7
0 

3.8
0 

1. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
โครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 
ทันสมัย และ
เหมาะสม 

1. โครงการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ 
 

ค่า FTESของการ
จัดบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาในอัตราไม่
สูงกว่า 8  FTES ต่อ
เครื่อง 

2.25 2.20 2.10 2.00 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. โครงการจัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือ
การบริหารจัดการ 

จ านวนซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์  

3 4 5 6 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. โครงการจัดหา
เครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ให้บริการ 

ร้อยละเครื่องแม่ข่าย
รองรับการให้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัย 

50 60 70 80 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ระบบเครือข่าย 

2. ปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
ไอซีทีของ
มหาวิทยาลัย
ให้มีความ
เสถียรภาพและ
ปลอดภัย 

1. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายไร้สาย 

ร้อยละของพ้ืนที่ที่
สามารถรับสัญญาณ 
WiFi 

80 100 100 100 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ระบบเครือข่าย 

2. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานศูนย์
ข้อมูลความเร็วสูง 
 

ร้อยละของพ้ืนที่
การศึกษาก าหนดมี
ความเร็ว Internet ไม่
ต่ ากว่า 1 GB 

80 85 90 100 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ระบบเครือข่าย 

3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ 

จ านวนผู้ให้บริการ
พ้ืนที่ส ารองข้อมูล
ภายนอก
มหาวิทยาลัย           

1 2 2 2 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ระบบเครือข่าย 
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4.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพ้ืนที่
ให้บริการนักศึกษา 

จ านวนจุดพื้นที่
รองรับการให้บริการ
ส าหรับสืบค้นข้อมูล
และเชื่อมเครือข่าย 

60 70 80 90 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ระบบเครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

2. เป็นศูนย์รวมทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น  
 

 

1.  จัดหา รวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกประเภทให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอน และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

1.จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร และ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรู้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การวิจัย 
และการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1. จัดหา รวบรวม 
และเผยแพร่
ทรัพยากร
สารสนเทศทุก
ประเภทให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน และ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการด้าน
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

3.60 3.7
0 

3.8
0 

3.9
0 

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์
ให้ครอบคลุมทุก
หลักสูตร และ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น
(ชื่อเรื่อง) 

1,000 1,50
0 

2,00
0 

2,50
0 

รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 

จ านวนฐานข้อมูล
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์  
เพ่ิมข้ึนปีละ 

1 1 1 1 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรู้
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย และการ
เรียนรู้ 
 

2. โครงการอบรมการ
สื บ ค้ น ฐ า น ข้ อ มู ล
ออนไลน์และการใช้
ห้ อ งสมุ ดและแหล่ ง
เ รี ย น รู้ บ น ร ะ บ บ
เครือข่าย 
 

ร้อยละอาจารย์ 
นักศึกษาใช้
ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

20 30 40 50 รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 

ร้อยละนักศึกษา
เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน  

20 30 40 50  
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1. จัดหา รวบรวม 
และเผยแพร่
ทรัพยากร
สารสนเทศทุก
ประเภทให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน และ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการด้าน
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 

3.60 3.7
0 

3.8
0 

3.9
0 

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์
ให้ครอบคลุมทุก
หลักสูตร และ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ิมขึ้น
(ชื่อเรื่อง) 

1,000 1,50
0 

2,00
0 

2,50
0 

รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 

จ านวนฐานข้อมูล
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์  
เพ่ิมข้ึนปีละ 

1 1 1 1 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการรู้
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้า 
การวิจัย และการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 

2. โครงการอบรมการ
สื บ ค้ น ฐ า น ข้ อ มู ล
ออนไลน์และการใช้
ห้ อ งสมุ ดและแหล่ ง
เ รี ย น รู้ บ น ร ะ บ บ
เครือข่าย 
 

ร้อยละอาจารย์ 
นักศึกษาใช้
ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน 

20 30 40 50 รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 

ร้อยละนักศึกษา
เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน  

20 30 40 50 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

3. พัฒนาความสามารถนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร ด้านไอซีที ของ
มหาวิทยาลัย 

1. เพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมศักยภาพความรู้ความ
ช านาญในการใช้ไอซีทีแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย 
 

1. ร้อยละนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีที 
2. จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเรียนการสอน 

1. พัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีขั้นพ้ืนฐาน
ให้แก่นักศึกษา 
2. พัฒนาทักษะด้านไอซีทีท่ีจ าเป็นในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1.เพื่อเสริมสร้าง
และส่งเสริม
ศักยภาพความรู้
ความช านาญใน
การใช้ไอซีทีแก่
นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ด้าน
ไอซีที ของ
มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละ
นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรที่
ผ่านการพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ไอซีที 
 

80 85 90 95 1. พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ไอซีทีข้ัน
พ้ืนฐานให้แก่
นักศึกษา 

1. โครงการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ให้แก่นักศึกษา   
 

ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีผ่าน
การทดสอบการ
อบรม 

80 85 90 95 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. พัฒนาทักษะ
ด้านไอซีทีที่จ าเป็น
ในการสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. โครงการอบรมการ
ใช้งานห้องเรียนเสมือน 
LMS ส าหรับอาจารย์ 
 

จ านวนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเรียนการ
สอน(ต่อคน) 

1 2 3 3 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
การทดสอบการ
อบรม 

80 85 90 95 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



17 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

4. พัฒนาการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม 

1. บริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 
 

1. ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาการถ่ายทอดด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการวิชาการ
ที่หลากหลายสอดคล้องความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1. บริการวิชาการ
เพ่ือถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีสู่
ชุมชน 
 

1. ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจของ
โครงการบริการ
วิชาการท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการ 
 

70 80 90 100 1. พัฒนาการ
ถ่ายทอดด้าน
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการวิชาการท่ี
หลากหลาย
สอดคล้องความ
ต้องการของชุมชน
และสังคม 

1.  โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

จ านวนโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศให้แก่
บุคลากรทาง
การศึกษา 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 

2. โครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป/
องค์กรท้องถิ่น 
 

จ านวนโครงการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
พัฒนาบุคลากร
ขององค์กร
ท้องถิ่น 

 1 2 2 2 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 5. พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

1. ระบบไอซีทีของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ร่วมกันได้ทุก
ส่วนงาน 
2. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
3. ผู้บริหารน าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจได้   

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบ 
2. จ านวนระบบฐานข้อมูล 
 
 
 
 
1. จ านวนระบบที่ได้รับการ
พัฒนา 

 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยทุกระบบ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความเสถียรภาพ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะ ในการใช้
งานระบบสารสนเทศ 
 
1. พัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ส าหรับผู้บริหาร 
2. พัฒนาระบบ ไอซีที เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหาร 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1. ระบบไอซีทีของ
มหาวิทยาลัยสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ทุกส่วน
งาน 
 

1. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 
 

3.51 3.60 3.70 3.80 1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานใช้ระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยทุกระบบ 
 

1. จัดท านโยบาย
ส่งเสริมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
(MIS) 
 

นโยบายส่งเสริม
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ (MIS) 

1 1 1 1 ผู้อ านวยการฯ/
รอง
ผู้อ านวยการ/
ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 

2. การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และ
ตรงกับ ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

1. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 
 

3.51 3.60 3.70 3.80 1. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลกลาง จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
มหาวิทยาลัย 

1 1 1 1 ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
รักษาความ
ปลอดภัย 

      2.  ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ 
และทักษะ ใน
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

1.อบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้
ระบบ 

จ านวนครั้งการ
อบรมผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ
การงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ผู้บริหารน าระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการและการ
ตัดสินใจได้   

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ระบบ 
 

3.51 3.60 3.70 3.80 1. พัฒนาทักษะการใช้
งานระบบสารสนเทศ 
ส าหรับผู้บริหาร 
 
 
 

1. โครงการอบรมการ
ใช้งานระบบสนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร 

จ านวนครั้งการ
อบรมการใช้งาน
ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหาร 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ
การงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

      2. พัฒนาระบบ ไอซี
ที เพื่อใช้สนับสนุน
การตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร 

1.  พัฒนาระบบ
สารสนเทศ (DSS) 
 
 
 
 
 

จ านวนระบบ
สารสนเทศที่ได้รับ
การพัฒนา/
ปรับปรุง 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ
การงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

6. พัฒนาองค์กรสู่ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
2. บุคลากรมีสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 
 
 
 
 
3. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
1. ร้อยละความพึง พอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
 
2.  ร้อยละความส าเร็จของ
แผนการพัฒนาบุคลากร 
 
 
1. จ านวนองค์ความรู้ 
2. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี 

1.พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 
2. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 
 
 
1. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการการพัฒนาองค์กร 
 
2. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
1. จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาการจัดการความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

1. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผน 
 

80 85 90 100 1.พัฒนาระบบและกลไก
ในการบริหารจัดการ
อย่างโปร่งใส่ ตรวจสอบ
ได้ และมีส่วนร่วม 
 

1.โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ได้ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

80 85 90 100 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

2.โครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 

จ านวนครั้งในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
(ปีละ) 

2 2 2 2 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

จ านวนครั้งของ
แผนกลยุทธ์ได้รับ
การทบทวน (ปีละ) 

1 1 1 1 

2. พัฒนาและปรับปรุง
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 
 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนระบบ
สารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพ 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/รอง
ผู้อ านวยการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ 
57 58 59 60 57 58 59 60 

2. บุคลากรมี
สมรรถนะที่
สามารถปฏิบัติงาน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1.  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

3.5
0 

3.6
0 

3.7
0 

3.8
0 

1.  พัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะทุกระดับเพ่ือ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการการพัฒนา
องค์กร 

