
 
บทน ำ 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสังคม ว่าผลผลิตของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีระบบเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพขึ้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการ
จัดการศึกษาให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ก าหนดให้มี
ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดย
ค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในกฎหมาย หาก
มหาวิทยาลัยใดไม่ได้มาตรฐานจะต้องปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Action)  ดังแผนภูมิเพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 4 ขั้นตอน คือ 

  
          
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

วางแผนตามเป้าหมาย (Plan) 
(Plan)(Plan)

ท างานตามแผน (Do) 
 

ทบทวนการท างาน (Check) 
 

น าผลการทบทวนมาพัฒนา(Action)  
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1.  วำงแผนตำมเป้ำหมำย 
  วางแผนการด าเนินงานตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดย
ก าหนดดัชนีบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่
คุณภาพที่พึงประสงค ์

 2.  ท ำงำนตำมแผน 
 สร้างความตระหนักให้บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติ
ภารกิจตามแผนที่วางไว้ โดยให้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

3.  ทบทวนกำรท ำงำน  
   ทบทวนการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานในแต่ละช่วงเพ่ือ
ตรวจสอบว่า การด าเนินการมีคุณภาพหรือไม่   ในการตรวจสอบคุณภาพมีข้ันตอนการด าเนินการคือ 
  1.  วิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง 

2.  จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง 
3.  ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
4.  รายงานผลการด าเนินงานสู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 4.  น ำผลกำรทบทวนมำพัฒนำ 
  การส่งข้อมูลในการด าเนินงานย้อนกลับไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในจุดต่างๆให้รับรู้ผลในการด าเนินงาน
เพ่ือปรับปรุงและด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
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 



3 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 
ตัว
บ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง ผลกำรประเมิน 

1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินการ 

3 พอใช้ 

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

 ผลกำรประเมิน 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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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรจำกผลกำรตรวจในปีกำรศึกษำ  2559 
สรุปจุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนำ โดยภำพรวม 

 
จุดแข็ง 
1. มีความโดดเด่นด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร 
2. มีความโดดเด่นด้านการท างานเชิงรุก 
3. สามารถให้บริการวิชาการ และมีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำ 
1. ควรน าระบบ PDCA  มาใช้ในทุกกิจกรรมของส านัก 
2. ควรให้ความส าคัญของตัวบ่งชี้เฉพาะและตัวบ่งชี้พัฒนา  และก าหนด KPI ให้สามารถวัดได้ 
3. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบ PDCA เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
4. ควรจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ  
5. ควรน าแผนการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้

สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
 

จุดที่ควรพัฒนำจำกผลกำรประเมิน 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม 
 

ระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรน าระบบ PDCA  มาใช้ในทุกกิจกรรม
ของส านัก 

 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ พร้อมทั้งมีการ
ประชุมติดตามผล ความก้าวหน้า หรือปัญหา
ต่าง ๆ ทุกกิจกรรม 

- 
ตุลาคม  2560 – 30 

กันยายน 2561 

ผู้อ านวยการฯ/รอง
ผู้อ านวยการ 

2. ควรให้ความส าคัญของตัวบ่งชี้เฉพาะและตัว
บ่งชี้พัฒนา  และก าหนด KPI ให้สามารถวัด
ได้ 

 

ปรับปรุงตัวบ่งชี้เฉพาะและพัฒนาให้สอดคล้อง
กับภารกิจของส านักวิทยบริการ 

โครงการพัฒนาตังบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

มกราคม - เมษายน  
2561 

ผู้อ านวยการฯ/รอง
ผู้อ านวยการ/หน่วย
ประกันคุณภาพ/

หัวหน้างาน 
3. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบ 

PDCA เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ประชุมหารือผู้บริหาร 
และบุคลากร มีนาคม  2561 

 
รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน/หน่วย

บุคคล 
4. ควรจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ

หน่วยงานอื่น ๆ  
 

จัดท าแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

จัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ          
(โครงการบูรณาการ) 

กันยายน 2560 
ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการ/หน่วย
แผนและงบประมาณ 

5. ควรน าแผนการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้
เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

จัดอบรม Google For 
Education ให้แก่
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มกราคม – มีนาคม  
2561 

รองผู้อ านวยการ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้น 

ประวัติควำมเป็นมำ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนามาจากห้องสมุด 

และหอสมุดตามล าดับ ห้องสมุดแห่งนี้เดิมชื่อ ห้องสมุดโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา ได้จัดตั้งพร้อมกับการย้าย
ที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาจาก ต าบล  คอหงส์ มาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2502 โดยมีอาจารย์สถิต  
ศุปการ  
เป็นบรรณารักษ์ และมีหนังสือประมาณ 500 เล่ม โดยใช้อาคาร 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุด  

พ.ศ. 2504 โรงเรียนฝกึหัดครูสงขลาได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสงขลา 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 จึงได้ย้ายห้องสมุดใหม่ไป
ยัง 
ห้อง 229 และใช้ห้อง 228 เป็นที่ปฏิบัติงานของบรรณารักษ์  เมื่อมีนักศึกษามาใช้ห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น และ
มีบรรณารักษ์เพียง 1 คน จึงได้เริ่มให้มีนักศึกษามาช่วยงานในหน้าที่บรรณารักษ์ด้วย 

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

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

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลา ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน ด้วยดีตลอดมา มีเอกสาร ต ารา และวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาให้มีบริการที่ทันสมัยสมกับเป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายิ่งขึ้น 

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

พ.ศ. 2537 เริ่มเปิดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS ในเดือน 
พฤศจิกายน  2537 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น สถาบัน
ราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 และหลังจากนั้นโดยอธิการบดี คือ ผศ. ดร. นิวัติ กลิ่นงาม มี
นโยบายปรับปรุงการบริหารหน่วยงานภายในสถาบัน จึงได้ยกฐานะหอสมุดวิทยาลัยครูสงขลาขึ้นเป็น ส านัก
วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสงขลา โดยรวมงานเทคโนโลยีทางการศึกษาและหอสมุด เป็นหน่วยงานเดียวกัน 
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

พ.ศ. 2542 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการ ตามนโยบายการบริหารหน่วยงาน
ภายในของสถาบัน 

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

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

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

พ.ศ. 2545  สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
พระราชทานนามอาคารบรรณราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545  และเริ่มน าระบบประกันคุณภาพ
มาใช้ในการด 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 และเปิดอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง

เป็นทางการ  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2555  และส านักวิทยบริการฯ  ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  Alice for Windows (AfW) มาเป็นระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ซึ่งพัฒนา
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ภายใต้การสนับสนุนของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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ปรัชญำ (Philosophy)  
“แหล่งวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่น”  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย    ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย    เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก้าวสู่  E-University 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาความ
เป็นเลิศในการบริการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
ดิจิตอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และรวดเร็วใน
การให้บริการ 
 

ร้อยละของความพึงพอใจของการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการ 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากร
ของห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย
ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 
2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
3. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นศูนย์รวม
ของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ หรือการศึกษาค้นคว้าและการ
วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และท้องถิ่น 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงกำร/มำตรกำร ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1 .  เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม
นวัตกรรมการบริการ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ  เ พ่ื อ
สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
2. เป็นศูนย์ข้อมูล
การเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และรวดเร็ว
ในการให้บริการ 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของการ
ให้บริการของ
ส านักวิทยบริการ 

3.8
0 

3.9
0 

4.0
0 

4.5
1 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง
ห้ อ งสมุ ดที่ ทั นสมั ย 
ทั น เ ว ล า  แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ใช้บริการ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที ่
 

1.  มีแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถศึกษาค้นคว้า
และเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

ร้อยละทรัพยากร
สารสนเทศมีความ
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน 

80 90 95 100 ผู้อ านวยการ 

2. จัดหาระบบการ
ให้บริการเข้าถึง
สารสนเทศแหล่งข้อมูล 
และแหล่งเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง
จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบเครือข่าย
ภาคีระหว่างห้องสมุด
เพ่ือการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล 
E-Book           E-
Journal เป็นต้น 

จ านวนบริการ
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 

      2. มุ่งพัฒนาระบบ
การให้บริการโดยใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงาน 

2.  พัฒนาบริการใหม่ 
ๆ ที่สนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้ โดย
เน้น  E-services,  
One Stop Services   

จ านวนบริการใหม่ ๆ 
ในลักษณะ           
E-services,  One 
Stop Services   
และProactive 

1 2 2 2  
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และProactive 
Services 

Services 
 

      3. ส่งเสริมความ
ร่วมมือและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันกับ
สมาชิกเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งสร้างห้องสมุดให้
เป็นศูนย์รวมของ
แหล่งสร้างปัญญา
ภายใต้บรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
หรือการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัย
ของนักศึกษา 
อาจารย์ และ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

1. เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือสรร
หาและการใช้งาน
ทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทฐานข้อมูล
ออนไลน์ (Online 
Database) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Book) 
2.  เข้าร่วมเครือข่าย
โครงการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 
(ThaiLIS Digital 
Collection-TDC) 
อย่างต่อเนื่อง 
3. เข้าร่วมเครือข่าย
การให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด 
4. เข้าร่วมเครือข่าย
ส านักวิทยบริการและ

จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือ 

2 3 4 5  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ  
5. เข้าร่วมเครือข่าย
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ก้าวสู่  E-University 
 
 
 

1. เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  และถูกใช้ได้ตามความ
ต้องการ และทันต่อสภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว             

1. จ านวนระบบสารสนเทศ
รองรับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

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

2. มนีวัตกรรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการ บริหาร และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

2. จ านวนนวัตกรรม 1. พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและบริการ 
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เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 กลยุทธ์ โครงกำร/มำตรกำร ตัวช้ีวัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. เป็นหน่วยงาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้มี
ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  และถูกใช้ได้
ตามความต้องการ 
และทันต่อสภาวการณ์
ที่มีการแข่งขันและ
เปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็ว             

1. จ านวนระบบ
สารสนเทศรองรับ
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ระดับของความ
พึงพอใจในการให้
บริหารระบบ
สารสนเทศ 

2 
 
 
 
 

3.50 

2 
 
 
 
 

4.00 

2 
 
 
 
 

4.50 

2 
 
 
 
 

4.80 

1. มุ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใน
การบริหารจัดการ
และการให้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

1. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบ
เครือข่ายไร้สาย 
2.แสวงหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนา
และรองรับระบบ
ห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ
สมบูรณ์ และ
ปรับเปลี่ยนสู่การเปน็
แหล่งความรู้ระบบดิจิทัล 
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 

ระดับความพึง
พอใจของการใช้
งานระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3.50 3.55 4.00 4.51 ผู้อ านวยการ 

2. มีนวัตกรรมการใช้
งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ 
บริหาร และการ
ให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. จ านวน
นวัตกรรม 

1 1 1 1 1. พัฒนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและบริการ 

การพัฒนาเทคโนโลยี
แบบดิจิตอลและ
นวัตกรรมคุณภาพ 

     รอง
ผู้อ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
 

1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นักศึกษา  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ
ท้องถิ่น 
2. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางด้านภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับความรู้จากการ
จัดโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.ร้อยละของนักศึกษาผ่าน
มาตรฐานคอมพิวเตอร์  

