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คํานํา 

 รายงานประจําป (การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) ฉบับนี้ เปนรายงานผลการดําเนินงานดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550  (ในชวงเดือนมิถุนายน  2550 – พฤษภาคม 2551)             
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ประกอบดวยขอมูลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9              
จํานวน 16  ตัวบงชี้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต   

 ในโอกาสนี้  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดทํารายงานประจําป (การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน)  และหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

         
 

       (ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  ฉายศิริพันธ) 
                    ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทท่ี  1   ขอมูลเบื้องตน  
 ประวัติความเปนมา 2 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พนัธกิจ วัตถุประสงค  เปาหมาย 4 
 ทําเนียบผูบริหาร 5 
 โครงสรางการบริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
 การบริหารงาน 7 
 อาคารสถานที่ 8 
 ทรัพยากรสารสนเทศ 10 
 บุคลากร 14 
 งบประมาณ 17 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 19 
 ขั้นตอนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 20 
 เปาหมายการประกันคณุภาพการศึกษา 20 
บทท่ี  2  รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
 องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และแผนงาน 22 
 องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 25 
 องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 28 
 องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 30 
 องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 40 
 องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 43 
บทท่ี 3  สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมและแนวทางการพัฒนา  
 สรุปผลการประเมินตามรายองคประกอบ 47 
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สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
 สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตามมาตรฐานของสกอ.และ 

     มุมมองดานบริหารจัดการ 
48 

 ผลการประเมินจุดแข็ง และแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาปรบัปรุง 54 
 รายการเอกสารอางอิง 57 
 รายนามคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปการศึกษา  2550 

     (การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน) 
60 
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ขอมูลเบือ้งตน 

ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พัฒนามาจากหองสมุด 

และหอสมุดตามลําดับ หองสมุดแหงนี้เดิมชื่อ หองสมุดโรงเรียนฝกหัดครูสงขลา ไดจัดตั้งพรอมกับการยาย
ที่ตั้งของโรงเรียนฝกหัดครูสงขลาจาก ตําบล  คอหงส มาตั้ง ณ ที่ปจจุบันในป พ.ศ.2502 โดยมีอาจารย
สถิตย ศุปการ เปนบรรณารักษ และมีหนังสือประมาณ 500 เลม โดยใชอาคาร 1 เปนที่ตั้งของหองสมุด  

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

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

พ.ศ. 2511-2512 อาจารยสกุล  นิลวรรณ อาจารยใหญวิทยาลัยครูสงขลาในขณะนั้น พิจารณาเห็น
วาหอง 229 คับแคบเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูใชหอสมุด จึงจัดงบประมาณสําหรับตอเติมชั้นลาง
ของอาคาร  2 เพื่อทําเปนหองสมุด  และในขณะเดียวกันไดจัดงบประมาณสําหรับจาง  เจาหนาที่                      
มาปฏิบัติงานในหองสมุดแทนนักศึกษาดวย ประกอบกับมีการเปดสอนภาคค่ํา จึงทําใหหองสมุดไดรับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น และมีจํานวนอาจารยบรรณารักษเพิ่มขึ้น 

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

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

พ.ศ. 2536 ไดมีการนําโปรแกรมระบบงานหองสมุดขององคการศึกษาและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) ช่ือ โปรแกรม CDS/ISIS มาใชในการสืบคนบทความจากวารสาร โดยจัดใหมี
การอบรมความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมแกอาจารยและเจาหนาที่หองสมุด และในปนี้ไดมีการปรับปรุง
สถานที่ โดยการติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความสะดวกสบายในการศึกษาคนควาใน
หอสมุด 
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พ.ศ. 2537 เร่ิมเปดใหนักศึกษาสืบคนขอมูลจากวารสาร โดยใชโปรแกรม CDS/ISIS ในเดือน 
พฤศจิกายน  2537 

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

พ.ศ. 2540 สํานักวิทยบริการ ไดนําโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอรมาใชกับบริการยืม-คืน 
ส่ิงพิมพ โดยใชโปรแกรม Microsoft Access และขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาบริการโสตทัศนวัสดุขึ้นใน
หอสมุด โดยบริการยืมโสตทัศนวัสดุ ไปศึกษาที่บาน และเปดบริการศึกษาจากโสตทัศนวัสดุเปนรายบุคคล
ในสํานักวิทยบริการ 

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

พ.ศ. 2542 สํานักวิทยบริการ ไดเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยวิทยบริการ ตามนโยบายการบริหารหนวยงาน
ภายในของสถาบัน 

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

พ.ศ. 2544 ในภาคเรียนที่ 1 อาคารศูนยวิทยบริการ 6 ช้ัน ไดกอสรางเสร็จและเริ่มใหบริการ
นักศึกษา โดยไดยายหนังสือและบริการบางสวนไปยังอาคารวิทยบริการ 6 ช้ัน และไดใหบริการเต็ม
รูปแบบ ในภาคเรียนที่ 2/2544 เปนตนมา 

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

พ .ศ .  2545 สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนรานิวาสราชนครินทร 
พระราชทานนามอาคารบรรณราชนครินทร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545  และเริ่มนําระบบประกันคุณภาพ
มาใชในการดําเนินงาน 

พ.ศ. 2546 ศูนยวิทยบริการ มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ แผนกลยุทธ รายงานการประเมิน
ตนเอง 

พ.ศ. 2547 วันที่ 29  มกราคม 2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนครั้งแรก และในวันที่ 23 
มิถุนายน  2547 มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนครั้งที่ 2 
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พ.ศ 2548  ศูนยวิทยบริการ ไดเปล่ียนสถานะเปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2548 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 1.  ปรัชญา 
    “แหลงวิชาการ  กาวทันเทคโนโลยี  บริการมีมนุษยสัมพันธ  รวมสรางสรรคทองถ่ิน” 

 2.  วิสัยทัศน  
 “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูดานการเรียน             

การสอน  และดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน  ใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ              
ที่ทันสมัย” 

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

  5.  เสริมสรางบรรยากาศเปนสังคมแหงการเรียนรูที่สามารถคนควาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง 

 4.  วัตถุประสงค  
1.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรวิชา 
2.  สงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารยบุคลากรและนักศึกษาใน  

มหาวิทยาลัย 
3.  ใหบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและตรงกับความตองการของ  

ผูใชบริการ 
4.  ใหบริการทางวิชาการแกชุมชนที่สอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน 
5.  รวบรวมและเผยแพรผลงานทางศิลปวฒันธรรม เพื่อธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี

งามของชาติ 
6.  จัดสภาพแวดลอมภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสะอาด  สงบ และ

สวยงาม เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการศึกษาคนควาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเพื่อการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 
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 5.  เปาหมาย 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศูนยกลางบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

ใหบริการทรัพยากรการเรียนรูที่ทันสมัยและเพียงพอ 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบบริหารจัดการที่เปนระบบ และตรวจสอบ

ได 
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการในระบบเครือขาย  สามารถสืบคนขอมูล

ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
4. บุคคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะ

ในการใหบริการเพิ่มขึ้น 
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชมุชน 
6. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานขอมูลเกี่ยวกับทองถ่ินที่รับผิดชอบครบถวน 

ทําเนียบผูบรหิาร 

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

หนาท่ีความรบัผิดชอบ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยรวมสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหนาที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหลาย เพื่อ
ใหบริการแก อาจารย นักศึกษา บุคลากร และชุมชน เปนหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา โดยมีผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูบริหาร รองผูอํานวยการ และหัวหนากลุมงานตางๆ เปน
ผูดูแลการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีการจัดบริหารงานดังนี้ 

1. สํานักงานผูอํานวยการ  ซ่ึงประกอบดวยกลุมงานตาง ๆ ดังนี้ 
 1.1 กลุมงานบริหารและธุรการ : รับผิดชอบ งานสารบรรณ งานการเจาหนาที่                      
งานประชาสัมพันธ งานอาคารสถานที่ และงานประกันคุณภาพ 
 1.2  กลุมงานแผนและงบประมาณ  : รับผิดชอบ  จัดทําแผนและโครงการตามงบประมาณ    
ที่ไดรับจัดสรร   จัดทําแผนรายงานผลคาใชจายงบประมาณตามไตรมาส  และรายงานผลคาใชจายตาม
งบประมาณและโครงการ 
 1.3  กลุมงานการเงินและพัสดุ  :  รับผิดชอบ  การจัดซื้อ/จัดจางวัสดุครุภัณฑ  งานการเงิน
และบัญช ี

2. ฝายวิทยบริการ ซ่ึงประกอบดวยกลุมงานตางๆ ดังนี ้
 2.1 กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ  : รับผิดชอบ  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ,                      

งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  และงานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.2  กลุมงานบริการสารสนเทศ : รับผิดชอบ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ, งานบริการ

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

และฐานขอมูล, งานบริการมัลติมีเดีย 

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

งานระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 
 3.3  กลุมงานบริการและควบคุม : รับผิดชอบ หองปฏิบัติการ, งานซอมบํารุงรักษาเครื่อง

และงานบริการตางๆ  
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อาคารสถานที ่
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาคารที่เปดใหบริการ

แกผูใชดังนี ้   
ฝายวิทยบริการ (อาคารบรรณราชนครินทร) ใหบริการงานตาง ๆ ดังนี ้

ชั้นท่ี 1   วารสาร, หนังสือพิมพ, หองอานวารสารและหนังสือพิมพ,  งานวารสารและ
หนังสือพิมพ, หองวิทยานิพนธ, บริการถายเอกสาร บริการอินเตอรเน็ต, หองควบคุมเครือขาย และหอง
ปฏิบัติงานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ, มุมกาแฟ  

ชั้นท่ี 2   หองผูอํานวยการ, สํานักงานผูอํานวยการ, หองสํานักงาน, งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ, หองคนควาสําหรับอาจารย, หนังสือภาษาไทยหมวด  000 – 369, หองอานหนังสือ   หนังสือ
อางอิง (ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ), หนังสือนวนิยาย  (ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ), หนังสือ
เร่ืองสั้น(ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ), หนังสือปกออน, หนังสือหลักสูตร, หนังสือแบบเรียน, หนังสือ
เด็กและเยาวชน, หนังสือสอบบรรจุ, วารสารเย็บเลมตั้งแตป พ.ศ.2540ลงมา, หนังสือเกา, คอมพิวเตอร
สําหรับอาจารย และหองอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 

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

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

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

ชั้น ท่ี  6  บริการมัลติมี เดีย ,  หองศึกษาคนควาจากโสตทัศนวัสดุและมัลติมี เดีย ,                
หองประชุม   
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ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ (อาคาร 2) ใหบริการงานตาง ๆ ดังนี ้
  ชั้นท่ี 1 ใหบริการระบบเครือขายไรสายสําหรับนกัศึกษา 
  ชั้นท่ี 2   มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองอื่น ๆ  จํานวน   5 หอง  ประกอบดวยดังนี ้
   -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  2 มีคอมพิวเตอรใหบริการ  จํานวน  25  เครื่อง 
ใชสําหรับการใหบริการนักศึกษานอกตารางเรียน 
   -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  3 มีคอมพิวเตอรใหบริการ  จํานวน  41 เครื่อง  
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาตามตารางปกติ 
   -  หองปฏิบัติงานเจาหนาที่  ใหบริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกตาราง
เรียน, บริการยืม – คืน  ชุดหูฟง,  บริการคําปรึกษาปญหาคอมพิวเตอรแกอาจารย และนักศึกษา, บริการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร,  บริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ 
   -  หองสํานักงาน ใหบริการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก  และ
หนวยงานภายใน,  บริการจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับอาจารยหนวยงานภายนอกและ
หนวยงานภายใน 
  ชั้นท่ี 3 มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหองอื่น ๆ   จํานวน  5 หอง  ประกอบดวยดังนี้ 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  4   มีเครื่อง Macintosh  จํานวน  41 เครื่อง                     
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  5  มีเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  41 เครื่อง                      
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  6  มีเครื่องคอมพิวเตอร   จํานวน   41  เครื่อง                    
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

-  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  9  มีเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  41  เครื่อง                      
ใชสําหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 
   -  หองปฏิบัติงานเจาหนาที่  ใหบริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกตาราง
เรียน, บริการยืม – คืน  ชุดหูฟง,  บริการคําปรึกษาปญหาคอมพิวเตอรแกอาจารย และนักศึกษา, บริการ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอร,  บริการนักศึกษาในการใชคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศ  

 ฝายวิทยบริการ 
วัสดุและครุภัณฑเพื่อสนับสนุนการสอน 

วัสดุสารนิเทศ  

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

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
คอมพิวเตอรแมขาย 5 เครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน  ( OPAC ) 24 เครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาคนควา 
คอมพิวเตอรบริการมัลติมีเดีย 

120 เครื่อง 

คอมพิวเตอรสําหรับฝกปฏิบัติการ 30 เครื่อง 
คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน 27 เครื่อง 
เครื่องพิมพสําหรับปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 17 เครื่อง 
สแกนเนอรเพื่อการปฏิบัติงาน 6 เครื่อง 
เครื่องอานบารโคด 8 เครื่อง 
ยู พี เอส 32 เครื่อง 
เครื่องตัดสติ๊กเกอร 1 เครื่อง 
CD–JUKEBOX 2 เครื่อง 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐานขอมูล 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
ฐานขอมูลทองถ่ิน 1 ฐาน 
ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 2 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาวิทยานิพนธ(DAO) 1 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาการศึกษา 2 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาวิทยาศาสตร 5 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาสังคมศาสตร 4 ฐาน 
ฐานขอมูลสาขาเศรษฐศาสตร 3 ฐาน 

 

ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณเพื่อการศึกษา 
เคร่ืองเลนดีวีดีและวีดิทัศน 