1.  โครงการประชุม 
อบรม สัมมนา 
ผู้บริหารและ
บุคลากร 
2. โครงการศึกษาดู
งานแหล่งเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนา 
ทักษะการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารและ
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 

90 90 90 90 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

2. พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา
ตนเอง 
 

พัฒนาระบบการ
ติดตามบุคลากร 

2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนการพัฒนา
บุคลากร 

80 85 90 95 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

3. พัฒนาองค์กรสู่
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

จ านวนองค์ความรู้ 2 2 2 2 จัดการองค์ความรู้เพ่ือ
การพัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

พัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนา
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

จ านวนองค์ความรู้ 
(เรื่อง) 

2 2 2 2 รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 

จ านวนแนวปฏิบัติ
ที่ด ี
 

1 2 2 2 1. พัฒนาการจัดการ
ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

1. โครงการจัดท า
แนวปฏิบัติที่ดี                     
(Best Practices)               
ส านักวิทยบริการฯ 
 

จ านวนแนวปฏิบัติ
ที่ดี เรื่อง) 
 

1 2 2 2 รองผู้อ านวยการ
งานวิทยบริการ 
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ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองผู้อ านวยการงานวทิยบริการ รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

- หน่วยงานสารบรรณ 
- หน่วยแผนและงบประมาณ 
- หน่วยการเงินและพัสดุ 
- หน่วยบุคคล  
- หน่วยประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยประกันคุณภาพ  
- หน่วยอาคารและสถานที่
   

โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ (1) 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยบริการยืม – คืน 
- หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
- หน่วยบริการตอบค าถาม และช่วยค้นคว้า 
- หน่วยยืมระหว่างห้องสมุด  
- หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิ
- หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยโสตทัศนวัสด ุ
 

- หน่วยบริการนกัศึกษา / อาจารย์ 
- หน่วยดูแลหอ้งปฏิบัติและดแูลเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 
- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดอบรม 
- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน     
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงาน 
  การจัดการอบรมแก่ชุมชน    
- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน    
- 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 านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
แต่งตั้งเม่ือ  1  ตุลาคม  2557 

6.  ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ข้าราชการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฐานข้อมูลและอีเลิร์นนิง 
แต่งตั้งเม่ือ  14  มกราคม  2558 

7. อาจารย์โชติธรรม  ธารรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายระบบความปลอดภัย 
แต่งตั้งเม่ือ 26  มิถุนายน 2556 

8. นางสุพิศ  ศิริรัตน์ ข้าราชการ หัวหน้างานธุรการ 

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

10. นางสาวบุญศรี  บุญช่วย   พนักงานมหาวิทยาลัย  รักษาการหัวหน้างานวิทยบริการ  

11. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม  พนักงานมหาวิทยาลัย รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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อัตราก าลังบุคลากรส านักงานผู้อ านวยการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

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

อัตราก าลังบุคลากรงานธุรการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสุพิศ  ศิริรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

ต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 
-  หน่วยการเงินและพัสดุ 
-  หน่วยประกันคุณภาพ 

  2 น.ส.ฐาปนีย์  แสงประดับ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

-  หน่วยการเงินและพัสดุ  
-  หน่วยประกันคุณภาพ 

  3 น.ส.เสาวลักษณ์  ศรีชูทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
-  หน่วยสารบรรณ 
-  หน่วยแผนและงบประมาณ 
-  หน่วยประกันคุณภาพ 

  4 นายสาธิต  ทองสุข พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ ภายนอกอาคารบรรณ
ราชนครินทร์) 

  5 นางสาวประภา  ไชยชาญยุทธ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์) 

  6 นางปรีดา  ไชยชาญยุทธ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

  7 นางสาววันทนา  มติกัณโฐ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์) 

  8 นางพวงทิพย์  สุขสุด พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์) 

 9 นางอุษณา  บุญฤทธิ์ พนักงานบริการ 

หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 
หน่วยอาคารสถานที่ 
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(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราช
นครินทร์) 

 10 นางศิริวรรณ  ไชยบัญดิษฐ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

11 นางเดือน  กราสวัสดิ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

12 นางสุจิรา  สุวรรณคง พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที่ 
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 
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อัตราก าลังบุคลากรงานวิทยบริการ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

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

2.  น.ส.เพลิน  จันทวงศ์ พนักงานห้องสมุด 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  นางพรพิมล  คงอินทร์ พนักงานห้องสมุด หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

4.  นายสมโชค  ณ ถลาง บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หนว่ยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

5.  น.ส.ปรีดาวรรณ  สินจรูญศักดิ์ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

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

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

8.  น.ส.สมศรี  หวันชิตนาย บรรณารักษ์ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

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

10.  นายกอบศักดิ์  ณ นคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

11.  นายปิยะ  มาส่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตทัศนวัสดุ 

12.  นางสาวสุกัญญา พิจิตรบรรจง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตทัศนวัสดุ 

13.  นายจรุณ  สังข์สวัสดิ์ บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

14.  น.ส.สวุภรณ์  อาญาพิทักษ์ บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

15.  นางจารึก  คงขวัญ บรรณารักษ์ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

16.  น.ส.อุไรพรรณ  มูสิกรัตน์  นักเอกสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

17.  นางสุภัททิรา   โทนแก้ว นักเอกสารสนเทศ 
หน่วยบริการตอบค าถาม  
และช่วยการค้นคว้า 
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อัตราก าลังบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์  เหลาะเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท างบประมาณคา่ใชจ้่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสตูรและประสานงานการจัดการอบรม 
- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

2 นายปัณณธร  พูลสวัสดิ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท างบประมาณคา่ใชจ้่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสตูรและประสานงานการ  
  จัดการอบรมหน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

3. นายโกวทิย์  สบืสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท างบประมาณคา่ใชจ้่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสตูรและประสานงานการ  
  จัดการอบรมหน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

 
4. 

 
 
 
นางเพ็ญประภา  ยีเจ๊ะ 

 
 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท าหลักสตูรและประสานงานการจัดการอบรม 
- หน่วยจัดท างบประมาณคา่ใชจ้่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสตูรและประสานงานการ 
  จัดการอบรมหน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

5. นายสรายุทธ  กูลเก้ือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงตดิตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 

6. นายบุญถึง  คงแก้ว                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยจัดท างบประมาณคา่ใชจ้่ายในการอบรม 
- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
- หน่วยจัดท าหลักสตูรและประสานงานการจัดการอบรม 
- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน 

7. นายพรศักดิ์  ศรีช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงตดิตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 

8. นายธนศักดิ์  สงา่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย์ 
- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใชบ้ริการ 

9. 
 
นายอรุณ  แดงประดา 

 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย์ 
- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใชบ้ริการ 

10. นายอณพัช  คโุณดม 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ 

- หน่วยบริการนักศึกษา/อาจารย์ 
- หน่วยดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใชบ้ริการ 
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อัตราก 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.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    1  1 
         รวม 1 
งานธุรการ       

1. เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ทั่วไป 

1    2 3 

2. พนักงานบริการ     9 9 
          รวม 12 
งานวิทยบริการ       

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

           รวม 16 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

1.   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   3 2 3 7 
2.   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  
     คอมพิวเตอร์ 

    2 2 

          รวม 10 
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 ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ส่วนงานเทคนิค            (งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ  งาน
วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนงานซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ ) 
บริการมมุกาแฟ                                                                 
 ชั้นที่ 2  (อาคารบรรณราชนครินทร์) ให้บริการหนังสือภาษาไทยหมวด  000 – 369 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องอ่านหนังสือ ห้องผู้อ านวยการ ห้องส านักงาน ห้องค้นคว้าส าหรับ
อาจารย์ มุมMini TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) 
 ชั้นที่ 2 (อาคารหลังเก่า) ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์  ห้องประชุมกลุ่มย่อย  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) หนังสือนว
นิยาย หนังสือเรื่องสั้น  หนังสือปกอ่อน  หนังสือเด็กและเยาวชน  วารสารเย็บเล่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ลงมา    
หนังสือเก่า 

ชั้นที่ 3 ให้บริการหนังสือภาษาไทย หมวด 370 – 639 ห้องอ่านหนังสือ ห้องค้นคว้า
ส าหรับอาจารย์   ห้องหนังสือธรรมะ  หนังสือมุมคุณธรรม (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม) ห้องเรียน 1 ห้อง 

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

ชั้นที ่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 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ให้บริการงานต่าง ๆ ดังนี้ 
ชั้นที่ 1 มีห้องส านักงาน  ให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และ

หน่วยงานภายใน  บริการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์หน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน
ภายใน 
  ชั้นที่ 2    มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องอ่ืน ๆ  จ านวน  7 ห้อง  ประกอบด้วย
ดังนี้ 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  57  เครื่อง          
ใช้ส าหรับฝึกอบรม  บริการให้เช่าใช้ส าหรับหน่วยงานภายนอก และให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  71  
เครื่อง          
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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  
บริการนักศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์นอกเวลาราชการ 

 
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 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ   4 ประเภท 
ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินคงคลัง  งบประมาณเงินรายจ่าย และงบประมาณอ่ืนๆ รวม
จ านวนทั้งสิ้น   9,947,500  (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

งบประมาณ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 

1. งบประมาณเงินรายได้ 16,663,400 19,101,700 90,600 8,049,300 5,278,900 
-  เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 10,659,400 12,960,400 - 6,069,300 5,218,900 
-  เงิน กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา 6,004,000 6,141,300 90,600 1,980,000 60,000 
2. งบประมาณเงินคงคลัง - - 8,501,200 - 2,089,800 
3. งบประมาณเงินรายจ่าย 1,160,000 1,080,000 1,080,000 1,170,000 1,350,000 
4. งบประมาณอ่ืนๆ -  100,000 126,000 - 

-  งบจากบัณฑิตวิทยาลัย 8,000 - - - - 
-  งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย 

1,802,200 - - - 1,098,800 

-  งบบริการวิชาการ - - 100,000 126,000 130,000 
รวม 19,633,600 20,181,700 9,771,800 9,345,300 9,947,500 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
   ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 14,700 เงินรายได้ (บกศ.) 
2 เช่าพ้ืนที่ Colocation ส าหรับเครื่องแม่ข่ายส ารองข้อมูล 60,000 เงินรายได้ (กศ.บป) 
3 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 250,000 เงินรายจ่าย 
4 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 500,000 เงินรายจ่าย 
5 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ส าหรับเครือข่ายหลักของ

มหาวิทยาลัย 

990,000 เงินคงคลัง 

6 การจัดหาเครื่องแม่ข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูล Cloud 850,000 เงินคงคลัง 
                                                                                             รวม   2,664,700   บาท 

              
 
 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสาร
เพ่ือตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 

12,600 เงินรายได้ (บกศ.) 