1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ทางด้ าน เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ก่
นั ก ศึ ก ษ า   แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร ใ น
มหา วิ ท ยาลั ย  แล ะ
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รบั
ความรู้จากการจัด
โครงการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 85 91 95 พัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัให้มี
ความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษาและบุคลากร 
 

ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รบั
ความรู้จากการจัด
โครงการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 85 90 95 รองผู้อ านวยการ 

2.  เป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐ านทา งด้ า น
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ร้อยละของ
นักศึกษาผ่าน
มาตรฐาน
คอมพิวเตอร์  

60 70 80 80 พัฒนาศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานทางด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.สร้างสื่อเรียนรู้  
อีเลิร์นนิงส าหรับการ
เรียนรู ้

จ านวนคอร์สสื่อ 
อีเลิร์นนิง 

1 1 1 1 รองผู้อ านวยการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบริการ
วิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

1. เป็นศูนย์ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2 . เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการของหน่วยงาน
และท้องถิ่น 
 
 

1.จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่พัฒนาและ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ ฯ 
2.ร้อยละของบุคลากร
นักศึกษาและจ านวน
หน่วยงานในท้องถิ่นที่ได้รับ
ความรู้จากแหล่งข้อมูล 
 

1.เป็นศูนย์ข้อมูลโครงการอันเนื่องจาก
พระราชด าริ และสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาใน
ท้องถิ่น  
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. เป็นศูนย์ข้อมูล
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ และสบื
สานวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

 

จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่พฒันา
และน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ ฯ 

1 1 1 1 เป็นศูนย์ข้อมูล
โครงการอันเนื่องจาก
พระราชด าริ และสบื
สารวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ตามโครงการอัน
เนื่องจากพระราชด าริ ฯ 

ระดับความพงึ
พอใจ 
 
 
 

ร้อย
ละ80 

 
 

ร้อย
ละ80 

 
 

ร้อยละ
80 
 
 

ร้อยละ
80 
 
 

รอง
ผู้อ านวยการ 

2.จัดนิทรรศการและ
เผยแพร่ข้อมูลโครงการ
อันเนื่องจากพระราชด าริ 
ฯ 

จ านวนคร้ังในการ
จัดนิทรรศการ 
 
 

1 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 . เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการวิชาการ
ของหน่วยงานและ
ท้องถิ่น 

 

ร้อยละของ
บุคลากรนักศึกษา
และจ านวน
หน่วยงานใน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
ความรู้จาก
แหล่งข้อมูล 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

80 
 
 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการศึกษาใน
ท้องถิ่น 

1.จัดอบรมบริการ
วิชาการของหน่วยงาน
และท้องถิ่น 
 

ระดับความพงึ
พอใจ 
 
 

ร้อย
ละ80 

 

ร้อย
ละ80 

 

ร้อยละ
80 
 

ร้อยละ
80 
 

รอง
ผู้อ านวยการ 

ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
คุณภาพ 

1. การบริหารจัดการองค์ท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) 
3. ยกระดับมาตรฐานการท างาน (Work standard) 
และการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของคะแนนผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
2. ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับส านักฯ 
3.ร้อยละระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานตามโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้ 
องค์กรมีคุณภาพ 

2. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว 
(Green Library) 

3. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด 61 62 63 64 กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 61 62 63 64 ผู้รับผิดชอบ 
1. การบริหารจัดการ
องค์ที่มีประสิทธผิล
และประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละของ
คะแนนผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) 
2. ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับส านักฯ 

80 
 
 
 
 
 
 
4.50 
 

80 
 
 
 
 
 
 
4.60 

80 
 
 
 
 
 
 
4.70 

80 
 
 
 
 
 
 
4.80 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กร 
เพื่อให้องค์กรมี
คุณภาพ 

1.ประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรของส านัก 

จ านวนคร้ังในการ
จัดกิจกรรม 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ 
ฯ 2.จัดประชุมกรรมการ

ประจ าส านักฯ 
 

จ านวนคร้ังในการ
จัดประชุม 

2 2 2 2 

3.จัดท าแผนงบประมาณ
และแผนปฏิบัติการ 

จ านวนคร้ังในการ
จัดท าแผนปฏบิัติ
การ 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4.จัดท าแผนประกัน
คุณภาพภายในระดบั
ส านักฯ 
 

จ านวนคร้ังในการ
จัดท าแผนประกนั
คุณภาพ 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
1 

2. การพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) 
 

1.ร้อยละระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานตาม
โครงการห้องสมุดสี
เขียว 

50 50 50 50 สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรสีเขียว  
(Green Library) 

1.จัดกิจกรรม 5 ส. 
2.จัดสภาพแวดล้อมของ
ส านักวิทยบริการ ฯ  
 

จ านวนคร้ังในการ
จัดกิจกรรม 

2 2 2 2 รองผู้อ านวยการ 

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

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินตาม
แผนปฏบิัติการ 
และแผนการ
พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

60 70 80 90 สร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการ
และทบทวนแผนปฏบิัติ
การ 

จ านวนคร้ัง 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

ผู้อ านวยการ 

2.จัดท าแผนพฒันา
บุคลากร 

จ านวนคร้ัง 1 1 1 1 

3.ประเมินผลปฏบิัติงาน
ของบุคลากร 

จ านวนคร้ัง 2 2 2 2 
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- หน่วยบริการนกัศึกษา / อาจารย ์

- หน่วยดูแลหอ้งปฏิบัติและดแูลเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- หน่วยให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้มาใช้บริการ 

- หน่วยบริการอบรมคอมพิวเตอร ์

- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงานการจัดอบรม 

- หน่วยจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการอบรม 

- หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน     
- หน่วยจัดท าหลักสูตรและประสานงาน 

  การจัดการอบรมแก่ชุมชน    

- หน่วยให้ค าปรึกษาและบริการแก่ชุมชน    
- หน่วยบริการอาคารสถานที ่
- หน่วยดูแลซ่อมบ ารุงติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

      - หน่วยดแูลซ่อมบ ารุงระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 
 

 

 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 

รองผู้อ านวยการงานวทิยบริการ 

 

รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

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

- หน่วยงานสารบรรณ 

- หน่วยแผนและงบประมาณ 

- หน่วยการเงินและพัสดุ 
- หน่วยบุคคล  

- หน่วยประชาสัมพันธ์ 
- หน่วยประกันคุณภาพ  

- หน่วยอาคารและสถานที่
   

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำรสนเทศ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ (1) 
 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 

 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 

 

- หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยบริการยืม – คืน 

- หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

- หน่วยบริการตอบค าถาม และช่วยค้นคว้า 

- หน่วยยืมระหว่างห้องสมุด  

- หน่วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัต ิ

- หน่วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หน่วยโสตทัศนวัสด ุ
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คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ(หมดวำระเมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2559) 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

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.อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นายสมศักดิ์ คงแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นายชัยทัต เดชแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  น.ส.อสมาภรณ์   มณีวงศ์ รักษาการหัวหน้าส านักงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว ข้าราชการ แต่งตั้งเมื่อ 26 พฤษภาคม  2560 

2. อาจารย์กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม  2557 
หมดวาระ วันที่ 25 พฤษภาคม  2560 

3. อาจารย์เสรี ชะนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
แต่งตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน  2556 
หมดวาระ วันที่ 25 พฤษภาคม  2560 
แต่งตั้งเมื่อ 24  สิงหาคม  2560 

4. อาจารย์ปิยกลุ  บุญญาศรีรตัน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
รองผู้อ านวยการงานวิทยบริการ 
แต่งตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2556 
หมดวาระ วันที่ 25 พฤษภาคม  2560 

8. นางสุพิศ  ศิริรัตน ์ ข้าราชการ 
หัวหน้างานธุรการ 
หมดวาระ  15  สิงหาคม  2560 

9. น.ส.อสมาภรณ์  มณีวงศ์  พนักงานราชการ  
รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  
หมดวาระ  15  สิงหาคม  2560 

10. นางสาวบุญศรี  บุญช่วย   พนักงานมหาวิทยาลัย  
รักษาการหัวหน้างานวิทยบริการ  
หมดวาระ  15  สิงหาคม  2560 

11. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม  พนักงานมหาวิทยาลัย 
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
หมดวาระ  15  สิงหาคม  2560 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

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

อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนธุรกำร 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นางสุพิศ  ศิริรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

รักษำกำรหัวหน้ำงำนวิทยบริกำร 
-  หน่วยการเงินและพัสดุ 

  2 น.ส.ฐาปนีย์  แสงประดับ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

-  หน่วยการเงินและพัสดุ  

  3 นางเสาวลักษณ์  ลอยลิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -  หน่วยสารบรรณ 

  4 นายสาธิต  ทองสุข พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานท่ี 
(ปฏิบัติงาน ณ ภายนอกอาคารบรรณราช
นครินทร)์ 

  5 นางสาวประภา  ไชยชาญยุทธ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

  6 นางปรีดา  ไชยชาญยุทธ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

  7 นางสาววันทนา  มติกัณโฐ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

  8 นางพวงทิพย์  สุขสุด พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร)์ 

 9 นางอุษณา  บุญฤทธิ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์) 

 10 นางศิริวรรณ  ไชยบัญดิษฐ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

11 นางเดือน  กราสวัสดิ์ พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

12 นางสุจิรา  สุวรรณคง พนักงานบริการ 
หน่วยอาคารสถานที ่
(ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนวิทยบริกำร 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

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

2.  น.ส.เพลิน  จันทวงศ์ พนักงานห้องสมุด 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.  นางพรพิมล  คงอินทร์ พนักงานห้องสมุด หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

4.  นายสมโชค  ณ ถลาง บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

5.  น.ส.ปรีดาวรรณ  สินจรูญศักดิ์ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

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

7.  น.ส.รัชณี  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.สุวภรณ์  อาญาพิทักษ์ บรรณารักษ์ 
หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
ลาออกเมื่อวันที่ 31  มกราคม  2561 

15.  นางจารึก  คงขวัญ บรรณารักษ์ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

16.  น.ส.อุไรพรรณ  มูสิกรัตน์  นักเอกสารสนเทศ หน่วยบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

17.  นางสุภัททิรา   โทนแก้ว นักเอกสารสนเทศ 
หน่วยบริการตอบค าถาม  
และช่วยการค้นคว้า 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นายสมศักดิ์  เหลาะเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รักษำกำรหัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- พัฒนาโปรแกรม/ระบบต่าง ๆ 

2 นายปัณณธร  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - พัฒนาโปรแกรม/ระบบต่าง ๆ 

3. นายโกวิทย์  สืบสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- พัฒนาโปรแกรม/ระบบต่าง ๆ 
ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 

4. นางเพ็ญประภา  ยีเจ๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
 นายบุญถึง  คงแก้ว                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 

5. นายสรายุทธ  กูลเกื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลซ่อมบ ารุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

7. นายพรศักดิ์  ศรีช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลซ่อมบ ารุงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

8. นายธนศักดิ์  สง่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- บริการนักศึกษา/อาจารย์ 
- ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