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

กลอง 

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

เคร่ืองรับ –โทรทัศน 

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

รายการ จํานวน หนวยนับ 
เครื่องเลนเทป 8 เครื่อง 
วิทยุและเทป 3 เครื่อง 

 

เคร่ืองกระจายเสียง 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
ไมโครโฟน 9 ตัว 
เครื่องขยายเสียง 4 ชุด 

 

เคร่ืองฉาย 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
เครื่องฉายภาพโปรงแสง 1 เครื่อง 
เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง 
 

ครุภัณฑงานบริการการอาน 
ครุภัณฑงานบริการการอาน 

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

2 ชุด 

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

รายการ จํานวน หนวยนับ 

โตะคอมพิวเตอร (คู) 32 ชุด 

เกาอี้บาร 15 ตัว 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 65 เครื่อง 

เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 

CCD Scanner 1 เครื่อง 

โตะอาจารย 13 ตัว 

เกาอี ้ 15 ตัว 

เครื่อง Printer 1 เครื่อง 

คูลเลอรตมน้ํา 1 ชุด 

พัดลมไอน้ํา 1 ตัว 

ตูเอกสาร 2 บาน 1 ตู 

ตูเอกสาร 4 ล้ินชัก 2 ตู 

เครื่องขยายเสยีงไมโครโฟน 8 ชุด 

แอมปขยาย NPE 7 ชุด 

ตูลําโพง 12 '' 2 ชุด 

เครื่องรับเสียงไมคลอย 1 ชุด 

ตูลําโพง3.5 ''  7 ชุด 

กลองใสเครื่องเสียง 1 ชุด 

ตู Rack ใสเครื่องขยายเสียง 8 ชุด 

โปรเจ็คเตอร ยี่หอ TOSHIBA 8 ชุด 

จอภาพแบบมอืดึง 8 ชุด 
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บุคลากร  

บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีอัตรากําลัง
สําหรับปฏิบัติงาน  จํานวน 38   ตําแหนง  ดังนี ้
 1.  ผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  ตําแหนง 
 2.  ที่ปรึกษาผูอํานวยการ      1   ตําแหนง 
 3.  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2   ตําแหนง 

4.  อาจารยสัญญาจาง      2 ตําแหนง 
 5.  ขาราชการพลเรือน      1   ตําแหนง 
 6.  ลูกจางประจํา       6   ตําแหนง 
 7.  พนักงานราชการ (เร่ิมปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน  2551)  1  ตําแหนง 
 8.  พนักงานสญัญาจาง      24   ตําแหนง 

รวม   38   ตําแหนง 
       

 

3% 3% 5% 3%

16%

3%

5%

62%
ผูอํานวยการ ทีป่รึกษาผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ ขาราชการพลเรือน
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
พนักงานสัญญาจาง อาจารยสัญญาจาง

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงอัตรากําลงั 



15 

 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางที่ 1 อัตรากําลังผูบริหาร 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1. ผศ.สุรชัย   ฉายศิริพันธ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผศ.สมบูรณ  คงกับพันธ ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ท่ีปรึกษาสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

สารสนเทศ  
5. อาจารยกฤษณวรา  รัตนโอภาส อาจารยสัญญาจาง กรรมการบรหิารฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. อาจารยนลินี  อนิทมะโน อาจารยสัญญาจาง กรรมการบรหิารฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ตารางที่ 2  อัตรากําลังสํานักงานผูอํานวยการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

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

ตารางที่ 3  อัตรากําลังฝายวทิยบริการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1. นางสุพิศ  ศิริรัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 หัวหนากลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

2. นางพรพิมล  คงอินทร พนักงานพิมพดีด 2 กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

3. นายสมโชค  ณ ถลาง ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

4. นายจรุณ  สังขสวัสดิ ์ ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

5. น.ส.นันทนภัส  สินจรูญศักดิ์ ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

6. น.ส.เพลิน  จันทวงศ พนักงานพิมพดีด 2 กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 

7. นางศรัญญา  ยนิดี ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานเทคนิคสารสนเทศ 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

8. น.ส.บุญศรี  บุญชวย บรรณารักษ หัวหนากลุมงานบริการสารสนเทศ 

9. น.ส.สุภัททิรา   ทอดทิ้ง ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

10. นางจารึก  คงขวัญ ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

11. น.ส.สมศรี  หวนัชิตนาย ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

12. น.ส.รัชณี  จีระกาญจน ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

13. นางบุญจิรา  เผาชู ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานบริการสารสนเทศ 

14. นายกอบศักดิ ์ ณ นคร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานมัลติมีเดยี 

15. นายชูศักดิ์  ชูหมวกโชต ิ พนักงานหองปฏิบัติการ กลุมงานมัลติมีเดีย 

16. นายชวฤทธิ์  ทองเพ็ชรจันทร พนักงานหองปฏิบัติการ กลุมงานมัลติมีเดีย 

17. น.ส.กําไลทอง  รัตนจํานงค พนักงานพิมพดีด 2 กลุมงานมัลติมีเดีย 

18. น.ส.อารีย  ปุนยัง ผูปฏิบัติงานหองสมุด กลุมงานมัลติมีเดีย 

19. น.ส.ณปภัช  ไชยถาวร เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร กลุมงานมัลติมีเดีย 

ตารางที่ 4  อัตรากําลังฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1. นายคมกฤช  เจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานฝกอบรม  

2. นายสมศักดิ์  เหลาะเหม นักวิชาการคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

3. นายทบ  สมใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. น.ส.อรวรรณ  มุกเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5. น.ส.เพ็ญประภา  บิลหมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

6. นายวัชระ  อยูหนู เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร หัวหนากลุมงานบริการและควบคุม 
7. นายสมานศักดิ์  บุญกําเหนิด เจาหนาที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กลุมงานบริการและควบคุม 
8. น.ส.ฐาปนีย  แสงประดับ เจาหนาที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กลุมงานบริการและควบคุม 
9. นางอุษณา  บุญฤทธิ์ คนงาน กลุมงานบริการและควบคุม 
10. นางเฉลียว  เพช็รมณี คนงาน กลุมงานบริการและควบคุม 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ 5  อัตรากําลังจําแนกตามวุฒิทางการศึกษาของบุคลากร 

วุฒิทางการศึกษา 
ตําแหนง จํานวน มัธยม 

ศึกษา 
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

หมายเหตุ 

ผูชวยศาตราจารย 2 - - - 2 -  
อาจารยขาราชการ 2 - - - 2 -  
อาจารยสัญญาจาง 2 - - - 2 -  
ขาราชการพลเรือน 1 - - 1 - -  
ลูกจางประจํา 6 - 2 4 - -  
พนักงานราชการ 1 - - 1 - -  
พนักงานสัญญาจาง 24 3 - 21 - -  

รวม 38 3 2 28 6 -  

งบประมาณ  
 ปงบประมาณ  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับจัดสรรงบประมาณ                   
2  ประเภท  รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น  13,705,200  บาท 