2 บริหารและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (ด้านวิทย์) 300,000 เงินรายจ่าย 

3 บริหารและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (ด้านสังคม) 300,000 เงินรายจ่าย 

                                                                        รวม    612,600  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความสามารถนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ด้านไอซีที ของมหาวิทยาลัย 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

16,200 เงินรายได้ (บกศ.) 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง google For Education เพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

98,800 เงินสนับสนุนเพิ่มเติม 

                                                                                              รวม   115,000 บาท 
                                                                                            
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม 
ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ห้องสมุดสุดหรรษาเพื่อพัฒนาเยาวชน
ต าบลเขารูปช้าง 

20,000 เงินรายได้ (บกศ.) 

2 พัฒนาดิจิตอลและสื่อมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา
ของประเทศอาเซียน 

1.000,000 เงินสนับสนุนเพิ่มเติม 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท า
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

80,000 บริการวิชาการ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพห้องสมุด โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

50,000 บริการวิชาการ 

                                                                                            รวม   1,150,000 บาท 
      
 
 
           

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

1 บริหารส านักวิทยบริการฯ 5,129,100 เงินรายได้ (บกศ.) 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผลกลยุทธ์ 
26,300 เงินรายได้ (บกศ.) 

3 การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการ 249,800 เงินคงคลัง 
                                                                                           รวม 5,405,200 บาท 

 
       *** รวมจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  9,947,500   บาท*** 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2560 
 (จ าแนกตามยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  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
 จุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
 ยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่
 เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ ให้
 สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของส านัก/สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านัก/
 สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่
 ถูกต้องเหมาะสม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  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 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มมหาวิทยาลัย 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านัก ไปสู่ทุกบุคลากรภายในส านัก 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือ

บริบทของส านัก 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว

บ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของส านัก 
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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 านักเพ่ือพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ส านัก ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ 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: 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักฯ  
ปีละ 2 ครั้งเพ่ือประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน  และวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2556 -2559 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2557 – 2560 ของ
มหาวิทยาลัยฯ (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่11 (พ.ศ.2555 – 
2559) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  กล่าวคือ 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ส านักฯ จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 
30  สิงหาคม 2559 เพ่ือทบทวนติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 2 (เม.ย. – ก.ย. 60) 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักฯ จัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์   
 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สงขลา พ.ศ. 2557-2560 
(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
2. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2557-2560 
3. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
4. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกล 
ยุทธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30  สิงหาคม 2559 เพ่ือทบทวน 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 2 (เม.ย. 
 – ก.ย. 60) 
5. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 
6. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 
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            ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560  
เพ่ือร่วมท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
           ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน (ต.ค. 2559-มี.ค. 2560) และทบทวนแผนกล
ยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557 – 2560 
โดยได้ วิ เคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของส านักวิทย
บริการฯ ให้มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพ.ศ. 2557-
2560(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560)วันที่ 16 มิถุนายน  2560 
2.  ส านักวิทยบริการฯ  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557 – 2560 ให้
บุคลากรทุกส่วนงานภายในส านักวิทยบริการฯ ได้รับ
ทราบและได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
ส านักวิทยบริการฯ บรรลุเป้าหมาย  โดยการประชุม
ในรูปแบบโครงการ ดังนี้          
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทย
บริการฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์   
            ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560  
เพ่ือร่วมท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  
           ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน (ต.ค. 2559-มี.ค. 2560) และทบทวนแผนกล
ยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557 – 2560 
โดยได้ วิ เคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของส านักวิทย
บริการฯ ให้มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพ.ศ. 2557-
2560(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560)วันที่ 16 มิถุนายน  2560 

1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 
2. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 
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3. ส านักวิทยบริการฯ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2557-2560  สู่การปฏิบัติ ในการจัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ  2559  และ 2560 รายละเอียดการ
แปลงแผนจะปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2559 และ2560 ครบทั้ง 4 พันธกิจ 
คือ 
        1. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูล
สารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. เปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและ
เป็นฐานองค์ความรู้สู่สั งคมแห่งการเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น 
        3. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ   
        4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทุก ๆ ด้าน 

        โดยได้น าพันธกิจทั้งหมดมาก าหนดเป็นแผนกล
ยุทธ์ พ.ศ.2557-2560 และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกัน
ก าหนด  เป้าหมายการด าเนินงาน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ   ซึ่ งได้จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2559 
ในวันที่ 20  มกราคม  2559  และจัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกล
ยุทธ์  ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2560  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2557-2560 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีส านักวิทยบริการฯ น าตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ไปก าหนดลงในค่าเป้าหมาย
แต่ละตัวบ่งชี้  ของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้
วัดความส าเร็จของทั้งแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2557-2560 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560  กล่าวคือ   
          ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้ อ 1 การ พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัยฯ  
ตัวบ่งชี้ จ านวน  1 ตัวบ่งชี้   ค่าคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  3.80  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 2 จัดหา รวบรวม 
และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ จ านวน  2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 1,500  ชื่อเรื่อง  
และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ค่าคะแนน  3.90 
         ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ าส ตร์ ข้ อที่  3   พัฒน า
ความสามารถนักศึกษา  อาจารย์ และบุคลากร ด้าน
ไอซีที  ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ จ านวน  2 ตัว  
ได้แก่  ร้อยละนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ร้อยละ 95  และ
จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอน 3 
สื่อ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่  4  พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ  ถ่ ายทอดองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีสู่สังคม  ตัวชี้วัด จ านวน  1 ตัว  คือ ร้อย
ละของระดับความพึงพอใจของโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ ร้อยละ  100   
         ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  พัฒนาระบบ
สารสน เทศและการสื่ อ สา รตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด  จ านวน  3 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
3.80  จ านวนระบบฐานข้อมูล 1 ระบบและจ านวน
ระบบที่ได้รับการพัฒนา 1 ระบบ     

1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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         ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 6  พัฒนาองค์กรสู่
ระบบริหารจัดการที่ดี มีตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด  
ได้แก่  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผน ร้อยละ 100 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านเจ้าหน้าที่ 3.70  ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 90 จ านวนองค์
ความรู้  2 เรื่อง จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี  2  เรื่อง   
5. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักวิทยบริการฯ  มีการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
2559  ครบทุก 4 พันธกิจ  ดังนี้ 
   1. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูล
สารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการบริหารงานส านักวิทยบริการฯ 
 โครงการบริหารและจัดหาทรัพยากรการ

เ รี ย น รู้ ด้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ 

   2.  เปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและ
เป็นฐานองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของ
ท้องถิ่น 

 โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ  การใช้
ซอฟต์แวร์ส าหรับงานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพ่ือ
ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 

 โ คร งการอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง 
ห้องสมุดสุดหรรษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนต าบล
เขารูปช้าง 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง Google 
For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน 
การสอน 

1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ 

ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพห้องสมุด  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 การพัฒนาดิจิตอลและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ 

เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของประเทศอาเซียน 
  3.  สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพื่อ
สนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 
 เข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายส านักวิทย 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏทั่วประเทศ   
  4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทุก ๆ ด้าน 
 โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 โครงการเช่าพ้ืนที่ Colocation ส าหรับ 

เครื่องแม่ข่ายส ารองข้อมูล 
 โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 

(Firewall) ส าหรบัเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 
 โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายส าหรับศูนย์ 

ข้อมูลแบบ Cloud  
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
แ ผ น พั ฒ น า ห น่ ว ย ง า น
( ป รั ช ญ า  ป ณิ ธ า น 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ) 

จ านวน 8 ข้อ 
(1-8) 

5 คะแนน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

3 คะแนน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะ
มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน
หน่วยงาน 

3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อ 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 

ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
1. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ส านักวิทยบริการฯคือ  “ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย 
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี
พันธกิจจ านวน 4 ข้อ และประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ข้อ เพ่ือ
ไปตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ดังนี้ 
      1. บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูลสารสนเทศ

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 
2557-2560 
2. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกล
ยุทธ์ ครั้งที่ 2   
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.  เปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและเป็น
ฐานองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
      3.   สร้ าง เครือข่ ายกับมหาวิทยาลัย อ่ืน ๆ เ พ่ือ
สนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 
      4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทุก ๆ ด้าน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีของ 
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บและการเผยแพร่ 
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาความสามารถของอาจารย์ นักศึกษา 
บุคลากร ด้าน ICT 

4. พัฒนาการให้บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด้านวิชาการ 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศตามพันธกิจหลักของ 
มหาวิทยาลัย 

6. พัฒนาองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี 
    โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ไปยังบุคลากรทุกส่วนงานภายในส านักวิทยบริการฯ  
โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ขึ้นทุก ๆ ปี ๆ ละ 2 
ครั้ง  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและแผนกล
ยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ในวันที่ 16  มิถุนายน  2560   
 

2. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้จัดจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์  ขึ้นทุก ๆ ปี ๆ ละ 2 ครั้ง  เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน และยังถือเป็นการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ตัวบุคคลอีกด้วยกล่าวคือ 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ส านักฯ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30  สิงหาคม 2559 
เพ่ือทบทวนติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 2 
(เม.ย. – ก.ย. 60) 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักฯ จัดโครงการ

1.  รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30  สิงหาคม 
2559 
2.  รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผล
การ 
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2   
ในวันที่ 16  มิถุนายน  2560   
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์   
            ค รั้ ง ที่  1  จั ดท า แผ นปฏิ บั ติ ก า รป ร ะจ า ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2560  เพ่ือ
ร่วมท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  
           ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
(ต.ค. 2559-มี.ค. 2560) และทบทวนแผนกลยุทธ์ของ
ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557 – 2560 
โดยไดว้ิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินงาน และแผนการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพ.ศ. 
2557-2560(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560)วันที่ 16 มิถุนายน  2560 

 

3. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้บุคลากรใน
ส านักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการ
แต่งตั้งตัวแทนบุคลากรมาเป็นคณะกรรมการบริหารส านักฯ  
และได้ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการโดยแต่งตั้งบุคลากรเป็นรักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
งาน เพ่ือมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารงาน จ านวน  4 ต าแหน่ง  
ได้แก่  ต าแหน่งรักษาการหัวหน้าส านักงาน  ต าแหน่ง
หัวหน้างานธุรการ  ต าแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการ และ
ต าแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. รายละเอียดการแต่งตั้งต าแหน่งรักษาการ
หัวหน้างานต่าง ๆ  

4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักวิทยบริการฯ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ส านักวิทยบริการฯ มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
 2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)ส านักวิทยบริการฯ/
มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการ โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การบริหาร
ส่วนงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้
น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการ

หลักประสิทธิผล 
1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 30  สิงหาคม 
2559 
 
หลักประสิทธิภาพ 
1. รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
หลักการตอบสนอง 
1.  ระเบียบของส านักวิทยบริการฯ 
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล 
แลการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้ส านักวิทยบริการฯ 
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามพันกิจที่วางไว้และเพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
3.หลักการตอบสนอง Responsiveness) ส านักวิทย
บริการฯ มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดีดังนี้ 
ด้านงานวิทยบริการ 
         ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยได้
เปิดให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเสนอทรัพยากร
สารสนเทศผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  และได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้และเพ่ิมทักษะการสืบค้น
ฐานข้อมูล เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้น
และการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ  
ให้แก่อาจารย์  และกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่
นักศึกษาซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดตลอดปีการศึกษา 
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย    รวมถึงการให้บริการอบรมทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 
4.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ส านัก
วิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือ
สนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและท้องถิ่น โดยการ
ใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของส านักฯ ใน
การให้บริการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เช่น โครงการพัฒนาดิจิตอลและ
สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของ
ประเทศอาเซียนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และบุคล
ทั่วไป 4 อ าเภอ (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี), 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้แกบุ่คลากรทาง
การศึกษาและบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  
และให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์

2.  ภาพแสดงจุดให้บริการต่าง ๆของงานวิทย
บริการ 
3.  ข้อมูลการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ 
4.  รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นและการเลือก
วารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 
5.  รายละเอียดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการ
ใช้ห้องสมุด 
6.  ภาพแสดงการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 
 
หลักภาระความรับผิดชอบ 
1. สรุปผลโครงการพัฒนาดิจิตอลและสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา
ของประเทศอาเซียน 
2. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
3. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพห้องสมุด โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.43 
 
หลักความโปร่งใส 
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2560    ไตรมาส 1-2 
2. ภาพแสดงแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 
 
หลักการมีส่วนร่วม 
1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผล
การ 
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมคุณภาพห้องสมุด  
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
กก.ตชด.43 
5.หลักความโปร่งใส (Transparency) ส านักวิทยบริการ
ฯ ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นรายไตรมาส  และได้น ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง และแผนการด าเนินงานของส านักฯ ขึ้นสู่เว็บไซต์
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าไปดูข้อมูลได ้
6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ส านักวิทยบริการ
ฯ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักฯ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของส านัก เช่น ในการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผล
การปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักฯ เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม 
และพัฒนาการด าเนินงานของส านักฯ อย่างต่อเนื่อง  
7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหาร
ได้มีการกระจายอ านาจไปยังรองผู้อ านวยการ หัวหน้างานให้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ 
การบริหารงานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานธุรการ 
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ส านักวิทยบริการฯมีการ
ใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถือปฏิบัติ
ข้อบังคับระเบียบ และประกาศร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการ
เผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศผ่านเว็บไซต์
ของส านักฯ/มหาวิทยาลัย  
9.หลักความเสมอภาค (Equity)ส านักวิทยบริการฯ มีการ
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
ส านักฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรทุก
คนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้
เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ส านักวิทยบริการฯ มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ 
ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน 
โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้ง

ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2   
ในวันที่ 16  มิถุนายน  2560   
 
หลักการกระจายอ านาจ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานต่าง  ๆ 
 
หลักนิติธรรม 
1.  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ 
และของส านัก 
2.  ภาพแสดงการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ บนเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ 
 
หลักความเสมอภาค 
1.  ค าสั่งเดินทางไปราชการของบุคลากร 
 
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
1.  ภาพแสดงการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
1/2560 
2.  สรุปผลการประชุมประชุมบุคลากร ครั้งที่ 
1/2560 
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ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน  
จากผู้รับบริการ และบุคลากรของส านักฯ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
บุคลากรส านักฯ 
5. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  น าผลการรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าส านักวิทยบริการฯ  ควรน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารองค์กรน ามาขยายผลให้
ทั่วถึงทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าให้เกิดผล
กระทบในการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ
อบรมให้ความรู้เรื่อง Google For Education เพ่ือพัฒนา
อาจารย์ บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แก่อาจารย์
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

1. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559    
2.  รายงานสรุปผลโครงการ Google For 
Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แก่อาจารย์และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5)    
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู ้
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 ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน      
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและส านัก และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของส านัก 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

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

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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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 แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ส านักฯ  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ร่วมกันวิเคราะห์ เลือกประเด็นในการจัดการ
ความรู้ โดยมีการด าเนินการจัดการความรู้ผ่าน 
การพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่สังคม 
ฐานความรู้และสังคมการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้อง 
กับพันธกิจของส านักฯ โดยได้ท าแผนการจัดการ 
ความรู้เรื่อง การน า Google Apps for Education 
 มาใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

1. แผนการจัดการความรู้  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
 

2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
ประเด็นความรู้ เรื่อง การน า Google Apps for 
Education มาใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรก คือบุคลากรของส านักวิทยบริการ
ฯ  และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  รวมถึงครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของจังหวัดสงขลา  พัทลุง สตูล เทศบาล
เมืองสงขลา และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนใต้  เพ่ือให้
สามารถน าความรู้ และทักษะ ไปปรับใช้ในการเรียนการ
สอนได ้

1. แผนการจัดการความรู้ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้โดยมี
การแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ และแบ่ งปั นความรู้ ทั กษะ
ประสบการณป์ระเด็นความรู้ เพ่ือน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
โดยจัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี  และได้ค้นพบว่า อาจารย์เสรี  ชะนะ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีของส านักฯ ได้น าGoogle 
Apps for Education มาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
เรียนการสอน  ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้
บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ   ซึ่งบุคลากรได้น าองค์
ความรู้ไปเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย  โดยบุคลากรได้มี
โอกาสเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

1. สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์  
บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ อักษร 
(explicit knowledge) 
ส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการรวบรวมความรู้ เรื่อง Google 
Apps for Education ที่อยู่ในตัวบุคคลมาจัดท าเป็นคู่มือ
การใช้งาน  ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของส านักฯ     ได้น า
ความรู้ ไปจัดอบรมให้แก่อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และบุคคลภายนอก  ได้แก่ 
       1.  โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google 
For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  รุ่นที่ 1  วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 
2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12  พฤษภาคม  2560 รุ่นที่ 3 
วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม   2560 

1. สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์  
บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คู่มือการใช้งาน Google For Education 
         

5. ส านักวิทยบริการฯ ได้น า Google Apps for 
Education มาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ได้ขยายผล 
ไปยังอาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ 
สามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการปฏิบัติงานและอีกด้วยโดย 
  -  โปรแกรม Google Drive มาใช้ในการบริหารจัดการ
เอกสาร 
  -  โปรแกรม Google Form ใช้ส าหรับการจัดท า
แบบสอบถาม แบบประเมิน แลการบันทึกข้อมูลการตอบ
รับ 
   -  โปรแกรม Google Calendar  มาใช้ในการจัดการ
ตารางเวลา  การประชุม 
   -  โปรแกรม Google Mail มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ท าให้การบริหารจัดการองค์กร ในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
มาก   
-  โปรแกรม Google Class Room  อาจารย์จะใช้
ส าหรับการเรียนการสอน 

1. ภาพแสดงการน า Google Apps for  
Education มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ภายในส านักวิทยบริการและหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย 
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาสถาบัน              
สู่สถาบันการเรียนรู้ 

 

จ านวน5ข้อ 
(1-5) 

จ านวน5ข้อ 
(1-5)  

  
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ระบบการบริหารความเสี่ยง 
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 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
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/
บริบทของส านัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- 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 และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารส านัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 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 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย มี
ผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องของส านัก/สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัย
เสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