9. นายอรุณ  แดงประดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- บริการนักศึกษา/อาจารย์ 
- ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

10. นายอณพัช  คุโณดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- บริการนักศึกษา/อาจารย์ 
- ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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อัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน  จ ำแนกตำมงำน/ต ำแหน่ง 

ต ำแหน่ง 

ประเภทอัตรำก ำลัง 
รวมอัตรำ 

ก ำลัง ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
ประจ ำตำม

สัญญำ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร       
     1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    1  1 
         รวม 1 
งำนธุรกำร       

1. เจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ทั่วไป 
1    2 3 

2. พนักงานบริการ     9 9 
          รวม 12 
งำนวิทยบริกำร       

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 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

1.   นักวิชาการคอมพิวเตอร์   3 3 3 9 
          รวม 9 

รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 38 
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อำคำรและสถำนที่  
งำนวิทยบริกำร  

ชั้นที่ 1  (อำคำรบรรณรำชนครนิทร์)  ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการ
วารสารและหนังสือพิมพ์  ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา ห้องอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้อง
วิทยานิพนธ์ และบริการถ่ายเอกสาร  

ชั้นที่ 1  (อำคำรหลังเก่ำ) ให้บริการอินเตอร์เน็ต ณ ห้อง Self Access Center มี
คอมพิวเตอร์ให้บริการ 140 เครื่อง รวมบริการพิมพ์งาน  ห้องควบคุมเครือข่าย ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ส่วนงานเทคนิค            (งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ  งาน
วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนงานซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ) 
บริการมุมกาแฟ                                                                 
 ชั้นที่ 2  (อำคำรบรรณรำชนครินทร์) ให้บริการหนังสือภาษาไทยหมวด  000 – 369 
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องอ่านหนังสือ ห้องผู้อ านวยการ ห้องส านักงาน ห้องค้นคว้าส าหรับ
อาจารย์ มุมMini TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) 
 ชั้นที่ 2 (อำคำรหลังเก่ำ) ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า  บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์  ห้องประชุมกลุ่มย่อย  หนังสืออ้างอิง (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) หนังสือนิยาย 
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 หอ้ง 

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

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

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

 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์) 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          
ใช้ส าหรับฝึกอบรม  บริการให้เช่าใช้ส าหรับหน่วยงานภายนอก และให้บริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
    -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  57  เครื่อง          
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 ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  41  
เครื่องใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 205  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  36  
เครื่องใช้ส าหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 206  มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จ านวน  36  
เครื่องใช้ส 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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งบประมำณ 

ปีงบประมาณ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3  ประเภท 
ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินรายจ่าย และงบประมาณอ่ืนๆ รวมจ านวนทั้งสิ้น   
6,266,800  บาท(หกล้านสองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

งบประมำณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 

1. งบประมำณเงินรำยได้ 19,101,700 90,600 8,049,300 5,278,900 4,378,000 
-  เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 12,960,400 - 6,069,300 5,218,900 3,458,100 
-  เงิน กศ.บป. ศูนย์ฯ สงขลา 6,141,300 90,600 1,980,000 60,000 919,900 
2. งบประมำณเงินคงคลัง - 8,501,200 - 2,089,800 - 
3. งบประมำณเงินรำยจ่ำย 1,080,000 1,080,000 1,170,000 1,350,000 1,812,700 
4. งบประมำณอ่ืนๆ  100,000 126,000 - - 

-  งบจากบัณฑิตวิทยาลัย - - - - - 
-  งบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย 

- - - 1,098,800 - 

-  งบบริการวิชาการ - 100,000 126,000 130,000 76,100 
รวม 20,181,700 9,771,800 9,345,300 9,947,500 6,266,800 
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งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
(จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์)ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
   ยุทธศำสตร์ 1  พัฒนำควำมเป็นเลิศในกำรบริกำรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร
ดิจิตอล 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ 

1 บริหารส านักวิทยบริการฯ 258,100 เงินรายได้ (บกศ.) 
2 บริหารส านักวิทยบริการฯ 411,500 เงินรายได้ (กศ.บป) 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้านสังคม) 300,000 เงินรายจ่าย 
4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้านวิทย์) 300,000 เงินรายจ่าย 
5 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 532,000 เงินรายจ่าย 

6 จัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 400,000 เงินรายจ่าย 
7 จัดตั้ง E-University Help Desk 63,000 เงินรายจ่าย 
8 ให้บริการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 20,000 เงินรายจ่าย 
9 จัดหาซอฟแวร์เพ่ือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล 80,000 เงินรายจ่าย 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับการบริหาร

จัดการเอกสารทางวิชาการและการเขียนบรรณานุกรม 
(Management long Documents and Reference) 

24,600 เงินรายจ่าย 

11 อบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ 

27,600 เงินรายจ่าย 
 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์งานวิจัยในการท านายอนาคตและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

27,600 เงินรายจ่าย 
 

                                                                                             รวม   2,444,400   บำท 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 2 สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยเพื่อก้ำวสู่ E-University 
ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่งงบประมำณ 

1 จัดหา Smart Classroom เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 3,200,000 เงินรายได้ (บกศ.) 
2 SKRU Portal on-Mobile Platform การขยายผล (Scaling)  

แก่ผู้ใช้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
99,400 

 
เงินรายได้ (กศ.บป) 

3 เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตส ารอง 240,000 เงินรายได้ (กศ.บป) 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการการท าหนังสือดิจิทัล (E-Book) และเผยแพร่ 

เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน 
51,400 

 
เงินรายจ่าย 

                                                                 รวม    3,590,800  บำท 

   

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำทักษะกำรรู้สำรสนเทศของนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ 

1 การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 36,000 เงินรายได้ (กศ.บป) 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google For Education เพ่ือพัฒนา 
อาจารย์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

62,000 
 

เงินรายจ่าย 

                                                                                          รวม        98,000 บำท 

     
                                                                                        
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรบริกำรวิชำกำรและสืบสำน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ล ำดับที ่ โครงกำร งบประมำณ 

(บำท) 
แหล่งงบประมำณ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คุณภาพครูและโรงเรียนในพื้นที่
เป้าหมายสนองพระราโชบายฯ 

76,100 บริการวิชาการ 

2 จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” 50,000 เงินรายได้ (กศ.บป) 

                                                                                            รวม   126,100 บำท 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรคุณภำพ 
ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ (บำท) แหล่งงบประมำณ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลและทบทวนแผลกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7,500 เงินรายจ่าย 

                                                                                             รวม 7,500 บำท 
 
       *** รวมจ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรทั้งสิ้น  6,266,800   บำท*** 
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บทที่ 2 
ตัวบ่งชี้พื้นฐำน เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  แผนพัฒนำหน่วยงำน (ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  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 ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

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 

  
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
1.  ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และทบทวน
แผนกลยุทธ์ของส านักฯ  ปีละ 2 ครั้งเพ่ือประเมินผล ติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงาน  และวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่2 (พ.ศ.2551–
2565) โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทย
บริการฯ  กล่าวคือ 
           ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักฯ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์   
            ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือร่วมท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ประเมินผลและติดตามผลการด า เนิน งานการใช้ จ่ าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
           ครั้งที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือนและทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การ
ด าเนินงาน และแผนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ ให้

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 
2.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) 
2. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
3. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และทบทวนแผนกลยุทธ์  
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
มีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พ.ศ.2561-2565 

2. ส านักวิทยบริการฯ  ได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักวิทย
บริการฯ พ.ศ. 2561 – 2564 ให้บุคลากรทุกส่วนงานภายใน
ส านักวิทยบริการฯ ได้รับทราบและได้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ บรรลุเป้าหมาย  โดย
การประชุมในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการฯ จัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้งที่ 1 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561   

1. รายงานสรุปผลโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
การประเมินผลการ ปฏิบัติงานและทบทวน
แผนกลยุทธ์  

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้แปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2564  
สู่การปฏิบัติ ในการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2561 รายละเอียดการ
แปลงแผนจะปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2561 ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ 
        1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
        2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่                   
E-University 
        3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  
        4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

            โดยได้น าพันธกิจทั้งหมดมาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.2561-2564 และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทย
บริการฯ ได้ร่วมกันก าหนด  เป้าหมายการด าเนินงาน 
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ  ซึ่งได้จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พ.ศ. 2561  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 
 
 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ  
พ.ศ.2561-2564 
2. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า 1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ  
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เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  เ พ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีส านัก
วิทยบริการฯ น าตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ไปก าหนดลงในค่า
เป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้วัด
ความส าเร็จของทั้งแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561-2564 กล่าวคือ   
          ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กรดิจิตอล 
จ านวน 1 ตัวช้ีวัดค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
3.80  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่  E-University จ านวน  2 ตัวชี้วัดได้แก่ 
จ านวนระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  2 ระบบ จ านวนนวัตกรรม 1 ระบบ 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 3  พัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน  
2 ตัวชี้วัดได้แก่  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับ
ความรู้จากการจัดโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80 ร้อย
ละของนักศึกษาผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 60 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการบริการวิชาการ และสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลที่พัฒนาและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ฯ 1 ระบบ   ร้อยละของบุคลากรนักศึกษาและจ านวน
หน่วยงานในท้องถิ่นท่ีได้รับความรู้จากแหล่งข้อมูล ร้อยละ 80 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรสู่องค์กรคุณภาพ จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่    
          - ร้อยละของคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ร้อย
ละ 80     
          - คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับส านักฯ 
4.50 
          - ร้อยละระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว 50   
          - ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติ
การ และแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
 
 

พ.ศ.2561-2564 
 
 
 

5. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ 
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการฯ  มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2561  ครบทุก 4 พันธ
กิจ โดยแยกแผน/กิจกรรมการด าเนินงาน เป็น 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- กิจกรรมบริหารงานส านักวิทยบริการ 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้านสังคม) 
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้านวิทย์) 
- กิจกรรมจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (ซอฟต์แวร์ END NOTE 
- กิจกรรมจัดตั้ง E-University Help Desk 
- กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
- กิจกรรมจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ
การบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการเขียน
บรรณานุกรม Management long Documents and 
Reference 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัยและตีพิมพ์เผยแร่ 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์งานวิจัยในการ
ท านายอนาคตและการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ E-University 
-  จัดหา Smart Classroom เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
- กิจกรรม SKRU Portal on-Mobile Platform การขยายผล 
(Scaling) แก่ผู้ใช้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตส ารอง 
- อบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสือดิจิทัล(E-book)และเผยแพร่
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ห้องสมุดเห็นฐาน 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
- กิจกรรมจัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา  
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google For Education 
เพ่ือพัฒนาอาจารย์บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ
บริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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- กิจกรรมจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” 
- กิจกรรมอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
คุณภาพครู และโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ 
-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์ ส านักวิทบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6. ส านักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีทุก ๆ 6 เดือน  โดยการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์   อีกทั้งมีการติดตามการใช้
จา่ยงบประมาณทุก ๆ ไตรมาศ เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหารของ
ส านักวิทยบริการฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ  แต่ไม่ได้มี
การรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก(เนื่องจากหมดวาระ  
และอยู่ในขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการประจ าส านัก) 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 

7. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง ในการ
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
และประเมินผลทบทวนแผนกลยุทธ์  โดยจะได้สรุปรายงานผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ จ า ปี  เ พ่ื อ น า ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริ ห า รส า นั ก ฯ  แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร ร าย ง านต่ อ
คณะกรรมการประจ าส านัก(เนื่องจากหมดวาระ  และอยู่ใน
ขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการประจ าส านัก) 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 

8. ส านักวิทยบริการ  ได้มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ  
และจากข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2559   
ไปใช้ในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-
2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561  แต่ไม่ได้มีการน า
ข้อเสนอจากคณะกรรมการประจ าส านัก(เนื่องจากหมดวาระ  
และอยู่ในขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการประจ าส านัก) 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
แผนพัฒนาหน่วยงาน(ปรัชญา
ปณิธาน 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  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรและภำวะผู้น ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา จะ
มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

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

เกณฑ์มำตรฐำน 
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 และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
ในการทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน  
1. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ส านักวิทยบริการฯคือ  “ศูนย์กลางการเรียนรู้หลากหลาย 
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมี
พันธกิจจ านวน 4 ข้อ และประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ เพ่ือไป
ตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ดังนี้ 
       พันธกิจ 4 ข้อ 
       1. พัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 
2561-2564 
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2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าว
สู่ E-University 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  

4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ข้อ 

1. พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิตอล 

2. สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ 
E-University 

3. พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร 
คุณภาพ 
         โดยผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ไปยังบุคลากรทุกส่วนงานภายในส านักวิทย
บริการฯ  โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์  ขึ้นทุก ๆ 
ปี ๆ ละ 2 ครั้ง  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
แผนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
2. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการติดตามผลจากการ 
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรทั้งในรูปแบบเป็นทางการซึ่งจะ
ปรากฏจากการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการและการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์  ครั้งที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561 เพ่ือร่วม
ท าแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้ง
ที่ 2 ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และทบทวนแผน
กลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยได้
วิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินงาน และแผนการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ ให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 

1.  รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้ง1 วันที่ 27  
กุมภาพันธ์  2561 
2.  ภาพแสดงการใช้โซเชียลในการ
มอบหมายงานและติดตามงาน 
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2561-2564  และการติดตามผลการมอบหมายงานแบบไม่
เป็นทางการจากการใช้โซเชียล ได้แก่การติดตามผลงานผ่าน
ทางกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คกลุ่ม  ซึ่งเป็นมอบหมายงานและ
ติดตามงานท่ีได้ผล สะดวก รวดเร็ว  
3. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้บุคลากรในส านัก
วิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการแต่งตั้ง
ตัวแทนบุคลากรมาเป็นคณะกรรมการบริหารส านักฯ  และได้
ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดย
แต่งตั้งบุคลากรเป็นรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน เพ่ือ
มอบอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารงาน จ านวน  4 ต าแหน่ง  ได้แก่  
ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน  ต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ  
ต าแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการ และต าแหน่งหัวหน้างาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.รายละเอียดการแต่งตั้งต าแหน่งรักษาการ
หัวหน้างานต่าง ๆ  

4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจนโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของส านักวิทยบริการฯ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ส านักวิทยบริการฯ มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
 2.หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)ส านักวิทยบริการฯ/
มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการ โดย
ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การบริหาร
ส่วนงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้น า
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในการ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล 
แลการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้ส านักวิทยบริการฯ สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุตามพันกิจที่วางไว้และเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
3.หลักกำรตอบสนอง Responsiveness) ส านักวิทยบริการ
ฯ มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท่ีมี
ความหลากหลายได้เป็นอย่างดีดังนี้ 
 
 
 

หลักประสิทธิผล 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
 
หลักประสิทธิภำพ 
1.รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
หลักกำรตอบสนอง 
1.  ระเบียบของส านักวิทยบริการฯ 
2.  ภาพแสดงจุดให้บริการต่าง ๆของงาน
วิทยบริการ 
3.  ข้อมูลการเสนอแนะทรัพยากร
สารสนเทศ 
4.  รายละเอียดการจัดกิจกรรมอบรมการใช้
งานห้องสมุดให้นักศึกษาตลอดภาคเรียน
การศึกษา 
6.  ภาพแสดงการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7.  รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรม
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 
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ด้ำนงำนวิทยบริกำร 
         ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน  700,000  บาท  โดยได้เปิดให้
ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการเสนอทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  เช่น การออกร้าน
จ าหน่ายหนังสือ  ช่องทางการเสนอแนะทรัพยากรทางหน้า
เว็บไซต์ของส านัก และจัดให้มีจุดให้บริการเสนอแนะ
ทรัพยากรสารสนเทศ ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์  การ
ปรับปรุงระบบการ  และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
เช่น  

- กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา 
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดตลอดปีการศึกษา   

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นการใช้ 
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่   

- โครงการการให้บริการห้องสมุดมนุษย์  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสือดิจิทัล 

(E-Book) และเผยแพร่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
ห้องสมุดเปน็ฐาน  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ 
ลิขสิทธ์ส าหรับการบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการ
เขียนบรรณานุกรม 
ด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        ให้ บริ การ ระบบ อิน เทอร์ เ น็ ต   ห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ต่างๆ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  รวมถึง
การให้บริการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
อ า จ า ร ย์  บุ ค ล า ก ร  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะบุ ค ค ลภ า ย น อก                   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจดังนี้ 

- จัดหา Smart Classroom เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

- จัดตั้ง E-University Help Desk 
- เช่าวงจรอินเทอร์เน็ตส ารอง   
- SKRU Portal On-Mobile Platform การขยายผล 

แก่ผู้ใช้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบนักศึกษา 
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- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Google For Education  

เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.หลักภำระควำมรับผิดชอบ (Accountability) ส านัก
วิทยบริการฯ ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและท้องถิ่น โดยการใช้
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของส านักฯ ในการ
ให้บริการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น  หรือตามกลุ่มเป้าหมายตามความ
ต้องการที่ได้จากการส ารวจความต้องการ เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนคุณภาพของครู และ
โรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบายฯ ให้แก่ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.43 และโรงเรียนใน
พ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย ฯ ระหว่างวันที่ 12-20  
พฤษภาคม  2561  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อีกท้ังยังได้มีภารกิจจัดห้องสมุด
ให้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล-คุณหญิง
บานชื่น วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2561  และโรงเรียนเกาะแต้ว
พิทยาสรรค์  ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 
5.หลักควำมโปร่งใส (Transparency) ส านักวิทยบริการฯ  
ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนได้ทราบถึง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักฯ โดยวิธีการจัดเป็น
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ประเมินผลทบทวนแผนกาลยุทธ์ ขึ้นทุก ๆ ปี และได้รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นรายไตร
มาส  และได้น ารายงานผลการประเมินตนเอง และแผนการ
ด าเนินงานของส านักฯ ขึ้นสู่เว็บไซต์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ 
6.หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ส านักวิทยบริการฯ 
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรของส านักฯ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของส านัก เช่น ในการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักฯเพ่ือระดม

 
 
 
 
 
หลักภำระควำมรับผิดชอบ 
1. สรุปผลโครงการพัฒนาดิจิตอลและสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภาษาของประเทศอาเซียน 
2. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท า
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
3. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพห้องสมุด โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
กก.ตชด.43 
 
 
 
 
 
 
 
หลักควำมโปร่งใส 
1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 
2560     
2. ภาพแสดงแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 
 
 
 
 
หลักกำรมีส่วนร่วม 
1. รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลการ 
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ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน  
ความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม และ
พัฒนาการด าเนินงานของส านักฯ อย่างต่อเนื่อง  
 
7.หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) ผู้บริหารได้
มีการกระจายอ านาจไปยังรองผู้อ านวยการ หัวหน้างานให้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงาน
ต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ การ
บริหารงานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
ธุรการ 
8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ส านักวิทยบริการฯมีการ
ใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการถือปฏิบัติ
ข้อบังคับระเบียบ และประกาศร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่
ข้อบังคับ กฎระเบียบ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของส านักฯ/
มหาวิทยาลัย  
9.หลักควำมเสมอภำค (Equity)ส านักวิทยบริการฯ มีการ
บริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
ส านักฯ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคน
อย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ  
10.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) ส านัก
วิทยบริการฯ มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึด
หลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมี
กระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจาก
ผู้รับบริการ และบุคลากรของส านักฯ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
บุคลากรส านักฯ 

ปฏิบัติงานและทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2   
ในวันที่ 16  มิถุนายน  2560   
 
หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานต่าง  ๆ 
 
 
 
หลักนิติธรรม 
1.  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของ
มหาวิทยาลัยฯ และของส านัก 
2.  ภาพแสดงการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศ บนเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ 
 
หลักควำมเสมอภำค 
1.  ค าสั่งเดินทางไปราชการของบุคลากร 
 
 
 
 
หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 
1.  ภาพแสดงการประชุมบุคลากร  
 

5. ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ  มีการน าผลการด าเนินงาน
ของการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2559  มาใช้ในการทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
กล่าวคือ  ส านักวิทยบริการฯ ควรผลักดันให้มหาวิทยาลัยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Google  Apps มาใช้การจัดการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานทั้งมหาวิทยาลัยเ พ่ือ
ประหยัดงบประมาณและทรัพยากร  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Google  For 

1. รายงานสรุปผลโครงการ Google For 
Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน  
Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 รุ่น  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม  
2561, วันที่ 14-15 มีนาคม  2561  และวันที่ 29 – 30 
มีนาคม  2561  ซึ่งจากการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรม 
Google For Education อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาจารย์
และบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน  เช่น การใช้ Google Classroom ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน  และส าหรับเจ้าหน้าที่ได้น า Google Form ไปใช้ใน
การประเมินผลการจัดโครงการต่าง ๆ กันมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
นับว่าส านักวิทยบริการฯ ประสบความส าเร็จในการสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ E-University 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

บรรลุเป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5)  

  

 
 
  



47 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคม

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

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

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและส านัก และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของ
ส านัก 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

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

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

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 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

เกณฑ์มำตรฐำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
1. ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ส านักฯ  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ ร่วมกันวิเคราะห์ เลือกประเด็นในการจัดการ
ความรู้  โดยมีการด าเนินการจัดการความรู้ผ่านการ
พัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้และ
สังคมการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของส านัก
ฯ โดยได้ท าแผนการจัดการความรู้เรื่อง การน า Google 
Apps for Education มาใช้ในการเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงาน 

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 าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการ

ความรู้ 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้โดยมี
การแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ และแบ่ งปั นความรู้ ทั กษะ
ประสบการณ์ประเด็นความรู้ 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

1. สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์  
บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
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เกณฑ์มำตรฐำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
โอกาสเป็นวิทยากรในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 รุ่น ระหว่าง
วันที่ 12 – 13 มีนาคม  2561, วันที่ 14-15 มีนาคม  
2561  และวันที่ 29 – 30 มีนาคม  2561        
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) ส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการ
รวบรวมความรู้ เรื่อง Google Apps for Education ที่
อยู่ในตัวบุคคลมาจัดท าเป็นคู่มือการใช้งาน  ซึ่งผู้บริหาร
และบุคลากรของส านักฯ  ได้น าความรู้ไปจัดอบรมให้แก่
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
และบุคคลภายนอก   