ตารางที่ 6  งบประมาณ 2550 

ประเภท 
ฝายวิทยบริการ และ
สํานักผูอํานวยการ 

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

งบประมาณเงนิรายได    
-  งบ บ.กศ. 3,014,900 3,385,200 6,400,100 
-  งบ กศ.บป 2,145,000 3,574,500 5,719,500 
งบประมาณเงนิรายจาย 1,585,600 - 1,585,600 

รวมท้ังสิ้น 6,745,500 6,959,700 13,705,200 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ 7  งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย (ฝายวิทยบริการ) 

งบรายได 
ปงบประมาณ  2550 

บ.กศ. กศ.บป 
งบประมาณ รวม 

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

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

 

ตารางที่ 8  งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย (ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

งบรายได 
ปงบประมาณ  2550 

บ.กศ. กศ.บป 
รวม 

1. คาจางชั่วคราว 627,000 - 627,000 
2. คาใชสอย 1,818,200 405,000 2,223,200 
3. คาวัสด ุ 70,000 132,000 202,000 
4. คาสาธารณูปโภค 350,000 675,500 1,025,000 
5. คาตอบแทน - 64,000 64,000 
6.  คาครุภัณฑ 520,000 2,198,000 2,718,000 

รวมท้ังสิ้น  3,385,200 3,574,500 6,959,700 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการประกันคุณภาพ

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

  
          
 
 

 
  

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

 2. ทํางานตามแผน 
 สรางความตระหนักใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดวางไว โดยใหดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว 

3.  ทบทวนการทํางาน  
   ทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว  วิเคราะหสภาพการดําเนินงานในแตละชวง
เพื่อตรวจสอบวา การดําเนินการมีคุณภาพหรือไมในการตรวจสอบคุณภาพมีขั้นตอนการดําเนินการคือ 
    1.  วิเคราะหจดุออน  จุดแข็ง 

  2.  จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง 
  3.  ตรวจสอบคุณภาพภายใน 
  4.  รายงานผลการดําเนินงานสูผูที่เกี่ยวของ 

 4.  นําผลการทบทวนมาพัฒนา 
  การสงขอมูลในการดําเนนิงานยอนกลับไปสูผูที่เกี่ยวของในการดําเนนิงานในจุดตางๆ
เพื่อรับรูผลในการดําเนินงาน  เพื่อปรับปรุงการดําเนินการตอไป 

 

วางแผนตามเปาหมาย (Plan) ทํางานตามแผน (Do) 

ทบทวนการทาํงาน (Check) นําผลการทบทวนมาพัฒนา(Action)  
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

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

เปาหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา  
 เปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีดังนี้ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่มีระสทิธิ
ภาพของมหาวทิยาลัยและทองถ่ิน 

2. พัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพสูงในการปฏิบัต 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

 
 

 
 

บทที่  2 

รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนนิการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 
 และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ ประจําปใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลอง

กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหาร

สภามหาวิทยาลัย 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการกําหนด ปรัชญา วัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร

และเผยแพรใหอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปไดรับทราบ   
ซึ่งจะเห็นไดจาก  บอรดแสดงปรัชญา  วิสัยทัศน   พันธกิจ   และเว็บไซต   
สํานักวิทยบริการฯ 

1.1-01 
1.1-02 
1.1-03 

 
ระดับ 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ ประจําปให

สอดคลองกันกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย   ยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาของ
ชาติ  

1.1-03 

ระดับ 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.1-03 
 

ระดับ 4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจโดยสํานักวิทยบริการฯจะดําเนินการ 1.1-04 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามแผนดวยการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติหลังจากการไดรับอนุมัติโครงการ
แลว สํานักวิทยบริการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ จะมีการประเมินผลโครงการและนําเสนอผลการดําเนินการ
โครงการเปนลายลักษณอักษร 

1.1-05 
1.1-06 
1.1-07 

ระดับ 5 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี และรายงาน
ผลตอผูบริหาร ซึ่งมีรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณราย
ไตรมาส เพื่อติดตามและกระตุนการปฏิบัติงาน 

1.1-07 
1.1-08 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 ระดับ 5 2 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 
 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
1.1-01 ภาพถายแสดงปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
1.1-02 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
1.1-03 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) 
1.1-04 คําขอตั้งงบประมาณโครงการ 2550 
1.1-05 บันทึกเสนอโครงการ 
1.1-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1.1-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ  
1.1-08 รายงานงบประมาณรายไตรมาส 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

การคิดรอยละตัวบงช้ี  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 

ขอมูลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2550 สํานักวิทยบริการฯ  มีจํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุ
เปาหมาย  จํานวน  31  ตัวบงช้ี   จากจํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด   จํานวน  37  ตัวบงช้ี  
ไดรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนดเทากับ     รอยละ  83.78 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของ 
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ รอยละ 80 รอยละ 83.78 2 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
1.2-01 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา  2549 – 2553  (ฉบับปรับปรุง)   
1.2-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป  2550 
1.2-03 รายงานผลรายไตรมาส 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

        จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย    
              จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 

x  100 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทาง  วิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. มีการจดัทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ

บริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจ  อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
     

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และดําเนินงานของการบริการทางวิชาการ

แกสังคม  
5.1-01 
5.1-02 

ระดับ 2 มีคณะกรรมการ  หรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามแผนที่กําหนด 

5.1-03 

ระดับ 3 มีการกําหนดหลักเกณฑ และหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคม 

5.1-04 
5.1-05 

ระดับ 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 5.1-06 
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 5.1-07 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน 

ระดับ ระดับ  5 ระดับ 5 2 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย  ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
5.1-01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง)  
5.1-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป 2550 
5.1-03 คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินงานโครงการตาง ๆ 
5.1-04 หลักเกณฑและระเบียบการใชหองปฏิบัติการ/หองประชุม/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
5.1-05 คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2550  เรื่องระเบียบการใชบริการสํานักวิทยบริการฯ 
5.1-06 แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
5.1-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน  คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

 
ขอมูลการดําเนินงาน : 
 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ งานใหบริการของสํานักวิทยบริการฯมีคาเฉลี่ย  3.2524      
คิดเปนรอยละ 65.05 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ รอยละ 75 รอยละ 65.05 1 
 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
5.4-01 ผลการสํารวจความคิดเห็นตามตัวช้ีวัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 2550” 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง วิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน 
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ ตาง ๆ มีความรวมมือในการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคม ในระดับตาง ๆ 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีก ารกํ าหนดนโยบายที่ ชั ด เ จนปฏิบั ติ ได  และมี แผนงานรองรั บ   

เชน นโยบายสรางเครือขายการใหบริการและจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
6.1–01 

ระดับ 2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

6.1-02 
             6.1-03 

6.1-06 
ระดับ 3 มีการบูรณาการ  งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ เชน