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

เช่น เจ้าหน้าที่ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

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

แผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของ
สถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบ
ที่ได้  ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
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ผลการด าเนินงาน: 
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านัก
วิทยบริการฯ ตามค าสั่ งส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 006/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน สั่ง ณ วันที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักฯ จ านวน 10 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะท างาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบในค าสั่งแต่งตั้ง
ให้กับคณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือด าเนินงาน
ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏสงขลา  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงและคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ปี 2559 

 

2.  ส านักวิทยบริการฯ ได้ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เพ่ือ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของส านักวิทยบริการฯ  ซึ่งประกอบด้วย   

2.1 การให้บริการสารสนเทศหยุดชะงักในบาง
เวลา  ปัจจัยเสี่ยงคือ  

- ISP สกอ. หยุดให้บริการ 
- ขาด AP Controller 
- สัญญาณ WiFi ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ 100% 

2.2 ความไม่มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ปัจจัยเสี่ยงคือ การรุกรานระบบ
สารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 

2.3 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง
คือ เครือข่ายหยุดท างานเป็นระยะๆไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันเวลา  ปัจจัยเสี่ยงคือ 
ปริมาณการใช้งานเพ่ิมข้ึนเกินกว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ 

2.5 ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและมีผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน  ปัจจัยเสี่ยงคือ ระบบ
ประปาไม่ได้มาตรฐาน 

2.6 ผู้ใช้บริการไม่สามารถสืบค้นและเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ปัจจัยเสี่ยงคือ  ผู้ใช้บริการขาดทักษะในการสืบค้นและ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

1. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยใช้กรอบ/ประเด็นการ
ประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  โดยเลือกบริหารความ
เสี่ยงในระดับความสี่ยงที่สูงมากและสูง ดังนี้ 

3.1 การให้บริการสารสนเทศหยุดชะงักในบาง
เวลา ระดับความเสี่ยงสูงมาก (25) โอกาสที่จะเกิดสูง 
(5) ผลกระทบสูง (5)  

3.2 ความไม่มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับความเสี่ยงสูง (12) โอกาสที่จะเกิด
ปานกลาง (3) ผลกระทบสูง (4) 

3.3 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก (25) โอกาสที่จะเกิดสูง (5) ผลกระทบสูง
มาก (5) 

3.4 ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันเวลา ระดับความเสี่ยงสูง
มาก (25) โอกาสที่จะเกิดสูง (5) ผลกระทบสูง (5) 

3.5 ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน ระดับความเสี่ยงสูง (16) 
โอกาสที่จะเกิดสูง (4) ผลกระทบสูง (4) 

1. แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2559 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง  

4. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  ซึ่งปรากฏในรายงาน
ความเสี่ยงปี 2559  และด าเนินการตามแผน โดย
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุม
ความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย  ซึ่งได้ด าเนินการตามแผน โดยมีกรอบ
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด  และมีการติดตามเป็นราย
ไตรมาส  ดังนี้ 
4.1 การให้บริการสารสนเทศหยุดชะงักในบางเวลา 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (25)  ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุงคือ 1.ตั้งงบประมาณส าหรับ ISP 
ส ารอง  2.จัดหาอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไรสายและ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ ระดับความเสี่ยงคงเหลือ
น้อย (4)  โดยส านักวิทยบริการฯ ได้จ้างเหมาติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

1. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ 
บริหารความเสี่ยง ปี 2559 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการในปีการศึกษา 2559 
4. รายงานจ านวนการติดตั้งโปรแกรม 
ป้องกันไวรัส 
5. รายงานการป้องกันการโจมตีทาง 
เครือข่าย โดยใช้โปรแกรม Fortiweb – 
Web Application Firewall(WAF) 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
รองรับ IPv6 แบบ Dual Stack เพ่ือปรับปรุงระบบ
เครือข่ายให้สามารถบริการได้อย่างครอบคลุมและมี
ความเสถียรมากข้ึน  ซึ่งผลจากการใช้อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณรองรับ IPv6 แบบ Dual Stack  ท าให้การ
รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่าง IPv4 และ IPv6 
ท างานแบบคู่ขนาน  รับ IP ได้ไม่จ ากัด  ส่งผลให้
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูล ได้รวดเร็วขึ้น  
มีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น  โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านความเร็ว
ของระบบเครือข่ายในปีการศึกษา 2559 เท่ากับ 3.85  

4.2  ความไม่ม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับความเสี่ยงสูง (12)  ใช้วิธีควบคุม
ความเสี่ยง แนวทางปรับปรุงคือจัดท าระบบตรวจจับ
และบรรเทาปัญหาการโจมตีทางเครือข่าย ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือน้อย(4)  โดยส านักวิทยบริการฯ ได้จัดหา
โปรแกรมป้องกันไวรัส  Bitdefender  ส าหรับ 280 
user จ านวน 1 License ส าหรับใช้งานใน
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  และใช้ Fortiweb – 
Web Application Firewall(WAF) ในการป้องกัน
การโจมตทีางเครือข่าย  

4.3 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก (25) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง แนวทาง
ปรับปรุงคือ  ตั้งงบประมาณเครื่องปั่นไฟไฟฟ้าและ
เครื่องส ารองไฟ  ระดับความเสี่ยงคงเหลือสูง(12) โดย
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ ส าหรับติดตั้งเครื่อง
ปั่นไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสอบราคาซื้อ และซื้อ
เครื่องส ารองไฟ ขนาด 40 KVA  ซึ่งได้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้ว  โดยสามารถส ารองไฟฟ้าให้กับเครื่อง
แม่ข่ายในกรณีไฟฟ้าดับได้ 1 ชั่วโมง 

4.4 ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันเวลา  ระดับความเสี่ยงสูง
มาก (25) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง  แนวทางปรับปรุง
คือเพ่ิมอัตราก าลังด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือปานกลาง (9) เนื่องจากไม่สามารถ
เพ่ิมก าลังคนได้   ส านักวิทยบริการฯ จึงปรับ
โครงสร้างอัตราก าลังที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงาน โดย
เพ่ิมนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากงานวิทยบริการฯ ไป
ยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และให้บุคลากรด้าน
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
เครือข่ายปฏิบัติงานเพ่ิมในวันเสาร์ – อาทิตย์ และ
นอกเวลา 

4.5 ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน ระดับความเสี่ยงสูง(16) ใช้
วิธีควบคุมความเสี่ยง  แนวทางปรับปรุงคือ 1.ปรับปรุง
ระบบส่งจ่ายน้ าประปา  2.ปรับปรุงระบบส ารองน้ า 
ระดับความเสี่ยงคงเหลือปานกลาง(9) โดยส านักวิทย
บริการ ได้มีการปรับปรุงระบบประปา โดยการเปลี่ยน
อุปกรณ์ปั๊มน้ าบางส่วนที่ช ารุด  ซึ่งต้องมีการ
บ ารุงรักษาทุกปี และมีระบบส ารองน้ าไว้ใช้ส าหรับเหตุ
ประปาขัดข้อง  แต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งรองรับได้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ระบบการบริหาร    
ความเสี่ยง 

จ านวน 6 ข้อ 
(1-6) 

5 คะแนน 

จ านวน 4 ข้อ 
(1-4) 

3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
 ความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
 ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  นายเสรี  ชะนะ            โทรศัพท์  :  08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 

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 
 
ผลการด าเนินงาน  

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ น าแผนการบริหารและ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2562 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง 
จุดอ่อน มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรโดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการ
พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทย
บริการ พ.ศ. 2560 

1. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสงขลา  ประจ าปีงบประมาณ  2559-2562 
2. แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 
2560 



63 
 

 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ  2559-2562    โดยได้มาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการ  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการส่ ง
บุคลากรไปอบรมทักษะทางด้านต่างๆ ทั้ งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

1. แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 
2560 
2. ค าสั่งไปราชการของบุคลากร 
 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรเป็น
ประจ าทุกปี  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ในส่วน
ของส านักวิทยบริการฯ  จะจัดกิจกรรมรับประทาน
อาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
เพ่ือพบปะพูดคุย และหารือการด าเนินงานร่วมกัน  
อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานได้เป็นอย่างดี   

1. รายละเอียดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. รายละเอียดกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
3. ภาพแสดงการท ากิจกรรมของบุคลากร 

4.  ส านักวิทยบริการฯ  ได้ประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม  
2559 – พฤษภาคม  2560) ซึ่งขณะนี้ส านักวิทย
บริการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 
ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนตามความเหมาะสม 
 

1. แบบสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม  2559 – 
พฤษภาคม  2560)   
 

5.  ส านั กวิทยบริการฯ ได้ด า เนินการ ประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ
ฯ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม  
2560) ไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป  ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะจากการประเมินดังนี้  

1. ควรก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ต้องท า 
หรือเข้าร่วมเป็นประจ าทุกปีลงในแผน 

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน 
3. ควรท าเป็นแผน 4 – 5 ปี  เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ส านักฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งหาก
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจะต้องขออนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป ท าให้แผนการพัฒนา
บุคลากร อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

1. แบบสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม  2559 – 
พฤษภาคม  2560)   
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
  

 
 
 
 
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5)    

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ดังนั้นเพ่ือ
 ให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงประเมินผล
 สะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ 
5. ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางเสาวลักษณ์  ลอยลิบ  โทรศัพท์  :  08-6597-6990 
 

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 
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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 

ผลการด าเนินงาน  
แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเรียนรู้หลากหลาย ด้วย
เทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  มี
พันธกิจ  4 ข้อ ดังนี้ 
 
1.  บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูล 

สารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและเป็น 

ฐานองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
3. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อ 

สนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทุก ๆ ด้าน 
         โดยส านักวิทยบริการฯ  ได้ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ ตาม
พันธกิจ  โดยได้ประเมินความพึงพอใจจากการจัด
โครงการอบรมต่าง ๆ  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 5 ด้าน  การประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.  ผลจากการประเมินความพึงพอใจของการจัด
โครงการ จ านวน  11 โครงการ  ผลการประเมิน  
4.32 มีรายละเอียดดังนี้ 
      1.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
ระดับนานาชาติ  วันที่ 26 มกราคม  2560 ผลการ
ประเมิน  4.57 
      1.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้งที่ 1 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์  2560 ผลการประเมิน  4.41 
      1.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาดิจิตอลและสื่อมัลติมี เดียเ พ่ือการเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษาของประเทศอาเซียน  วันที่ 13-

ร าย ง านส รุ ป ผลกา รประ เมิ นค ว าม พึ งพอใ จ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2559  
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
17  มีนาคม 2560 ผลการประเมิน  4.47 
      1.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  วันที่ 27-31 มีนาคม  2560  ผลการ
ประเมิน 4.69 
      1.5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาดิจิตอลและสื่อมัลติมี เดียเ พ่ือการเรียนรู้
วัฒนธรรมและภาษาของประเทศอาเซียน  วันที่ 3-7  
เมษายน 2560  ผลการประเมิน  4.62 
 
       1.6  โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่อง 
ห้องสมุดสุดหรรษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนต าบลเขารูป
ช้าง  วันที่ 20 – 21 เมษายน  2560  ผลการประเมิน 
2.78 
       1.7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  วันที่ 26 เมษายน  
2560  ผลการประเมิน 4.49 
       1.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่  8 -9 
พฤษภาคม  2560  ผลการประเมิน 4.46 
       1.9  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Google For Education  เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 11-12,15-
16  พฤษภาคม  2560  ผลการประเมิน  4.55 
       1.10  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  วันที่ 22-
23 พฤษภาคม  2560  ผลการประเมิน 4.22 
       1.11  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้งที่ 2 วันที่ 
16 มิถุนายน  2560  ผลการประเมิน 4.32 

  2 .  ผล จากกา รประ เ มิ น คว าม พึ งพอ ใจขอ ง
ผู้รับบริการ  4.35 

  3.  ผลจากการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  3.12 
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 

 

       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯตามพันธกิจ  
ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.93 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.51 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยภาพรวม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.93    
คะแนน 4 คะแนน 

  

 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 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 :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
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เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

 พันธกิจและพัฒนาการของส านัก และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 โดยคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของส านัก/สถาบัน  
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท) ของส านัก 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
 ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านัก/
 สถาบัน/มหาวิทยาลัย ตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การ
 น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก/
 สถาบัน ในปีถัดไป 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผล
 ให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ของส านักทุก
 ตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและ

 บริบทของส านัก 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก

 และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 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 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นระบบเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการตามระบบและกลไก 
โดยใช้หลักการพัฒนาและการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3 ระบบ คือ  
     1) ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไกของระบบคือ    
มีนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส านัก
ฯ มีแผนงานการประกันคุณภาพ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส านักฯ เพ่ือร่วม ทบทวน วิเคราะห์  และปรับปรุง

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก สถาบัน 
และบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพส านักวิทยบริการฯ  
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การพัฒนาระบบคุณภาพ 
      2) ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบคือ 
ส านักฯมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
     3) ระบบการประเมินคุณภาพ กลไกของระบบคือ 
มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ในปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการฯ  ได้ก าหนด
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจหลัก ซึ่งเป็นแหล่งให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณภาพ  ส าหรับการเรียนรู้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีครอบคลุมที่
มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  สนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีพัฒนาจ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
1.   ประสิ ทธิ ภาพของการให้ บริ การเครื อข่ าย
อินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
2.   การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ทรัพยากร
สารสนเทศให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 
3.  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ  จ านวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ 
1. ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานบริการ 
2.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ 
ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1. จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก 
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก สถาบัน 
และบัณฑิตวิทยาลัย 

4. สานักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการ PDCA ฯตามข้ันตอนดังนี ้
    1.ก าหนดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวบ่งชี้  
   2. การด าเนินงานของแต่ตัวบ่งชี้ พร้อมติดตามผล
การด าเนินงาน 
   3. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ตามเวลาที่ก าหนด  
   4. น าผลการประเมินเข้าวาระการประชุมเพ่ือ

1. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก ของ
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา  2559 
2. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา  2559 
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับส านัก สถาบัน 
และบัณฑิตวิทยาลัย 
4.  รายงานประจ าปีส านักวิทยบริการ ประจ าปี
การศึกษา  2559 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
สรุปผลการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
6. ส านักวิทยบริการฯ  ใช้ระบบ Google Apps For  
Education เป็นระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูล 
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ส านักวิทยบริการฯ  โดยใช้  Google Dive  ส าหรับ 
จัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ  ใช้ Google 
Form  ในการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการออนไลน์ 

1. ภาพแสดงการใช้งาน Google Apps For 
Education 

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

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 
การศึกษา 2559 
 

8. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็น
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ 
โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง และได้ระบุไว้ว่า จะมี
การประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พิจารณาได้จาก 
         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยจะมีการจัดโครงการ
ประชุมเครือข่ายฯ ร่วมกัน ปีละ  1 ครั้ง  ซึ่งเป็นการ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เพ่ือร่วมกันหารือแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกันทุก ๆ ด้าน  โดยในปี พ.ศ. 
2560 ได้มีการจัดประชุมในวันที่  27-31 มีนาคม  
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
2. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายส านักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว 
ประเทศ 
 

9. ส านักวิทยบริการฯ  ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดท าเป็นขั้นตอน
การด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   1.การแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
   2. การก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

1. แนวปฏิบัติที่ดีของส านักวิทยบริการฯ 
2. เอกสารหลักฐานแสดงการน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้

ประโยชน์ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
การศึกษา 
   3. การก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 
   4. การจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนพัฒนา
การประกันคุณภาพการศึกษา 
   5. เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาชิกเครือข่าย 
ความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาและด้าน
อ่ืน ๆ 
   6. จัดประชุม อบรม สัมมนา เสวนา ทั้งอย่างเป็น 
ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ิมความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการประกัน
คุณภาพ และเป็นการดึงองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัว
บุคคลออกมาถ่ายทอดให้ บุคลากร  และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตวับ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

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

จ านวน9ข้อ 
(1-9) 

จ านวน 7 ข้อ 
(1,3,4,5,6,7,8,9) 
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ตัวบ่งชีเ้ฉพาะ  
(ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  งานบริการ เป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา

ต้องมีการบริหารจัดการให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการมี อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นางสาวปิยกุล  บุญญาศรีรัตน์ โทรศัพท์  : 08-5010-9391 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพรพิมล  คงอินทร์  โทรศัพท์  : 08-8387-9485 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีกระบวนการในการปฏิบัติงานทุกชิ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการด าเนินงาน      
  ตามกระบวนการที่ก าหนด 
 2. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม  
 3. มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน และ          
  ระยะเวลาในการให้บริการ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 5. น าผลการประเมินฯไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 
 
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. ส่วนงานบ ารุงรักษาและซ่อมหนังสือ เป็นอีกหนึ่ง
กระบวนการท างานของงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ  ซึ่งแต่เดิม
กระบวนการนี้ได้มีการเข้าเล่มหนังสือแบบปกแข็ง 
โดยบรรณารักษ์มีความต้องการให้หนังสือมีความ
แข็งแรง คงทน ก่อนน าออกบริการแก่ผู้ใช้ เพ่ือให้
หนังสือมีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบัน
นี้ได้ปรับกระบวนการท างาน เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการรวดเร็วขึ้น 

1. รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ 
จัดการทรัพยากรสารสนเทศของฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

2. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทย 
บริการ ได้ปรับปรุงกระบวนการเข้าเล่มหนังสือแบบ 
ปกแข็งเป็นแบบปกอ่อนเพ่ือช่วยลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หนังสือออกบริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
และทันเวลาตามความต้องการและยังช่วยประหยัด
งบประมาณ  โดยมีกระบวนการพัฒนางานดังนี้ 
ขั้นตอนเดิม  
    1. ฉีกปกหนังสือ 1. ฉีกปกหนังสือ 
    2. เจาะหนังสือ 2. เจาะหนังสือ 
    3. เย็บหนังสือ 3. เย็บหนังสือ 
    4. ตัดปกแข็งและสันหนังสือ 4. ทากาวและติดปก 
    5. ตัดและติดใบรองปก 5. น าออกบริการ 
    6. ตัดผ้าแรกซีน 
    7. ตัดกระดาษแรกซีน 
    8. ตัดและติดผ้าผ้ามุ้ง 
    9. ตัดและติดค้ิว 
  10. เข้าเล่ม 
  11. ตัดและติดปกหนังสือ 
  12. อัดเล่มหนังสือ 
  13. น าออกบริการ 
ขัน้ตอนใหม่ 

1. ฉีกปกหนังสือ 
2. เจาะหนังสือ 
3. เย็บหนังสือ 
4. ทากาวและติดปก 
5. น าออกบริการ 

 

1. รายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง 
แล้วเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของ 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. ส านักวิทยบริการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ 
สามารถร้องเรียน หรือเสนอแนะความคิดเห็นของ 
การให้บริการได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ 
ผ่านเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ  ผ่านชองทาง  
Facebook ส านักวิทยบริการฯ  กล่องแสดงความ 
คิดเห็น 

1. ภาพแสดงช่องทางการแสดงความคิดเห็น 

4. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ส านักวิทย 
บริการฯ ไดป้ระเมินความส าเร็จในการลดขั้นตอน 
กระบวนการเข้าเล่มหนังสือออกให้บริการ ที่ช่วยให้ 
หนังสือออกบริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันเวลาตามความต้องการและยังช่วยประหยัด 
งบประมาณ  และส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลด 
เวลาการปฏิบัติงานได้อีกด้วย โดยจะเห็นได้จาก 
ปริมาณหนังสือออกให้บริการเพ่ิมข้ึน 