1. คู่มือการใช้งาน Google For Education 
         

5. จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงาน ที่ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการมา 
อย่างต่อเนื่องท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจนท าให้ 
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง Google Apps for 
Education  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
       - โปรแกรม Google Drive มาใช้ในการบริหาร
จัดการเอกสาร 
       - โปรแกรม Google Form ใช้ส าหรับการจัดท า
แบบสอบถาม แบบประเมิน และการบันทึกข้อมูลการ
ตอบรับ 
       - โปรแกรม Google Calendar  มาใช้ในการ
จัดการตารางเวลา  การประชุม 
       - โปรแกรม Google Mail มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ท าให้การบริหารจัดการองค์กร ในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการท างานอย่าง
มาก   
       - โปรแกรม Google Class Room  อาจารย์จะใช้
ส าหรับการเรียนการสอน 
      หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้น าแนว
ปฏิบัติที่ดีของส านักวิทยบริการฯ ไปใช้ได้แก่  หน่วยงาน 
หน่วยงานพัสดุกลาง  งานคลัง และส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  ซึ่งได้น าแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี

1. ภาพแสดงการน า Google Apps for  
Education มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ภายในส านักวิทยบริการและหน่วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย 
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กำรประเมินตนเองกำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

การพัฒนาสถาบัน              
สู่สถาบันการเรียนรู้ 

 

จ านวน5ข้อ 
(1-5) 

จ านวน5ข้อ 
(1-5)  

  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4       ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารอง  ต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
  
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว            โทรศัพท์ : 08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวฐาปนีย์  แสงประดับ        โทรศัพท์ : 08-0544-1557 
  
เกณฑ์มำตรฐำน : 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร 
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

3. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/ 
บริบทของส านัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้ 
                            - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 
                            -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
     -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
   -  การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
   -   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
   -   อ่ืน ๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 
  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้ 
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
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  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านัก เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการ น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก ไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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 

  
หมำยเหตุ         คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อชีวิตและ
ความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการ
เงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของส านัก/สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความ
เสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่นส านัก/สถาบัน เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมี
ภาพลักษณ์ที่ ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่  นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม 
จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1.  ส านัก/สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือ
มีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่ องร้ายแรง
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 

2.  เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) 
ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้  ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 

1. ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านัก
วิทยบริการฯ ตามค าสั่ งส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 007/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน สั่ง ณ วันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยมีผู้บริหารและบุคลากร
ของส านักฯ จ านวน 10 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
และคณะท างาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบในค าสั่ง
แต่งตั้งให้กับคณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือ
ด า เนินงานตามนโยบายบริหารความเสี่ ยงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยงและคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ปี 2560 

 

2.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการ 
ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือ 
วิเคราะห์และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของส านักวิทยบริการฯ  ซึ่งประกอบด้วย   

2.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ปัจจัย
เสี่ยงคือ  โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายจาก
ส่วนกลางไปยังหน่วยงานต่างๆ เชื่อมต่อแบบ Star 
หากอุปกรณ์ปลายทางมีปัญหาหรือช ารุดจากอายุการ
ใช้งานและสภาพพ้ืนที่ติดตั้งไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิด
ความไม่เสถียรหรือไม่สามารถใช้บริการได้ 

2.2 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยง
คือ กระแสไฟฟ้าดับ ท าให้เครื่องแม่ข่ายหยุดท างาน
เป็นระยะๆ ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ร่างแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  
ปี 2560 

2. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 
 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยใช้กรอบ/ประเด็นการ
ประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  โดยเลือกบริหารความ
เสี่ยงในระดับความสี่ยงที่สูงมากและสูง ดังนี้ 

3.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก (16) มีโอกาสที่จะเกิดสูง (4)  
โดยมรีะดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ดังนี้ 

1. แผนการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิดสูงมาก ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตขัดข้อง อย่างน้อย 3 - 6 ชั่วโมง
ต่อครั้ง 

ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิดสูง ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตขัดข้อง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง 

ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิดสูงปานกลาง ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตขัดข้อง อย่างน้อย 15 – 30 นาที 
ต่อครั้ง 

ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิดน้อย ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ แต่มีความเร็ว
ในการรับ-ส่งข้อมูลต่ า 

ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มี
ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูง 

และมีผลกระทบสูง (4) ซึ่งมีระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง

ระบบ กระทบต่อการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ที่ต้องเข้าใช้ระบบสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต 

ระดับ 4 ผลกระทบสูง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะ
บริเวณอาคารที่เป็นเส้นทางหลักบางพ้ืนที่ 
กระทบต่อการปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
เฉพาะอาคารที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก กระทบต่อ
การปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 2 ผลกระทบน้อย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
บริเวณท่ีมีระดับสัญญาณอ่อนและตึกขนาด
เล็กที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก สามารถเชื่อมต่อได้ ด้วย
ความเร็วคงท่ีทั้งระบบ และปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

 
3.2 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง  ระดับความ

เสี่ยงสูง (12)  มีโอกาสที่จะเกิดปานกลาง (3) โดยมี
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ดังนี้  
ระดับ 5 โอกาสที่จะเกิดสูงมาก เครื่องแม่ข่ายไม่

สามารถท างานได้ ทั้งวัน 
ระดับ 4 โอกาสที่จะเกิดสูง เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถ

ท างานได้ อย่างน้อย 3 - 6 ชัว่โมงต่อครั้ง 
ระดับ 3 โอกาสที่จะเกิดปานกลาง เครื่องแม่ข่ายไม่

สามารถท างานได้ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต่อ
ครั้ง 

ระดับ 2 โอกาสที่จะเกิดน้อย เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถ
ท างานได้ อย่างน้อย  30 นาที ต่อครั้ง 

ระดับ 1 โอกาสที่จะเกิดน้อยมาก เครื่องแม่ข่ายไม่
สามารถท างานได้ อย่างน้อย  15 นาที ต่อ
ครั้ง  

 
และมีผลกระทบสูง (4) ซึ่งมีระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง  ดังนี้ 
ระดับ 5 ผลกระทบสูงมาก ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง

ระบบ กระทบต่อการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ที่ต้องเข้าใช้ระบบสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต 

ระดับ 4 ผลกระทบสูง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะ
บริเวณอาคารที่เป็นเส้นทางหลักบางพ้ืนที่ 
กระทบต่อการปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 3 ผลกระทบปานกลาง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
เฉพาะอาคารที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก กระทบต่อ
การปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 2 ผลกระทบน้อย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 
บริเวณท่ีมีระดับสัญญาณอ่อนและตึกขนาด
เล็กที่ไม่ใช่เส้นทางหลัก กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานบางหน่วยงาน 

ระดับ 1 ผลกระทบน้อยมาก สามารถเชื่อมต่อได้ ด้วย
ความเร็วคงท่ีทั้งระบบ และปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

4. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท าแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  ซึ่งปรากฏในรายงาน
ความเสี่ยงปี 2560  และด าเนินการตามแผน โดย

1. แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยง ปี 2560 
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุม
ความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย  ซึ่งได้ด าเนินการตามแผน โดยมีกรอบ
ระยะเวลาเป็นตัวก าหนด  และมีการติดตามเป็นราย
ไตรมาส  ดังนี้ 

4.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ระดับ
ความเสี่ยงสูงมาก (16)  ใช้วิธคีวบคุมความเสี่ยง 
แนวทางปรับปรุงคือ ติดตั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเครือข่ายและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพและมี
ฟังก์ชันการป้องกันครอบคลุมทุกอาคารทั้ง
มหาวิทยาลัย ระดับความเสี่ยงคงเหลือสูงมาก 
(16)  เนื่องจากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยส านัก
วิทยฯ ไดร้ับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบเครือข่ายไร้สาย โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ออก
ค าสั่งที่ 184/2560  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่ายไร้สาย  และคณะกรรมการติดตามผล
การด าเนินงาน  คณะกรรมการอ านวยการได้มีการ
ประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือวางแนว
ทางการด าเนินงานและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเป็น
คณะกรรมการก าหนด TOR คณะกรรมการพิจารณา
ผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จัดหาฯ ได้ร่วมกันจัดท าคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคา
กลางเพ่ือเข้าสู่กระบวนการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
และได้ส่งรายละเอียดร่างขอบเขตงานให้กระทรวง
ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเพ่ือให้เกิด
ความรอบคอบและถูกต้อง  ตามค าแนะน าของ
ประธานกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  โดย
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือ
ตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย  โดยไม่ได้ตรวจสอบร่าง
ขอบเขตงาน แต่ให้ค าแนะน าเพ่ือให้เปิดกว้าง  ไม่
เจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง และสามารถ

3. ค าสั่งที่ 184/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย 

5. ค าสั่งที่ 978/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาฯ 
ส าหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 
มีนาคม 2560 

6. ค าสั่งที่ 977/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ส าหรับ
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 

7. เอกสารบันทึกข้อความ ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม 2560 เรื่อง การน าเสนอร่าง
ขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สายให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิจารณา 

8. ค าสั่งที่ 3512/2560  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาฯ 
และก าหนดราคากลาง ส าหรับการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์โครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายไร้สาย 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลง
วันที่ 22 กันยายน 2560 
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
แข่งขันได้อย่างเป็นธรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหา และก าหนดราคากลาง ตามค าสั่ง
ที่ 3512/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560  เพื่อ
ด าเนินการจัดซื้อใหม่อีกครั้งด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  

4.2 เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง ระดับความ
เสี่ยงสูง (12) ใช้วิธีควบคุมความเสี่ยง แนวทาง
ปรับปรุงคือ  ตั้งงบประมาณเครื่องปั่นไฟไฟฟ้าและ
เครื่องส ารองไฟ  ระดับความเสี่ยงคงเหลือสูง(12) 
เนื่องจากไม่สามารถจัดหาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าได้ ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
งบประมาณ ส าหรับติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งใน
กระบวนการสอบราคาซื้อ บริษัทมีข้อร้องเรียนต่อ
คุณลักษณะของครุภัณฑ์  เนื่องจากสินค้าท่ีบริษัท
เสนอราคาบางรายไม่มีมาตรฐาน CE และไม่มี
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ควบคุมเรื่อง
ขบวนการผลิตและติดตั้ง คณะกรรมการฯ จึงขอ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ เพ่ือก าหนดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ใหมเ่พ่ือเปิดโอกาสให้สินค้าท่ีไม่มี
มาตรฐาน CE และไม่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015 
สามารถยื่นซองเข้าประกวดราคาได้  มหาวิทยาลัยฯ 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา และก าหนดราคากลาง 
ตามค าสั่งที่ 3552/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560  
เพ่ือพิจารณาจัดท าคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคา
กลางของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการจัดซื้อใหม่
อีกครั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง
สอบราคาซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 
275 KVA พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ครั้ง
ที่ 2 ส าหรับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. เอกสารบันทึกข้อความขอยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อ 