กลุมงานบริการไดจัดนิทรรศการวันสําคัญ  
6.1-02 
6.1-03 
6.1-06 

ระดับ 4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมไดแก การจัดทําฐานขอมูล
ทองถิ่นอยางตอเนื่อง, การตกแตงอาคารดวยผลงานศิลปะของนักศึกษา  
คณะศิลปกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6.1-04 
6.1-05 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ ระดับ 3 ระดับ 4 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
6.1–01 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) 
6.1-02 โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญตาง ๆ  
6.1-03 โครงการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
6.1–04 ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ และผลงานทางศิลปะ 
6.1–05 รายละเอียดในการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
6.1-06 คําสั่งคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ

สํานักวิทยบริการฯและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประ เมินศักยภาพและผลการปฏิบั ติ ง านของผู บริหารที่ ชัด เจนและ เปนที่ ยอมรับ                         

ในสํานักวิทยบริการฯ 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  7.2-01  

7.2-02 
ระดับ 2 ผูบริหารไดดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  และใชศักยภาพ   

ภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสํานักวิทยบริการฯ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย  

7.2-03 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ระดับ ระดับ 4 ระดับ 2 1 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
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รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.2-01 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2-02 รายงานการประชุม  เ รื่ องการสรรหาหัวหนา /รองหัวหน า / เลขากลุ มงานต าง  ๆ  ของ   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2-03 รายงานการประชุม การปรับแผนกลยุทธ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสํานักวิทยบริการฯ 
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตาม เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม เปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจดัการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน

ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรสํานักวิทยบริการฯรับทราบ 
 

7.3-01 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ ระดับ 3 ระดับ 1 1 



32 

 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.3-01 แผนการจัดการความรู 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ 
 ประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคคลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ  และกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดบัสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

      

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 ไมมีผลการดําเนินงาน  
ระดับ 2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน

การปฏิบัติงาน เชนการสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรม หรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  มาตรการ
ลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพมีระบบกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
สรรหา คัดเลือก และมีการสนับสนุนใหบุคลากร  เขารวมประชุมสัมมนา

7.4-01 
7.4-02 
7.4-03 
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ฝกอบรมโดยการสนับสนุนงบประมาณ  
ระดับ 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคคล

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
7.4-04 
7.4-05 

ระดับ 4 มีระบบสง เสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

7.4-3 
7.4-6 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ ระดับ 4 ระดับ 4 
(ไมมีผลการดําเนินงาน
ในระดับ 1 ) 

1 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย : บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย  

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.4-01 ประกาศรับสมัครเจาหนาที่/ประกาศผลสอบคัดเลือกเจาหนาที่ 
7.4-02 แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.4-03 คําสั่งไปราชการ 
7.4-04 ภาพถายหองทํางานเจาหนาที่   หองรับประทานอาหาร 
7.4-05 รายละเอียดของสวัสดิการเจาหนาที่ 
7.4-06 โครงการพัฒนาบุคลากร/หนังสือเชิญเขารวมโครงการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา (I) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของหนวยงานผานระบบเครือขายกับมหาวิทยาลัย 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน กําหนดนโยบาย

ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2549-2553  
7.5-01 

ระดับ 2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ของสํานักวิทยบริการฯ 

7.5-02 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

ระดับ ระดับ 2 ระดับ 2 2 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.5–01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2549-2553  (ฉบับปรับปรุง) 
7.5–02 ภาพตัวอยางหนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของสํานักวิทยบริการฯ (http://printserver/mis) 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต 

นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 

ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดย มีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงาน

อยางเปนรปูธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง

ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

      

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ   

เชน เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ  จดหมายขาวบรรณราชนครินท,  บอรด
ประชาสัมพันธขาวสาร,แผนพับประชาสัมพันธ,   การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

7.6-01  
7.6-02  
7.6-03 
7.6-04 
7.6-05 

ระดับ 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่
รับรูกันโดยทั่วไปอยางนอย 3 ชองทาง เชน มีการติดตั้งตูรับฟงความคิดเห็นตาม
จุดตาง ๆ ในสํานักวิทยบริการฯ, แบบสํารวจความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของ
สํานักวิทยบริการฯ, สายตรงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร และสมุดเยี่ยม 

7.6-01 
7.6-06 
7.6-07 

 
ระดับ 3 มีการนําความคิดเห็นของใชบริการไปประกอบการบริหารงาน โดยมีการ

ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น และการประชุม  เพื่อนําผล
จากการรับฟงความคิดเห็นไปกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

7.6-08  
7.6-09 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ ระดับ 3 ระดับ 3 2 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.6–01 ภาพแสดงเว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arc.skru.ac.th) 

(http://cc.skru.ac.th) 
7.6–02 จดหมายขาวบรรณราชนครินทร 
7.6–03 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขาวสาร 
7.6–04 แผนพับประชาสัมพันธ 
7.6-05 หลักฐานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7.6–06 เอกสารที่ผูใชบริการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตรับฟงความคิดเห็น 
7.6–07 แบบสํารวจความคิดเห็น 
7.6–08 รายงานสรุปผลจากแบบสํารวจความคิดเห็น 
7.6–09 รายงานการประชุมเพื่อนําผลจากการรับฟงความคิดเห็นไปกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดังสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท สําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับใน ดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ  
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
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เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการแตงตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง   โดยมี ผูอํ านวยการ ,   

รองผูอํานวยการ  ของสํานักวิทยบริการฯ รวมเปนคณะกรรมการ 
7.8-01 
7.8-02 

ระดับ 2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน 

7.8-03 
 

ระดับ 3 มีการจัดแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับใน 
ดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ  
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

7.8-04 

ระดับ 4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 7.8-05 
ระดับ 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  
7.8-06 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ระดับ ระดับ 4 ระดับ 5 3 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.8–01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.8-02 รายงานการประชุมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
7.8–03 ขอมูลการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง 
7.8-04 แผนบริหารความเสี่ยง 
7.8-05 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.8-06 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานักวิทยบริการฯ 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักวิทยบริการฯ 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการฯ 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของสํานักวิทยบริการฯ โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่

เกี่ยวของกับสํานักวิทยบริการฯ ใหเช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการฯ 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายใน                          

สํานักวิทยบริการฯ 
7.9-01 

ระดับ 2 มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักวิทยบริการฯ 7.9-02 
ระดับ 3 มีก ารกํ าหนดตั วบ ง ช้ี และ เป าหมายตามพันธกิ จและยุทธศาสตร   

ของสํานักวิทยบริการฯ 
7.9-03 
7.9-04 

ระดับ 4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสํานักวิทยบริการฯ ใหเช่ือมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

7.9-05 

ระดับ 5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการฯ 7.9-03 
7.9-05 
7.9-06 

ระดับ 6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตาม   
คํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 

7.9-08 

ระดับ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 7.9-08 
ระดับ 8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบ

การสรางแรงจูงใจ 
7.9-09 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ ระดับ 7 ระดับ 8 3 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :  :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
7.9–01 การประเมินผลภายใน 
7.9-02 แผนงานการประเมินผลภายใน 
7.9-03 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา  2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) 
7.9-04 แผนปฏิบัติการ  ประจําป 2550 
7.9-05 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง 
7.90-6 รายงานการประชุม เรื่องการปรับแผนกลยุทธ 
7.9-07 ภาพแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ   เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://arc.skru.ac.th 
7.9-08 รายงานผลรายไตรมาส 
7.9-09 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   

ใหเปนไปตามเปาหมายของแผนกลยุทธ 
8.1-01 
8.1-02 
8.1-03 

ระดับ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

8.1-04 
 

ระดับ 3 มีระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสภาพทางการเงินไดโดยการสรุปรายงาน การใชจายงบประมาณราย
ไตรมาส 

8.1-03 

ระดับ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีระบบ 8.1-03 
ระดับ 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของสํานักวิทยบริการฯอยางตอเนื่อง 
8.1-03 



41 
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ระดับ 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงิน
ใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

8.1-03 

ระดับ 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา 
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

8.1-03 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 7 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
8.1- 01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา  2549-2553 (ฉบับปรับปรุง)   
8.1-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป  2550 
8.1- 03 รายงานผลรายไตรมาส 
8.1- 04 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสํานักวิทยบริการฯ 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสํานักวิทยบริการฯ 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน อื่น ๆ 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

 
 



42 
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ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ 8.2-01 

8.2-02 
ระดับ 2 มีผลการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสํานักวิทยบริการฯ  8.2-03 

 
ระดับ 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกัน หนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยเปนนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 
8.2-04 
8.2-05 

ระดับ 4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย 8.2-05 
8.2-06 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
8.2–01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2549 – 2553 (ฉบับปรับปรุง)  
8.2-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป 2550 
8.2-03 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ 
8.2–04 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 2551  
8.2-05 บันทึกขอความ การขอใชหองประชุม,หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,อุปกรณตาง ๆ และบุคลากร 

จากหนวยงานภายใน 
8.2-06 บันทึกขอความ การขอใชหองประชุม,หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,อุปกรณตาง ๆ และบุคลากร 

จากหนวยงานภายนอก 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการฯ 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา        
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน    
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล           

ฝาย  สํานัก และมหาวิทยาลัย 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ

การพัฒนา   เชน  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2550   
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1-01  
9.1-02  

ระดับ 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับศูนย  สํานัก  และมหาวิทยาลัย 

9.1-01 
9.1.03 

ระดับ 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
อุดมศึกษา และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

9.1-01 
9.1-04 

ระดับ 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา        

9.1-05 

ระดับ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  9.1-06  
9.1-07 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ ระดับ 5 ระดับ 5 3 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
9.1-01 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
9.1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-04 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
9.1-05 รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา  2548-2550 
9.1-06 รายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2549 
9.1-07 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา 2549-2553  (ฉบับปรับปรุง) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับฝายและสํานักวิทยบริการฯอยาง

ตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานักวิทยบริการฯ 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่

กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ อยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สํานักวิทยบริการฯพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปน

แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน : 

เกณฑ ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสาร 
ระดับ 1 มีการดําเนินการตามระบบแลกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานัก

วิทยบริการฯอยางตอเนื่อง 
 

9.3-01  
9.3-02  
9.3-03 

ระดับ 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการสํานักวิทยบริการฯ 
 

9.3-01  
9.3-02  
9.3-03 
9.3-04 

ระดับ 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด  โดยมีการรายงานตอมหาวิทยาลัยและ
เว็บไซตของสํานักวิทยบริการฯ 

9.3-03 
9.3-05 

ระดับ 4 มีการนํ าผลการประ เมินไปใช ในการปรับปรุ งการดํ า เนินงานของ   
สํานักวิทยบริการฯ  อยางตอเนื่อง 

9.3-03 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี หนวยวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ระดับ 4 ระดับ 4 3 
 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

รายการเอกสารอางอิง : 

เอกสารหมายเลข ขอมูลอางอิง 
9.3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
9.3-02 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550 
9.3-03 รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 - 2550 
9.3-04 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
9.3-05 เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมและแนวทางการพัฒนา 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมและแนวทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบ 

ตารางที่  1  สรุปผลการประเมินรายองคประกอบ 

องคประกอบ คะแนน ผลการประเมิน* 
องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 2.00 พอใช 
องคประกอบที่ 5    การบริการทางวิชาการแกสังคม 1.50 ยังไมไดคณุภาพ 
องคประกอบที่ 6    การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7    การบริหารจัดการ 1.85 พอใช 
องคประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 3.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 3.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 2.18 ดี 

 * ประเมิน เปน ยังไมไดคุณภาพ  พอใช  ด ี หรือ ดีมาก  ตามเกณฑ  ตดัสินของ สกอ. 
    คะแนน หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้น ๆ 

   ≤      1.50   การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 
      1.51 - 2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
      2.01 - 2.50    การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับด ี
      2.51 - 3.00    การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมอง 
ดานบริหารจัดการ (ตารางที่ ส.1, ส.2 ส.3) 

ตารางที่ ส.1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 

 

คะแนนการประเมิน องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 1 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 

 
ระดับ 5 
รอยละ 80 

 
ระดับ 5 

รอยละ 86.1 

 
2 
2 

รวมคะแนนองคประกอบที่1 4 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 1 2.00 
องคประกอบที่ 5  
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 

 

ระดับ 5 
รอยละ 75 

 

ระดับ 5 
รอยละ 65.05 

 
2 
1 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 3 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 5 1.50 

องคประกอบท่ี 6  
ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 4 

 
ระดับ 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 3 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 6 3.00 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางที่ ส. 1  สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. (ตอ) 

คะแนนการประเมิน องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 7 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 

 
ระดับ 4 
ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 2 
ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 7 

 
ระดับ 2 
ระดับ 1 

ระดับ 4 (ไมมีผลการดําเนินงาน ในระดับ 1) 
ระดับ 2 
ระดับ 3 
ระดับ 5 
ระดับ 8 

 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 7 13 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 7 1.85 

องคประกอบท่ี 8 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 

 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
ระดับ 7 
ระดับ 4 

 
3 
3 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 8 6 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 8 3.00 

องคประกอบท่ี 9 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
3 
3 

คะแนนรวมองคประกอบที่ 9 6 

เฉล่ียคะแนนองคประกอบที่ 9 3.00 
คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 35 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 2.18 
 

 
 
 
 
 



50 

 
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตารางที่ ส.2   สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 

 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 
 ตัวบงชี้ที่ 1.2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.2 
 ตัวบงชี้ที่ 7.4 
 ตัวบงชี้ที่ 7.5 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 
 ตัวบงชี้ที่ 7.8 
 ตัวบงชี้ที่ 7.9 
 ตัวบงชี้ที่ 8.1 
 ตัวบงชี้ที่ 8.2 
 ตัวบงชี้ที่ 9.1 
 ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
ระดับ 5 
รอยละ 80 
ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับ 2 
ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 7 
ระดับ 5 
ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
ระดับ 5 