1. รายงานรายการบรรณานุกรมที่ถูกสร้างโดย
ผู้รับผิดชอบแต่ละคนในฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

5. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ส านักวิทย 
บริการฯ น าผลการประเมินความส าเร็จในการลด 
ขั้นตอนการเข้าเล่มหนังสือออกให้บริการ   โดยผู้ 
ปฏิบัติสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานได้  
และปริมาณของหนังสือที่ออกให้บริการเพ่ิมขึ้น  
ได้แล้ว  ซึ่งขณะนี้ได้ปรับปรุงกระบวนการออกหนังสือ 
ให้เสร็จสิ้นภายในผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคน  ไม่ต้องม ี
การส่งต่อไปหลาย ๆ คน  
 

1. รายงานการประชุมติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ปรับปรุ งแล้ ว เกี่ ยวกับการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.9  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง

กายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพ่ือสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย 
โดยพิจารณาด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์  

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

เกณฑ์มาตรฐาน   
 1. มีระบบ มีกลไกการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติงาน การด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ        
 4. มีการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการด าเนินงานจากผลการประเมิน 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
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  

แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
1. ส านักวิทยบริการฯ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ 
เรียนการสอนหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เทคโนโลยี  และสิ่ งอ านวยความสะดวก หรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูล เพ่ือสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ให้กับคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตร โดยใช้วิธีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และการบริการสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

1.  ระเบียบการให้บริการส านักวิทยบริการฯ 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส านักวิทยบริการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,747,500  บาท  (สิบเอ็ด

1.  ระเบียบการให้บริการส านักวิทยบริการฯ 
2.  ภาพแสดงการให้บริการต่าง ๆ  
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดย
ค่าใช้จ่ายที่น ามาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทเป็นเงิน 2,277,000 (สองล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 19.38 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
        ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของส านัก
วิทยบริการฯ ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ  โดยการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ใน
การจัดเก็บ เข้าถึง ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ โดย
ทรัพยากรสารสนเทศจะมีอยู่ ในรูปแบบของสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การให้บริการฐานข้อมูล  
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต  การให้บริการห้องประชุมกลุ่ม
ย่อยส าหรับอาจารย์  นักศึกษา  การให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การให้บริการโควตางาน
พิมพ์ส าหรับนักศึกษา ภาคเรียนละ  50 แผ่น  การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้บริการ และกิจกรรมอบรมการใช้งานห้องสมุดให้
นักศึกษาตลอดภาคเรียนการศึกษา 

 

3. ส านักวิทยบริการฯมีการประเมินความพึงพอใจ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 
อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.12 (คะแนนเต็ม 
5) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความพร้อมทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.18  ความพร้อมด้านทรัพยากร
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.14 ความพร้อมด้านบริการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.12 และความพร้อมด้านเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ย 3.15 

1.  สรุปผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลการประเมินความพึง 
พอใจมาทบทวนหาแนวทางในการด าเนินงานและ 
บริการต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ส าหรับในปีการศึกษา  2559  ได้น าผลการ 
ประเมินความพึงพอใจจากปีการศึกษา  2558 มา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้แก่ 
การปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ิมช่องทางการตอบแบบสอบถามความพึง

1. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. ภาพแสดงการการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆ  
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แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
พอใจให้มากข้ึน  โดยได้เน้นการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่าน Facebook ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ใช้ส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจ การส่งข่าวสารผ่านช่องทาง  SMS 
E-mailของมหาวิทยาลัย 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 4 ข้อ 
(1-4) 
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ตัวบ่งชีพ้ัฒนา 
(ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.9  ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีภารกิจหลักที่มีความส าคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นั่นคือ 
 การจัดเตรียมให้มี การบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาระบบและการบริการ
 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ โดยผู้รับบริการคือ คณะ/หน่วยงานภายใน
 มหาวิทยาลัย  อาทิ เช่น  การติดตั้ ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก
 (Core/Distributed/Access Switch) การเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณด้วยสายใย
 แก้วน าแสง (Fiber Optic) การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ
 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบริหารจัดการความเร็วของการสื่อสารใน
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการโปรแกรมประยุกต์
 บนอินเทอร์เน็ต การให้บริการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอ
 ภาค ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอต่อสัดส่วนปริมาณการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศของ
 ผู้รับบริการ นอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก
 คอมพิวเตอร์ยังค านึงถึงความมั่นคง (Stability) ปลอดภัย (Security) ความรวดเร็ว 
 (Speed) ความต่อเนื่องและความพร้อมใช้งาน (Availability) ภายใต้มาตรฐานและ
 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 (Compliance) เพ่ือให้การให้บริการดังกล่าวสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของ
 มหาวิทยาลัยที่ต้องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการเรียน
 การสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และอ่ืนๆ ได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส  โทรศัพท์  : 08-9733-3779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นายสรายุทธ  กูลเกื้อ  โทรศัพท์  : 08-0540-5426 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  มีแผนการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. มีการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. มีการประเมินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  

ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ระดับความปลอดภัย  
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
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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  ใช้แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ 
พ.ศ. 2557-2560  ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านไอซีทีให้ทันสมัย เพียงพอ มั่นคง  เพื่อการ
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งก าหนด
มาตรการปรับปรุงระบบเครือข่ายไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้
มีความเสถียรภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับการให้การแก่
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2557-
2560 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักวิทยบริการฯ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,150,000 บาท  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

      1. โครงการเช่าพ้ืนที่ Colocation ส าหรับเครื่องแม่
ข่ายส ารองข้อมูล 60,000 บาท 
      2. โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 
ส าหรับเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 990,000  บาท 
      3. โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายส าหรับศูนย์ข้อมูล 
Cloud 850,000 บาท 
      4. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย 
18,000,000 บาท  
      5. โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
250,000 บาท 
พิมพข์อ้ความ... 
 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
3. ในปีการศึกษา  2559 ส านักวิทยบริการฯ ได้ประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  
ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  โดยได้ผลสรุปมาดังนี้ 
1.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 
2.  ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.85 

1. สรุปผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

4. ในปีการศึกษา  2559 ส านักวิทยบริการฯ ได้ประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  
ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  มีการประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ  กล่าวคือ  จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 130 คน  แบ่งเป็นนักศึกษา 57 คน  
บุคลากร  49 คน  และอาจารย์ 24 คน  ได้สรุปผลความพึง
พอใจความพร้อมด้านเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย 3.15 โดย
แยกเป็นการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 ด้านดังนี้ 
1.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายบริการได้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 
2.  ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.85 

1. สรุปผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

5. ส านักวิทยบริการฯ น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไปปรับปรุงการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประสบปัญหาของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย คือ 
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่กว้างขวาง มีอาคารจ านวนมาก มี
อาคารใหม่และอาคารที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังไม่มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบไร้สาย ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเก่าติดตั้งมาหลายปี ไม่ทันสมัย ไม่
สามารถใช้ซอฟแวร์ในการบริหารจัดการเครือข่ายได้ 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า ในปัจจุบันบุคลากรของ

1. คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินคงคลัง (เงินบ ารุง
การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
มหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามีความต้องการ
ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สาย 
เครือข่ายเดิมของมหาวิทยาลัยทั้งระบบมีสายและแบบไร้
สายซึ่งได้ติดตั้งไว้มีอายุยาวนานไม่สามารถรองรับผู้ใช้
เทคโนโลยี อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีจ านวนมากเพ่ิมขึ้น ได้
เพียงพอ ระบบควบคุมการใช้งานของระบบเครือข่ายไม่มี
อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานของผู้ ใช้งานทั้งการควบคุม
แอพพลิเคชั่นหรือซอฟแวร์ที่ใช้ปริมาณข้อมูลจ านวนมาก 
เช่น streaming ต่างๆ ไม่มีการก าหนดล าดับความส าคัญ
ของผู้ใช้งาน ไม่มีการก าหนดจ านวนอุปกรณ์ต่อผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต มีการน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาเชื่อมในเครือข่าย
ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพราะเนื่องจากการบริการของ
มหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานทั้งอุปกรณ์
เคลื่อนที่  และแบบใช้สายสัญญาณ บางคนมี อุปกรณ์
เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่ง อุปกรณ์ต่อหนึ่งคน ในห้องเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป ในห้องเรียนมีการน า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ประกอบการเรียน
การสอนมากขึ้น  

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทย
บริการฯ ได้ขอจัดสรรงบประมาณส าหรับปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายไร้สายเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย ทดแทน
อุปกรณ์ที่เก่าล้าสมัย รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
ใหม่ๆ รองรับการเรียนการสอนสมัยใหม่ รองรับการเข้าถึง
สารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและการจัดการ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ
เพ่ือให้ได้ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยสามารถความคุมการใช้
งานได้ทั้งการความคุม account, applications, device 
ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ความเสถียรภาพ  
สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถรองรับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ประสิทธิภาพของการ
ให้ บริ การ เครื อข่ าย
อิน เทอร์ เน็ ตภายใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน5ข้อ 
(1-5) 

จ านวน5ข้อ 
(1-5) 

  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.10  การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย  หลากหลาย       
  และเพียงพอ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพ่ืออ านวย
 ความสะดวกที่เอ้ือต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพ่ือสนับสนุนด้านเรียนการสอน 
 การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา และสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองาน
 บริการวิชาการ 
 บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น       
 ภารกิจของส านักวิทยบริการฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพันธกิจ ซึ่งต้องสร้างระบบและ
 กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