11. เอกสารข้อร้องเรียนของบริษัท 
12. ค าสั่งที่ 3552/2560 ลงวันที่ 26 

กันยายน 2560  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาฯ 
และก าหนดราคากลาง ส าหรับการจัดซื้อ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 275 KVA 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
 

5. ส านักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯผ่าน
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และมี
การรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 
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ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  แต่มิได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านัก(เนื่องจากหมดวาระ  และ
อยู่ในขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการประจ า
ส านัก) 
6. ส านักวิทยบริการฯ ได้น ารายงานผลการบริหาร
ความ เสี่ ย งและควบคุมภาย ใน เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ   และได้น า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านัก ไปใช้ใน
ก า ร ป รั บ แ ผ น ห รื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ สี่ ย ง  ใ น
ปีงบประมาณ 2561  ได้แก่   

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  
2. เครื่องแม่ข่ายท างานได้ไม่ต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ การควบคุมกิจกรรมดังกล่าว ยังด าเนินการไม่

แล้วเสร็จ และส านักวิทยบริการฯ ไม่มีข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าส านักเนื่องจากหมดวาระ  
และอยู่ในขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการประจ า
ส านัก 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 

 
กำรประเมินตนเองกำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

ระบบการบริหารความ
เสี่ยง 

จ านวน 6 ข้อ 
(1-6) 

5 คะแนน 

จ านวน 4 ข้อ 
(1-4) 

3 คะแนน 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
 ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
 ความสามารถ (Capability) เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
 อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
 ต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  นายเสรี  ชะนะ            โทรศัพท์  :  08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :   นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
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เกณฑ์มำตรฐำน   
 1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
  จุดแข็ง จุดอ่อน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรม 
  องค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมี
  ประสิทธิภาพ 
 4. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ4 มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารบุคลากรสาย               
  สนับสนุน  
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
1. ส านักวิทยบริการฯ น าแผนการบริหารและ
แผนการ พัฒนาบุ ค ล ากรส ายสนั บสนุ น  ขอ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2562 ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง 
จุดอ่อน มีการส ารวจความต้องการของบุคลากรโดย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการ
พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มาใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทย
บริการ พ.ศ. 2561 

1. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสงขลา  ประจ าปีงบประมาณ  2559-2562 
2. แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ พ .ศ. 
2561 

2. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ  2559-2562    โดยได้มาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการ  
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการส่ง
บุคลากรไปอบรมทักษะทางด้านต่างๆ ทั้ งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

1. แผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ พ .ศ. 
2561 
2. ค าสั่งไปราชการของบุคลากร 
 
 

3. ส านักวิทยบริการฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่บุคลากรเป็น
ประจ าทุกปี  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้าง

1. รายละเอียดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2. รายละเอียดกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 
3. ภาพแสดงการท ากิจกรรมของบุคลากร 
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ความสามัคคีให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ในส่วน
ของส านักวิทยบริการฯ  จะจัดกิจกรรมรับประทาน
อาหารร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
เพ่ือพบปะพูดคุย และหารือการด าเนินงานร่วมกัน  
อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานได้เป็นอย่างดี   
4. ส านักวิทยบริการฯ  ได้ประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา  2560  
(สิงหาคม 2560 –  พฤษภาคม 2561)  ซึ่งขณะนี้
ส านักวิทยบริการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนตาม
ความเหมาะสมครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
บริหารจัดการ  ด้านวิชาชีพห้องสมุด  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. แบบสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา  2560   
 

5. ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการประเมิน
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ
ฯ ประจ าปีการศึกษา  2560 (สิงหาคม 2560 –  
พฤษภาคม 2561)  ไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
ต่อไป  ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากการประเมินดังนี้  

1. ควรก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ต้องท า 
หรือเข้าร่วมเป็นประจ าทุกปีลงในแผน 

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

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. ส านักฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากจ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณจะต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็น
กรณี ๆ ไป ท าให้แผนการพัฒนาบุคลากร อาจไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

1. แบบสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา  2560   
 
 

 
กำรประเมินตนเองกำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2559 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5)  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต (O) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ดังนั้นเพื่อ
 ให้ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงประเมินผล
 สะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  

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

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางเสาวลักษณ์  ลอยลิบ  โทรศัพท์  :  08-6597-6990 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  การแปลความหมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 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 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
          ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ โดย
มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเรียนรู้หลากหลาย ด้วย
เทคโนโลยีทันสมัย เ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน”            
มีพันธกิจ  4 ข้อ ดังนี้ 
1.  บริการทรัพยากรการเรียนรู้และข้อมูล 

สารสนเทศทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เปิดกว้างสู่การเข้าถึงอย่างหลากหลายและเป็น 

ฐานองค์ความรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
3. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อ 

สนับสนุนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2560  
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ทุก ๆ ด้าน 
       โดยส านักวิทยบริการฯ  ได้ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯ ตาม
พันธกิจ  โดยได้ประเมินความพึงพอใจจาก การ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5 ด้าน  การ
ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ผลการประเมิน 
4.07  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ผลการ
ประเมิน 4.27  

3. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  ผลการประเมิน  
4.36   

4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ผล
การประเมิน 4.25   

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการประเมิน 
4.20   

       สรุ ปผลกา รประ เมิ นคว าม พึ งพอใ จจาก
ผู้รับบริการที่มีต่อส านักวิทยบริการฯตามพันธกิจ          
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.23  คิดเป็นร้อยละ 84.60 
 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.50 
4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยภาพรวม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.23    
คะแนน 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 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 ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว  โทรศัพท์  :  08-0628-7640 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 
เกณฑ์มำตรฐำน  
 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 าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านักทุก
 ตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและ  
                          บริบทของส านัก 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างส านัก

 และมีกิจกรรมร่วมกัน 
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 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
 พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นระบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินการตามระบบและกลไก โดยใช้หลักการพัฒนาและการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ระบบ คือ  
     1) ระบบการพัฒนาคุณภาพ กลไกของระบบคือ    มีนโยบายการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส านักฯ มีแผนงานการประกัน
คุณภาพ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักฯ เพ่ือร่วม ทบทวน วิเคราะห์  และปรับปรุงการ
พัฒนาระบบคุณภาพ 
      2) ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบคือ ส านักฯมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง มีการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
     3) ระบบการประเมินคุณภาพ กลไกของระบบคือ มี
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 หน่วยงาน 
สนับสนุนวิชาการระดับส านัก  
สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการฯ  
 
  

2.  ส านักวิทยบริการฯให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพโดยได้
ก าหนดกลยุทธ์ด้านประกันคุณภาพไว้ในแผนกลยุทธ์ของส านักวิทย
บริการฯ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ด าเนินการเสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัยฯประจ าทุกสิ้นรอบปี
การศึกษา ฯ แต่ไม่ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
เนื่องจากหมดวาระ  และอยู่ในขั้นตอนของการสรรหาคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา 2560 

3. ในปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบริการฯ  ได้ก าหนดตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมตามภารกิจหลัก ซึ่งเป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ  ส าหรับการเรียนรู้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  สนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้พัฒนำจ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในส านักหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  
ระดับส านัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย 
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1.  ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย 
2.   การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้
ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 
3.  การบริการวิชาการแก่สังคม 
4.  ความส าเร็จของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
ตัวบ่งชี้เฉพำะ  จ ำนวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ 
4. สานักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยตามกระบวนการ 
PDCA ตามข้ันตอนดังนี้ 
    1.ก าหนดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบของแต่ละตัวบ่งชี้ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  
2559  ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามภารกิจ
ของส านัก  ซึ่งหลังจากนั้นจะจัดท าเป็นแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา  2560 
   2. ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ พร้อมติดตามผลการด าเนินงาน 
   3. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่
ก าหนด  
   4. น าผลการประเมินเข้าวาระการประชุมระดับมหาวิทยาลัย  ใน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 13 มกราคม  2560 เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนการ
ประกันคุณภาพและแผนพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปี
การศึกษา 2560 

1. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีการศึกษา  
2560 
2. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการฯ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 
3.  ค าสั่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาตัวบงชี้
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ   
4.  ค าสั่งเข้าร่วมโครงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
5.  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในส านักหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
ระดับส านัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย 
6.  รายงานประจ าปีส านักวิทยบริการ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

5. ส านักวิทยบริการฯ มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2560 โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง/พัฒนำ 
1. ควรน าระบบ PDCA  มาใช้ในทุกกิจกรรมของส านัก 
2. ควรให้ความส าคัญของตัวบ่งชี้เฉพาะและตัวบ่งชี้พัฒนา  และ

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2559 
2.  รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Google For Education 
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ก าหนด KPI ให้สามารถวัดได้ 

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบ PDCA เพ่ือ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์พันธกิจ 

4. ควรจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ  
5. ควรน าแผนการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน 
อ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
             จากแนวทางเสริมจุดแข็งและข้อเสนอแนะส านักวิทย
บริการฯ ได้น าบางประเด็นไปพัฒนาแผนการด าเนินงานของส านัก  
เช่น การส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย  และจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  มีการน า
แผนการจัดการความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 รุ่น  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม  
251, วันที่ 14-15 มีนาคม  2561  และวันที่ 29 – 30 มีนาคม  
2561  ซึ่งจากการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดอบรม Google For 
Education อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อาจารย์และบุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  เช่น การใช้ Google 
Classroom ส าหรับอาจารย์ผู้สอน  และส าหรับเจ้าหน้าที่ได้น า 
Google Form ไปใช้ในการประเมินผลการจัดโครงการต่าง ๆ ของ
แต่ละหน่วยงานมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะปรากฏให้เห็นจากการประเมินผล
การจัดโครงการ ๆ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  โดยใช้ระบบการประเมิน
ออนไลน์ เข้ามาแทนที่ระบบประเมินแบบเอกสาร  และการใช้ QR 
Code ในการให้ผู้อบรมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมแทนที่
การแจกเอกสารเป็นเล่มคู่มือ 
            จากการที่ได้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับความรู้การจัดโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร้อยละ 80  ปรากฏว่าผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  Google For Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์ บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2 – 3  ผลการประเมินความรู้ความ
เข้าใจ รุ่นที่ 2  มีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.33               
คิดเป็นค่าร้อยละ 86.60  รุ่นที่ 3  มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด              
มีค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นค่าร้อยละ 86.40 
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6. ส านักวิทยบริการฯ  ใช้ระบบ Google Apps For Education 
เป็นระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ  โดยใช้  Google Dive 
หรับจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ  ใช้ Google Form 
ในการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการออนไลน์ 

1. ภาพแสดงการใช้งาน Google 
Apps For Education 

7. ส านักวิทยบริการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่งตั้ง 
บุคคลภายนอก และภายใน เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของส านักวิทยบริการฯ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 
การศึกษา 2559 

8. ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง และได้ระบุไว้ว่า จะ
มีการประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณา
ได้จาก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
โดยจะมีการจัดโครงการประชุมเครือข่ายฯ ร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง  ซึ่ง
เป็นการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  เพ่ือร่วมกันหารือแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกันทุกๆ ด้าน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มี
การจัดประชุมในวันที่ 12 – 14  กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เครือข่ายส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 
2. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 
เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ 
 