รอยละ 83.78 
ระดับ 2 

ระดับ 4 (ไมมีผลการดําเนินงานในระดับ 1) 

ระดับ 2 
ระดับ3 
ระดับ 5 
ระดับ 8 
ระดับ 7 
ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

คะแนนรวมมาตรฐานที่ 2 ก 28 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก 2.33 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางที่ ส .2   สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. (ตอ) 

 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข 
 ตัวบงชี้ที่ 5.1 
 ตัวบงชี้ที่ 5.4 
   ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
5 

รอยละ 75 
3 

 
5 

รอยละ 65.05 
4 

 
2 
1 
3 

คะแนนรวมมาตรฐานที่ 2 ข 6 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข 2.00 

มาตรฐานที่ 3 
 ตัวบงชี้ที่ 7.3 

 
3 

 
1 

 
1 

คะแนนรวมมาตรฐานที่ 3 1 

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานที่ 3 1.00 
คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 35 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกมาตรฐาน 2.18 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ ส.3 สรุปการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 

 

คะแนนการประเมิน มุมมองดาน 
การบริหารจัดการ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ สกอ. 

1. ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 

 (ตัวบงชี้เฉพาะสถาบัน
ท่ีเนนการพัฒนาสังคม) 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 

 
 

ระดับ 5 
รอยละ 75 

 
 

ระดับ 3 

 
 

ระดับ 5 
รอยละ 65.05 

 
 

ระดับ 3 

 
 
2 
1 
 
 
2 

รวมคะแนนดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 5 

เฉล่ียคะแนนดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 1.66 

2. ดานกระบวนการ
ภายใน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
 

ระดับ 5 
รอยละ 80 
ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 4 
ระดับ 7 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
 

ระดับ 5 
รอยละ 83.78 
ระดับ 4 
ระดับ 2 
ระดับ 5 
ระดับ 8 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
 

2 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 

รวมคะแนนดานกระบวนการภายใน 20 

เฉล่ียคะแนนดานกระบวนการภายใน 2.50 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ ส.3 สรุปการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. (ตอ) 

 

คะแนนการประเมิน มุมมองดาน 
การบริหารจัดการ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ตามเกณฑ สกอ. 

1. ดานการเงนิ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 

 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
ระดับ 7 
ระดับ 4 

 
3 
3 

รวมคะแนนดานการเงิน 6 

เฉล่ียคะแนนดานการเงิน 3.00 

4.  ดานบุคลากร  การ
เรียนรูและนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 

 
 

ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 2 

 
 

ระดับ 1 
ระดับ 4(ไมมีผลการดําเนินงานในระดับ 1) 

ระดับ 2 

 
 
1 
1 
2 

คะแนนดานบคุลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 4 

เฉล่ียคะแนน ดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม 1.33 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการประเมินจุดแข็ง และแนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพฒันาปรับปรงุ 

องคประกอบ จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพฒันาปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

 

จุดแข็ง 
- 

 
 
แนวทางเสริม 

- 

1.  มีการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน 
เ ป า ป ร ะ ส ง ค  เ ป า ห ม า ย กั บ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ช า ติ  ต ล อ ด จนสภ าพก า รณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางสม่ําเสมอ 
2.  มีการนําผลการประเมินและ
ผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกล
ยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

1 .   วิ เคราะหความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน 
เ ป า ป ร ะ ส ง ค  เ ป า ห ม า ย กั บ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ช า ติ  ต ล อ ด จนสภ าพก า รณ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
2.  นําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดํา เนินงานอยางนอย   
ปละ 2 ครั้ง 

องคประกอบท่ี 5 
การบริการวิชาการแก
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 
ใหบริการวิชาการแกสังคม
ในรูปแบบที่หลากหลาย เปน 
การเปนวิทยากร, จัดอบรม
จัดหองสมุด และเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกหนวยงาน
ภายนอก    
 

แนวทางเสริม 
1.  พัฒนาบุคลากรในดาน
การใหบริการ 
2.  สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเปนระยะ ๆ อยาง
สม่ําเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยง
และบูรณาการการบริการทาง
วิชาการ 
 
2.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและ
นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุ งความ เชื่ อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับภารกิจ  อื่น ๆ 
ของสํานักวิทยบริการฯ 
3.  มีงบประมาณในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4.  สงเสริมใหบุคลากรมีความรู
เพื่อใหสามารถใหบริการทาง
วิช าก า รแก ชุ มชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 
5.  มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 
 
 
 
 
 

1 .  ควรมี ก า รจั ดทํ า แผนการ
เ ช่ื อมโยงและบู รณาการการ
บริการวิชาการแกสังคมเขากับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  นําผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุ งความ เชื่ อมโยงและ
บูรณาการระหวางการบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ 
ของสํานักวิทยบริการฯ 
 
3 .  จั ดตั้ ง งบประมาณในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
4.  จัดอบรมใหความรูแกบุคลากร
เพื่อใหสามารถใหบริการทาง
วิช าก า รแก ชุ มชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 
5.   จัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง 
6.  สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรในดานการพัฒนา
คุณภาพการบริการ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบ จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพฒันาปรับปรุง 

   7 .   สํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

องคประกอบท่ี 6 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
- 

1 .   มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม 
2 .   มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช
ฐานขอมูลทองถิ่น 

1 .   จัด ต้ั งงบประมาณในการ
ดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรม 
2 .   จัดทํ าแบบสํ ารวจการใช
ฐานขอมูลทองถิ่น 

องคประกอบท่ี 7 
การบริหารและการ
จัดการ 
 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
- 

 

1.   มีการประเมินศักยภาพ และ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 
2 .  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ
ประเมินผลแผนจัดการความรู 
3.   มีการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
4.   มีการนําผลการประเมินความ
พึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง 
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนา 
5.  มีการประเมินประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูลและมีการเชื่อมโยง
ระบบฐานขอมูล มีกระบวนการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อบ โ ด ย ภ า ค
ประชาชน 
6.   ผูบริหารระดับสูงนําผลการ
ประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรทุก
กลุม   

1.   จัดทําแบบประเมินศักยภาพ 
แ ล ะ ผ ล ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ผูบริหาร 
2 .  จัดทําและประเมินผลแผน
จัดการความรู 
3.  จัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากรทุกคน 
4.   นําผลการประเมินความพึง
พอใจเสนอผูบริหารระดับสูง เพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาสํานักวิทยบริการฯ 
5.  ประเมินประสิทธิภาพและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ะ บ บ
ฐานขอมูลและมีการเชื่อมโยง
ระบบฐานขอมูล มีกระบวนการ
ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อบ โ ด ย ภ า ค
ประชาชน 
6.   ผูบริหารระดับสูงนําผลการ
ประเมินไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร
ทุกกลุม   เชน   การจัดสรรเงิน
รางวัล ควรจัดสรรใหกับพนักงาน
สัญญาจางดวย 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบ จุดแข็งและแนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางพฒันาปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 8 
การเงินและ
งบประมาณ 
 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
1.  ผูบริหารควรนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการตัดสินใจ
และวิ เคราะหสถานะทาง
การเงิน 
 