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

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก้าวทันเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปฏิบัติ/ค้นคว้าตามอัธยาศัย 
2. มีการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการพัฒนาห้องสมุด 
3. มีการประเมินการให้บริการห้องสมุด ด้านการสื่อสาร/ให้การเรียนรู้ ทั้งด้าน

ปริมาณและคุณภาพ จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละคณะ/หน่วยงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ

แหล่งเรียนรู้ที่จัดไว้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างเป็นระบบ 
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาและด าเนินการจัดหาทรัพยากร

และแหล่งเรียนรูที่ตอบสนองผู้ใช้บริการรวมทั้งการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการ
ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
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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 มีแผนกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น   มีการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
อีกท้ังสนับสนุนการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และการ
เรียนรู้ 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2557-2560 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส านักวิทยบริการ (งบ
ด าเนินงาน) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,947,500 บาท  
(เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดย
ค่าใช้จ่ายที่น ามาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
เป็นเงิน 1,777,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
มีกิจกรรมดังนี้ 
1. บริหารและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ด้านวิทย์  
จ านวนเงิน 300,000  บาท 
2. บริหารและจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ด้านสังคม 
จ านวน 300,000  บาท 
3. บริหารส านักวิทยบริการฯ  จ านวนเงิน  1,177,000  
บาท 

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการส ารวจความพึงพอใจและ
ประเมินคุณภาพบริการ  โดยในปีการศึกษา  2559 ได้
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ด้วย Google Form
โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ทุกประเภท ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับ

1.  แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และ
บุคคลภายนอก ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อน าผลที่ได้มา
พัฒนาปรับปรุงการบริการและแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึน ได้แก่ ด้านบุคลากรและการให้บริการ ด้าน
สภาพแวดล้อมในห้องสมุด  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆในห้องสมุด  ด้านจ านวนทรัพยากรและบริการ
ต่างๆ ในห้องสมุด ด้านกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องสมุดจัด 
และด้านภาพรวม 

4. ในปีการศึกษา2559 ส านักวิทยบริการฯ  
มีการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
4 ด้าน  อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.12 
(คะแนนเต็ม5) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความ 
พร้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.18  ความพร้อมด้าน 
ทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.14 ความพร้อม 
ด้านบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 และความพร้อมด้าน 
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.15 

1. สรุปความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร
สารสนเทศให้ทันสมัย  
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ
เพียงพอ 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 4 ข้อ 
(1-4) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.11  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการการบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ง เพ่ือสนับสนุน
 ด้านเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่
 ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และน ามา
 จัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
 อย่างต่อเนื่อง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : นายเสรี  ชะนะ   โทรศัพท์  :  08 -9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. ก าหนดเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์การเป้าหมาย 
 

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 านักวิทยบริการฯมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่4 
พัฒนาการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสู่สังคม ก าหนดกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาการ
ถ่ายทอดด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ให้บริการวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องความต้องการของ
ชุมชนและสังคม และก าหนดให้จัดโครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป/องค์กรท้องถิ่น 
       โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัด
โครงการบริการวิชาการตามโครงการต่อไปนี้คือ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครู 
โดยใช้ไอที รุ่นที่ 1 12-13 มีนาคม 2560 และรุ่นที่ 2 19-20 
มีนาคม 2560 

2. โครงการพัฒนาดิจิตอลและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ 

1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ  
2. เอกสารสรุปโครงการวิชาการ 
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐาน 
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียนมีจ านวนรุ่นทั้งหมด 3 รุ่น  

3. โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นโครงการ
เชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
27-31 มีนาคม 2560 

4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ 

ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดท าแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุ มชนและสั งคมในพ้ืนที่ เป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัย (พ้ืนที่ต าบลเกาะแต้ว)  โดยส านักวิทยบริการ ฯ 
ได้ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนในการจัดบริการวิชาการ  และได้
พูดคุยหารือกับเทศบาลต าบลเกาะแต้ว และโรงเรียนในพื้นที่
เขตการศึกษาสงขลา และโรงเรียนเอกชน รวมทั้งพ้ืนที่พิเศษ
ชายแดนใต้เพ่ือหาแนวทางในการจัดโครงการต่าง ๆ ให้
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. หนังสือเชิญการเข้าร่วมประชุม 

  2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการเข้าร่วมการอบรม 

3. ส านักวิทยบริการ ฯ ได้น าเครื่องมือแบบสอบถามโดยใช้ 
Google Form เพ่ือติดตามการใช้งาน หลังจากฝึกอบรม และ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก ฯ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป  

1. รายงานผลการติดตาม 
 

4. ส านักวิทยบริการ ฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรมกลุ่มเดิมคือกลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา  (สะบ้า
ย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้   ที่ต้องการต่อยอดความรู้จาก
โครงการในปีถัดไป ท าให้เกิดประสิทธิผลในการน าความรู้
หลังจากการอบรม ไปพัฒนาองค์กรของผู้เข้าอบรมเอง 
 

1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
2. ข้อมูลเว็บไซต์ของผู้เข้ารับการอบรม  

5.ส านักวิทยบริการฯ ได้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ 
ในจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) 
โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้     
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเกาะ
แต้วในการจัดอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจ านวนมาก 

1. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
2. ข้อมูลแสดงการสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5ข้อ 
(1-5)   

 
 

ตัวบ่งชีพ้ัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   
(ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.6  จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การด าเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
 เป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานก าหนด และ
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการด าเนินงาน ส่งผลต่อ
 การขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานตามเป้าประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

  1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานตามเป้าประสงค์ 

 

 

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

จ านวนตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ีบรรลุเป้าหมาย 
 

จ านวนตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน 
 

X 100 

ค่าร้อยละจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

100 
X 5 
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ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน แหลง่ตรวจสอบ/หลักฐาน 

              ในปีงบประมาณ 2559 ส านักวิทยบริการ
ฯ มีการจัดท าโครงการทั้งสิ้น  17 โครงการ โครงการ
ที่สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนดและบรรลุตาม
เป้าหมายจ านวน 16 โครงการ มีตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน 19 
ตัวชี้วัด  และมีตัวชี้วัดที่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  
18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละการด าเนินงาน 94.74   คิดเป็น
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.74 

1. รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายปี 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร
กิจกรรมที่ สนับสนุน
ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร
ร่วมกัน 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
4.51 

ค่าร้อยละของจ านวนโครงการ
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
คิดเป็น 4.74 คะแนน 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษา (สกอ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7  ตัวบ่งชี้เฉพาะ(ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พัฒนา (ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย) 3 ตัวบ่งชี้   และตัวบ่งชี้
พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

ตัว
บ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินการ 

3 ดีมาก 

1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้น า 5 ดีมาก 
1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 5 ดีมาก 
1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง 3 ดีมาก 
1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 ดีมาก 
1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 ดี 
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 ดีมาก 

 ผลการประเมิน 4.14 ดี 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ (ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 

2.8   ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 

ไม่ค านวณคะแนน  

2.9   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ ไม่ค านวณคะแนน  
ตัวบ่งชี้พัฒนา (ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย)   

3.9   ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย 

ไม่ค านวณคะแนน  

3.10   การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 

ไม่ค านวณคะแนน  

3.11 การบริการวิชาการแก่สังคม ไม่ค านวณคะแนน  
ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  (ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 

4.6 จ านวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

ไม่ค านวณคะแนน  
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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 
 

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

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

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

1.1 8 ข้อ 5 ข้อ 3 
1.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
1.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 
1.4 6 ข้อ 4 ข้อ 3 
1.5 5 ข้อ  5 ข้อ  5 
1.6 4.51 3.93 4 
1.7 9 ข้อ 7 ข้อ 4 
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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 

1.1  3  3 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
1.2  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
1.3  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
1.4  3  3 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
1.5  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
1.6   4 4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
1.7  4  4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  

รวมคะแนนตาม  
I P O 

 4.17 4 4.14 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  

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

0.00-1.50 การด าเนินงานตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานตอ้ง
ปรับปรุง 
 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 1.1 

  
3 

 
 
3 

 
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  3  3 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   4 4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  4  4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 

 5  5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน 

 4.17 4 4.14 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
 

 

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

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 4 4 -  

ด้านกระบวนการภายใน - 3,3,5,5,4  4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
ด้านการเงิน - - - - -  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 5 - 5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.17 4 4.14 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
ผลการประเมิน - ดี ดี ดี   

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

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ - - 4 4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
(2) ด้านวิชาการ - 5 - 5 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  
(3) ด้านการเงิน - - - - -  
(4) ด้านการบริหาร

จัดการ 
- 3,3,5

,5,4 
- 4 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.17 4 4.14   
ผลการประเมิน - ดี ดี 

 
ดี   
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ที ่๐๐๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
    ..................................................... 

เพ่ือให้การบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้   

๑. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว   ประธานกรรมการ 
๒. นายเสรี   ชะนะ   กรรมการ 
๓. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส  กรรมการ 
๔. นางสาวปิยกุล  บุญญาศรีรัตน์  กรรมการ 
๕. นางสุพิศ   ศิริรัตน์   กรรมการ 
๖. นางสาวบุญศรี  บุญช่วย   กรรมการ 
๗. นายสมศักดิ์   เหลาะเหม  กรรมการ 
๘. นางพรพิมล   คงอินทร์   กรรมการ 
๙. นางสาวศรัญญา  โรจนวงศ์ชัย  กรรมการ 
๑๐. นางสาวรัชณี  จีระกาญจน์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวฐาปนีย์  แสงประดับ  กรรมการ 
๑๒. นายสรายุทธ  กูลเกื้อ   กรรมการ 
๑๓. นางเสาวลักษณ์       ลอยลิบ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๒.  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่การควบคุม  ติดตาม และ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.  จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
                          สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐         

                                               

 

                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว) 
                          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 