                9. ส านักวิทยบริการฯ  ได้ด าเนินการก าหนดประเด็นความรู้ เรื่อง
การน า Google Apps  For Education  มาใช้ในการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงาน  โดยได้ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
แบ่งปันความรู้ ทักษะประสบการณ์แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  ได้น าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน  แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ 

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

ระบบและกลไก    
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จ านวน 9 ข้อ 
(1-9) 

จ านวน 7 ข้อ 
(1,3,4,5,6,7,8)  

4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้เฉพำะ 
(ผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเฉพำะของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ให้บริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  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 ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายเสรี  ชะนะ   โทรศัพท์  : 08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวบุญศรี  บุญช่วย    โทรศัพท์  : 08-6697-8099 
 

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

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 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
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 
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส านักวิทยบริการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 6,266,800 บาท  (หกล้านสอง
แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน  
700,000  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
11.17 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ  โดยการน าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการจัดเก็บ เข้าถึง ยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยทรัพยากรสารสนเทศจะมี
อยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การ
ให้บริการฐานข้อมูล  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  การ
ให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับอาจารย์ 
นักศึกษา  การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
การให้บริการโควตางานพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ภาค
เรียนละ  50 แผ่น  การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ และกิจกรรมอบรมการ
ใช้งานห้องสมุดให้นักศึกษาตลอดภาคเรียนการศึกษา 

1.  ระเบียบการให้บริการส านักวิทยบริการฯ 
2.  ภาพแสดงการให้บริการต่าง ๆ  
 

3. ส านักวิทยบริการฯมีการประเมิน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560  ผล
การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.17 (คะแนนเต็ม5) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้าน
ความพร้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.14  ความ
พร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.23 
ความพร้อมด้านบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.32 และความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.01 

1.  สรุปผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลการประเมินความพึง 
พอใจมาทบทวนหาแนวทางในการด าเนินงานและ 
บริการต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ส าหรับในปีการศึกษา  2560  ได้น าผลการประเมิน 
ความพึงพอใจจากปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 เช่นการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยให้

รายละเอียดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย 
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แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  อินเทอร์เน็ตมีความเสถียร 
5.  ในปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบริการฯได้ด าเนิน
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สายแล้วเสร็จ 
 

ภาพแสดงรายละเอียดโครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน  

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการ 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต (O) 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพ่ือสืบค้นแหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ ซึ่งสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ ทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน โดยพิจารณาจากผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  นายเสรี  ชะนะ            โทรศัพท์  :  08-9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวบุญศรี  บุญช่วย    โทรศัพท์  : 08-6697-8099 
 
เกณฑ์กำรประเมิน   
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ 
  1. ค านวณค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  2. แปลงค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน   

ได้ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยฯ ได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาส านักวิทยบริการ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 6,266,800 บาท  (หกล้านสองแสนหก
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวนเงิน  700,000  
บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 11.17 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ  โดยการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID มา
ใช้ในการจัดเก็บ เข้าถึง ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยทรัพยากรสารสนเทศจะมีอยู่ ในรูปแบบของสื่อ

1. แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. รายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ 
3. สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ประจ าปีการศึกษา 2560 

X 5 

 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
80 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การให้บริการฐานข้อมูล ใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบ  เ พ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้ ใช้ 
เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน  
ทั้งนี้ยังให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง  ส าหรับสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
การให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับอาจารย์ 
นักศึกษา  การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
การให้บริการโคว้ตางานพิมพ์ส าหรับนักศึกษา ภาคเรียน
ละ  50 แผ่น/คน  การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ และกิจกรรมอบรมการใช้
งานห้องสมุดให้นักศึกษาตลอดภาคเรียนการศึกษา  
และจัดฝึกอบรมด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 7 โครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 
1. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ส าหรับการบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการ
เขียนบรรณานุกรม Management long Documents 
and Reference 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นการใช้
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและตีพิมพ์เผยแร่ 
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์
งานวิจัยในการท านายอนาคตและการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการท าหนังสือดิจิทัล(E-book)และ
เผยแพร่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ห้องสมุดเห็น
ฐาน 
6. กิจกรรมจัดอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษา  
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google For 
Education เพ่ือพัฒนาอาจารย์บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย 
4.00 

ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้  4.07               
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ตัวบ่งชี้พัฒนำ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.13  ประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีภารกิจหลักที่มีความส าคัญต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ นั่นคือ 
 การจัดเตรียมให้มี การบริหารจัดการ การปรับปรุงพัฒนาระบบและการบริการ
 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ โดยผู้รับบริการคือ คณะ/หน่วยงานภายใน
 มหาวิทยาลัย  อาทิ เช่น  การติดตั้ ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย หลัก
 (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 ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายวุฒิชัย อินทร์แก้ว โทรศัพท์  : 08-2430-0618 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นายสรายุทธ  กูลเกื้อ โทรศัพท์  : 08-0540-5426 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1.  มีแผนการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. มีการพัฒนาการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3. มีการประเมินการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  

ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ ระดับความปลอดภัย  
4. มีการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 
5. มีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงให้บริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์กำรประเมิน  
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 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
1. ส านักวิทยบริการฯ  ใช้แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ 
พ.ศ. 2561-2564  ในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านไอซีทีให้ทันสมัย เพียงพอ มั่นคง  เพื่อการ
เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งก าหนด
มาตรการปรับปรุงระบบเครือข่ายไอซีทีของมหาวิทยาลัยให้
มีความเสถียรภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับการให้การแก่
อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ พ.ศ. 2561-
2564 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ส านักวิทยบริการฯ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดโครงการปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายไร้สาย 18,000,000 บาท  ซึ่งได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนพัสดุและยังไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และได้มาด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ติดตั้งระบบให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย  ก าหนด
แล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน  2561 

รายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย  

3. ในปีการศึกษา  2560 ส านักวิทยบริการฯ ได้ประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  
ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ   ได้ผลสรุปด้านความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.01 

1. สรุปผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

4. ในปีการศึกษา  2560 ส านักวิทยบริการฯ ได้ประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านความเร็ว  เสถียรภาพ  
ความครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  มีการประเมินความพึง
พอใจและความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บริการที่มีต่อ

1. สรุปผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ  กล่าวคือ  จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 150 คน  แบ่งเป็นนักศึกษา 55 คน  
บุคลากร  42 คน  และอาจารย์ 53 คน  ได้สรุปผลความพึง
พอใจความพร้อมด้านเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย 4.01  
5. ส านักวิทยบริการฯ น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มีการประเมินการให้บริการเครือข่าย
อิน เทอร์ เน็ ต  ไปปรั บปรุ ง กา ร ให้ บ ริ ก า ร เครื อข่ า ย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประสบปัญหาของระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย คือ 
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่กว้างขวาง มีอาคารจ านวนมาก มี
อาคารใหม่และอาคารที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ยังไม่มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบไร้สาย ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเก่าติดตั้งมาหลายปี ไม่ทันสมัย ไม่
สามารถใช้ซอฟแวร์ในการบริหารจัดการเครือข่ายได้ 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่า ในปัจจุบันบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามีความต้องการ
ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นโดยเฉพาะระบบเครือข่ายไร้สาย 
เครือข่ายเดิมของมหาวิทยาลัยทั้งระบบมีสายและแบบไร้
สายซึ่งได้ติดตั้งไว้มีอายุยาวนานไม่สามารถรองรับผู้ใช้
เทคโนโลยี อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีจ านวนมากเพ่ิมขึ้นได้
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 บางคนมีอุปกรณ์
เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่ง อุปกรณ์ต่อหนึ่งคน ในห้องเรียน
รูปแบบการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไป ในห้องเรียนมีการน า
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ประกอบการเรียน
การสอนมากข้ึน  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการฯ 
ได้ขอจัดสรรงบประมาณส าหรับปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้

1. คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินคงคลัง (เงินบ ารุง
การศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2.  รายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
สายเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สาย ทดแทนอุปกรณ์ที่เก่า
ล้าสมัย รองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ใหม่ๆ รองรับ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ รองรับการเข้าถึงสารสนเทศ 
และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและ
การจัดการ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และเพ่ือให้ได้
ระบบเครือข่ายที่ทันสมัยสามารถความคุมการใช้งานได้ทั้ง
การความคุม account, applications, device ได้อย่าง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ความเสถียรภาพ  สามารถใช้งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  เ พ่ื อ ให้ ส ามารถรองรั บ พันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 

บรรลุเป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน5ข้อ 
(1-5) 

จ านวน5ข้อ 
(1-5) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.14  กำรพัฒนำห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยำกรสำรสนเทศให้ทันสมัย  หลำกหลำย       
  และเพียงพอ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเพ่ืออ านวย
 ความสะดวกที่เอ้ือต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพ่ือสนับสนุนด้านเรียนการสอน 
 การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น แหล่งค้นคว้าข้ อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา และสืบค้นข้อมูลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรืองาน
 บริการวิชาการ บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่าย 
                       คอมพิวเตอร์เป็นภารกิจของส านักวิทยบริการฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพันธกิจ ซึ่งต้อง  
                       สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานให้ 
                       เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  นายเสรี  ชะนะ            โทรศัพท์  :  08-9296-21091 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวบุญศรี  บุญช่วย    โทรศัพท์  : 08-6697-8099 

เกณฑ์มำตรฐำน 
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 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  
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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ผลกำรด ำเนินงำน  
เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 

1.ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดแผนการพัฒนาห้องสมุด  และ
แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆที่ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ และได้
จัดท าเป็นแผนการพัฒนาของส านักวิทยบริการฯ  โดยจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561-2564  
ก าหนดภารกิจดังกล่าวอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็น
เลิศในการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่
องค์กรดิจิตอล  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3 ข้อ ดังนี้ 
         1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการทรัพยากรของ
ห้องสมุดที่ทันสมัย ทันเวลา และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที ่
        2. มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการด าเนินงาน 
        3. ส่งเสริมความร่วมมือและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ
สมาชิกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็น
ศูนย์รวมของแหล่งสร้างปัญญาภายใต้บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  หรือการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของนักศึกษา 
อาจารย์ และท้องถิ่น 

1. แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2561-2564 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณในการพัฒนา
ส านักวิทยบริการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศในการ
บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
ดิจิตอล  จ านวนเงิน รวม 2,444,400 บาท  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. บริหารส านักวิทยบริการฯ  (บกศ.) 
2. บริหารส านักวิทยบริการฯ  (กศ.บป.) 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้านสังคม)  
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ (ด้านวิทย์)  
5. จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  
6. จัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
7. จัดตั้ง E-University Help Desk  
8. ให้บริการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library  
9. จัดหาซอฟแวร์เพ่ือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และ

การวิเคราะห์ข้อมูล  
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ

การบริหารจัดการเอกสารทางวิชาการและการเขียน

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
บรรณานุกรม (Management long Documents 
and Reference)  

11. อบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นการใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่  

12. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์งานวิจัยในการท านาย
อนาคตและการวิเคราะห์ข้อมูล  

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการส ารวจความพึงพอใจและประเมิน
คุณภาพบริการ  โดยในปีการศึกษา  2560 ได้ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ด้วย Google Formโดยใช้แบบสอบถาม
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จากจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 135 คน  แบ่งเป็น อาจารย์  60 คน  บุคลากร/
เจ้าหน้าที่ 20 คน  นักศึกษาภาคปกติ  64 คน  นักศึกษาภาค 
กศ.บป. 15 คน  และบุคคลภายนอก 3 คน ครอบคลุมทุกด้าน 
โดยได้ประเมินความพึงพอใจจาก การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 5 ด้าน  การประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ผลการประเมิน 4.07  
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ผลการประเมิน 

4.27  
3. ด้านบุคลากรผู้ใหบ้ริการ  ผลการประเมิน  4.36   
4. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ผลการ

ประเมิน 4.25   
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการประเมิน 4.23   

       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการที่มีต่อ
ส านักวิทยบริการฯตามพันธกิจ  ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.23   

1.  แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

4. ในปีการศึกษา2560 ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความ 
พึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ด้าน  ผลการประเมินโดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 (คะแนนเต็ม5) ด้านที่มี 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านความพร้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.14 
ความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 4.23 ความ 
พร้อมด้านบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.32 และความพร้อมด้าน 
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.01 

1. สรุปความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

5. ส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและด าเนินการ
จัดหาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้ใช้บริการรวมทั้ง

ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา  2560 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
การพัฒนา/ปรับปรุงการบริการของห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง  
กล่าวคือ  การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความ
ต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน  การ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ให้สะดวกรวดเร็ว  One Stop 
Service  
 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

การพัฒนาห้องสมุดแหล่ ง
เรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ทันสมัย  หลากหลายและ
เพียงพอ 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 4 ข้อ 
(1-4) 

 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.15  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  ส านักวิทยบริการฯ มีการการบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ง เพ่ือ   
                      สนับสนุน ด้านเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนสร้างประโยชน์ 
                      แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ  และ 
                      น ามา จัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ 
                      สังคม อย่างต่อเนื่อง 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายเสรี  ชะนะ   โทรศัพท์  :  08 -9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์  โทรศัพท์  :  08-9734-5140 
 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. ก าหนดเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา

ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   
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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ผลกำรด ำเนินงำน  

เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
1. ส านักวิทยบริการฯมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ข้อที่4 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการบริการวิชาการ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ซึ่งได้ด าเนินการกิจกรรมถ่ายทอดด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการที่หลากหลาย
สอดคล้องความต้องการของชุมชนและสั งคม และ
ก าหนดให้จัดโครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
ประชาชนทั่วไป/องค์กรท้องถิ่น/พ้ืนที่เป้าหมายอันได้แก่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.
ตชด.43 และโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 
ฯซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัด
โครงการบริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนคุณภาพของครุ 
และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 

1. แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการฯ  
2. เอกสารสรุปโครงการวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ด้วยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (พ้ืนที่ต าบลเกาะแต้ว)  โดย
ส านักวิทยบริการ ฯ ได้ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนในการ
จัดบริการวิชาการ  และได้พูดคุยหารือกับเทศบาลต าบล
เกาะแต้ว และโรงเรียนในพ้ืนที่ เขตการศึกษาสงขลา 
โรงเรียนรวมทั้งพ้ืนที่พิเศษชายแดนใต้เพ่ือหาแนวทางในการ
จัดโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. หนังสือเชิญการเข้าร่วมประชุม 
   

3. ส านักวิทยบริการ ฯ ได้น าเครื่องมือแบบสอบถามโดยใช้ 
Google Form เพ่ือติดตามการใช้งาน หลังจากฝึกอบรม 
และมีการสรุปผลโครงการเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
ต่อไป  

1. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนคุณภาพของครุ และ
โรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 

4. ส านักวิทยบริการ ฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรมกลุ่มเดิมคือกลุ่มครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา  
(สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) โรงเรียนในเขตพัฒนา

1. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนคุณภาพของครุ และ
โรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.43  ที่
ต้องการต่อยอดความรู้จากโครงการในปีถัดไป ท าให้เกิด
ประสิทธิผลในการน าความรู้หลังจากการอบรม ไปพัฒนา
องคก์รของผู้เข้าอบรมเอง 
 
5.ส านักวิทยบริการฯ ได้สร้างความร่วมมือกับโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.43 
และโรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย ฯในการ
จัดอบรมให้ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจ านวนมาก 

1. สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนคุณภาพของครุ และ
โรงเรียนในพ้ืนที่เป้าหมายสนองพระราโชบาย 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุเป้ำหมำย ไม่บรรลุเป้ำหมำย 

การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

จ านวน 5 ข้อ 
(1-5) 

จ านวน 5ข้อ 
(1-5)   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.16  ควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น
 เพ่ือเพ่ิมพูน และพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ (นักศึกษา) เช่น การ
 แนะน าการใช้ห้องสมุด การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล การอบรมทักษะทางด้านไอที 
 และการอบรมทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายเสรี  ชะนะ    โทรศัพท์  : 08 -9296-2109 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวสมศรี  หวันชิตนาย   โทรศัพท์  : 086-697-8233 
 
เกณฑ์กำรประเมิน   

1. มีนโยบายหรือแผนการด าเนินงานการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

3. มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51 

5. มีการน าผลการประเมินไปจัดท าแผนหรือปรับปรุงการส่งเสริมการให้บริการ
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เกณฑ์กำรประเมิน   
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 

 
แนวปฏิบัติ/ผลกำรด ำเนินงำน ให้เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่ส านัก/สถาบัน ได้         

ด าเนินการในปัจจุบัน 
เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 

11.     1. ส านักวิทยบริการฯได้ก าหนดพันธกิจด าเนินงานการส่งเสริม
การใช้บริการสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อที่ 1   
คือพัฒนานวัตกรรมการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดรับกับพันธกิจ ข้อที่ 1 
พัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่องค์กรดิจิตอล 

1.  แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ 2561-2564 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการฯ มีการ 
ด าเนิน กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 
     1. การจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานห้องสมุดให้แก่

1. รายละเอียดกิจกรรมอบรมการใช้งาน
ห้องสมุด 

2. รายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
3. รายละเอียดอบรมการใช้งานเทคโนโลยี 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
นักศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) ตลอดปีการศึกษา 
      2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 

ตลอดปีการศึกษา 
3. การจัดโครงการอบรมการใช้งานเทคโนโลยี 

         สารสนเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอ่ืนๆ จ านวน 
2,000  คน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 8 กุมภาพันธ์ 
2561 จ านวน 12 รุ่น 

สารสน  เทศส าหรับนักศึกษา 

3. การจัดโครงการการอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 และชั้นปี อ่ืนๆ จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 2,000  คน ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 
8 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 12 รุ่น  ผลจากการจัดกิจกรรมมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจริง จ านวน 2,013 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 แบ่งจ านวนนักศึกษาจากคณะทั้ง 7 คณะ ดังนี้ 

-  คณะวิทยากรจัดการ  จ านวน 508 คน 
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  460 คน 
-  คณะครุศาสตร์ 278 คน 
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 235 คน   
-  คณะอุตสาหกรรม 119 คน   
-  คณะศิลปกรรม 94 คน 
-  คณะ เทคโนโลยีการเกษตร 56 คน 

1.  รายงานสรปุผลโครงการการอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

4. ส านักวิทยบริการฯ ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.27  โดยแยกเป็นแต่
ละด้านดังนี้ 
      1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการบริการ  พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 
      2. ด้านวิทยากร  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจมาก  ค่าเฉลี่ย  4.24 
      3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 
      4. ด้านความรู้ความเข้าใจ  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมาก 

1.  รายงานสรุปผลโครงการการอบรมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
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เกณฑ์กำรประเมิน/ผลกำรด ำเนินงำน แหล่งตรวจสอบ/หลักฐำน 
ค่าเฉลี่ย 4.20 
        5.  ด้านการน าความรู้ไปใช้  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ระดับมาก 4.28 
 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้ำหมำยปี 

2560 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จ านวน4ข้อ 
(1-4) 

จ านวน 4 ข้อ 
(1-4) 
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บทที่ 3 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (สกอ)  ประจ าปีการศึกษา 2560  ประกอบด้วยประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน จ านวน 7 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่  1.1,1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7  ตัวบ่งชี้เฉพาะ  2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 2.9 ,2.10 ตัวบ่งชี้พัฒนา 4 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ 3.13,3.14,3.15,3.16 ดังนั้นตัวบ่งชี้ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้อง
ด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน 13 ตัวบ่งชี้  มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
ตำรำงสรุปคะแนนและผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ 

ตัว
บ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง ผลกำรประเมิน 

1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินการ 

3 พอใช้ 

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

 ผลกำรประเมิน 4.14 ดี 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ (ผลการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน) 

2.9   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 4 ดี 
2.10  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอน 
5 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พัฒนา (ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย)   
3.13  ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ภายในมหาวิทยาลัย 
5 ดีมาก 

3.14   การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ทันสมัย หลากหลาย และเพียงพอ 

4 ดี 

3.15 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ดีมาก 
3.16 ความส าเร็จของการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
4 ดี 
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หมำยเหตุ  
* 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 
 

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 

(ตำมเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ สัดส่วน) ตัวหำร 

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 4.50 4.23 4 
1.7 9 ข้อ 7 ข้อ 4 
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ตำรำงท่ี 3 ตำรำงวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00-1.50 กำรด ำเนนิงำนตอ้ง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 กำรด ำเนนิงำนตอ้ง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับ
ดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับ
ดีมำก 

หมำยเหตุ 
I P O รวม 

ตัวบ่งชี้พื้นฐำน  3,5,5,3,5,
4 

4 4.14 ดี  

ตัวบ่งชี้เฉพาะ  5 4.07 4.54 ดีมาก ไม่ค านวณ 
ตัวบ่งชี้พัฒนา  5,4,5,4  4.50 ดี ไม่ค านวณ 

ผลกำรประเมิน 
 

 4.17 4 4.14 ดี 
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                              ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 ที่ ๐๐๒ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
    ..................................................... 

เพ่ือให้การบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้   

1. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว   ประธานกรรมการ 
2. นายเสรี   ชะนะ   กรรมการ 
3. นางสุพิศ   ศิริรัตน์   กรรมการ 
4. นางสาวบุญศรี  บุญช่วย   กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์   เหลาะเหม  กรรมการ 
6. นางพรพิมล   คงอินทร์   กรรมการ 
7. นางสาวศรัญญา  โรจนวงศ์ชัย  กรรมการ 
8. นางสาวฐาปนีย์  แสงประดับ  กรรมการ 
9. นายสรายุทธ  กูลเกื้อ   กรรมการ 
10. นางเสาวลักษณ์       ลอยลิบ   กรรมการ 
11. นางสาวอสมาภรณ์  มณีวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑.  ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

   ๒. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่การควบคุม  ติดตาม และ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.  จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
                          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑         

                                               

 

                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว) 
                          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 