- 1.  สงเสริมใหผูบริหารนําขอมูล
ทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ
วิเคราะหสถานะทางการเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
- 

1 .   มี ร ะ บบ ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
สารสน เทศที่ สนั บสนุ นก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาและใช
รวม 
2 .   มีระบบสง เสริมการสร าง
เครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 
3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีที่เปน
ภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ 
 

1.  จัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สามารถใชรวมกัน
เพื่อประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.  สรางเครือขายดานการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว า ง
หนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
3.  จัดทําตัวบงช้ีที่เปนภารกิจหลัก
ของสํานักวิทยบริการฯ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา  2550  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการเอกสารอางอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ขอมูลอางอิง 
1.1-01 ภาพถายแสดงปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
1.1-02 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
1.1-03 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) 
1.1-04 คําขอตั้งงบประมาณโครงการ 2550 
1.1-05 บันทึกเสนอโครงการ 
1.1-06 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
1.1-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ  
1.1-08 รายงานงบประมาณรายไตรมาส 
1.2-01 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา  2549 – 2553  (ฉบับปรับปรุง)   
1.2-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป  2550 
1.2-03 รายงานผลรายไตรมาส 
5.1-01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง)  
5.1-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป 2550 
5.1-03 คําสั่งแตงตั้งกรรมการดําเนินงานโครงการตาง ๆ 
5.1-04 หลักเกณฑและระเบียบการใชหองปฏิบัติการ/หองประชุม/นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
5.1-05 คูมือนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2550  เรื่องระเบียบการใชบริการสํานักวิทยบริการฯ 
5.1-06 แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
5.1-07 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
5.4-01 ผลการสํารวจความคิดเห็นตามตัวช้ีวัด “รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 2550” 
6.1–01 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา 2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) 
6.1-02 โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญตาง ๆ  
6.1-03 โครงการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
6.1–04 ภาพถายกิจกรรมตาง ๆ และผลงานทางศิลปะ 
6.1–05 รายละเอียดในการจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น 
6.1-06 คําสั่งคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ 
7.2-01 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2-02 รายงานการประชุม  เรื่ องการสรรหาหัวหนา /รองหัวหนา / เลขากลุมงานต าง  ๆ  ของ   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2-03 รายงานการประชุม การปรับแผนกลยุทธ 
7.3-01 แผนการจัดการความรู 
7.4-01 ประกาศรับสมัครเจาหนาที่/ประกาศผลสอบคัดเลือกเจาหนาที่ 
7.4-02 แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7.4-03 คําสั่งไปราชการ 
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หมายเลขเอกสาร ขอมูลอางอิง 
7.4-04 ภาพถายหองทํางานเจาหนาที่   หองรับประทานอาหาร 
7.4-05 รายละเอียดของสวัสดิการเจาหนาที่ 
7.4-06 โครงการพัฒนาบุคลากร/หนังสือเชิญเขารวมโครงการ 
7.5–01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2549-2553  (ฉบับปรับปรุง) 
7.5–02 ภาพตัวอยางหนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของสํานักวิทยบริการฯ (http://printserver/mis) 
7.6–01 ภาพแสดงเว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arc.skru.ac.th) 

(http://cc.skru.ac.th) 
7.6–02 จดหมายขาวบรรณราชนครินทร 
7.6–03 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขาวสาร 
7.6–04 แผนพับประชาสัมพันธ 
7.6-05 หลักฐานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
7.6–06 เอกสารที่ผูใชบริการแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตรับฟงความคิดเห็น 
7.6–07 แบบสํารวจความคิดเห็น 
7.6–08 รายงานสรุปผลจากแบบสํารวจความคิดเห็น 
7.6–09 รายงานการประชุมเพื่อนําผลจากการรับฟงความคิดเห็นไปกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
7.8–01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7.8-02 รายงานการประชุมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
7.8–03 ขอมูลการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง 
7.8-04 แผนบริหารความเสี่ยง 
7.8-05 ขอมูลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.8-06 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7.9–01 การประเมินผลภายใน 
7.9-02 แผนงานการประเมินผลภายใน 
7.9-03 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา  2549-2553 (ฉบับปรับปรุง) 
7.9-04 แผนปฏิบัติการ  ประจําป 2550 
7.9-05 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง 
7.90-6 รายงานการประชุม เรื่องการปรับแผนกลยุทธ 
7.9-07 ภาพแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ   เว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ  http://arc.skru.ac.th 
7.9-08 รายงานผลรายไตรมาส 
7.9-09 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล 
8.1- 01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา  2549-2553 (ฉบับปรับปรุง)   
8.1-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป  2550 
8.1- 03 รายงานผลรายไตรมาส 
8.1- 04 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ 
8.2–01 แผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2549 – 2553 (ฉบับปรับปรุง)  
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หมายเลขเอกสาร ขอมูลอางอิง 
8.2-02 แผนปฏิบัติการ ประจําป 2550 
8.2-03 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ 
8.2–04 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 2551  
8.2-05 บันทึกขอความ การขอใช   หองประชุม,หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,อุปกรณตาง ๆและบุคลากร 

จากหนวยงานภายใน 
8.2-06 บันทึกขอความ การขอใช   หองประชุม,หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร,อุปกรณตาง ๆและบุคลากร 

จากหนวยงานภายนอก 
9.1-01 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2550 
9.1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-04 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
9.1-05 รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา  2548-2550 
9.1-06 รายงานผลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2549 
9.1-07 แผนกลยุทธ  ประจําปการศึกษา 2549-2553  (ฉบับปรับปรุง) 
9.3-01 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
9.3-02 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550 
9.3-03 รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 - 2550 
9.3-04 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
9.3-05 เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปการศึกษา  2550 

(การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน) 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ผศ.สุรชัย   ฉายศิริพันธ  ประธานกรรมการ 
2. นางสุกานดา  จันทว ี   รองประธานกรรมการ 
3. นายทวีรัตน  นวลชวย  รองประธานกรรมการ 
4. นายกฤษณวรา    รัตนโอภาส  กรรมการ 
5. นางนลินี     อินทมะโน  กรรมการ 
6. น.ส.บุญศรี  บุญชวย   กรรมการ 
7. นายกอบศกัดิ ์  ณ นคร   กรรมการ 
8. นางบุญจิรา  เผาชู   กรรมการ 
9. นายคมกฤช    เจริญ   กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์    เหลาะเหม  กรรมการ 
11. นายวัชระ    อยูหน ู   กรรมการ 
12. น.ส.ฐาปนีย  แสงประดับ  กรรมการ 
13. น.ส.อรวรรณ    มุกเนียม   กรรมการ 

14. น.ส.เพ็ญประภา    บิลหมัน   กรรมการ 

15. นางสุพิศ  ศิริรัตน   กรรมการและเลขานุการ  
16. น.ส.อสมาภรณ  มณีวงศ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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