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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
ปีการศึกษา  2559 



 

 

ค าน า 
 

การปฏิรูปการศึกษา เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพให้มีความ
พร้อม ท้ังด้านการบริหาร การจัดการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาคนในการสร้างอาชีพ 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาวิชาการ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และมีความสุขท่ียั่งยืน  
 สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มี
วัตถุประสงค์  6  ประการดังนี้  1)  เพื่อให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 2)  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานต้ังแต่ระดับหลักสูตร 
คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ 
ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบคุณภาพต่าง  ๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน 3)  เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย ( targets) และ
เป้าประสงค์ (goals) ท่ีต้ังไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 4) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 5) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจ
ว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี คุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าห นด                       
6)  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 นี้  ได้
ด าเนินการ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบหลัก อันประกอบด้วย  ปรัชญา วิสัยทัศน์   
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และอัตลักษณ์รวมภาพความส าเร็จ ตลอดจนแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน การ
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ  การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการ
สอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล  การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  รวมถึง
มาตรฐานในการให้บริการผู้ท่ีเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ เพื่อเป็นแนวทาง และกรอบในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการประกันคุณภาพภายในฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
เพื่อให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และสนองตอบ



 

 

ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ในนามของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ขอขอบคุณ บุคลากรทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท า
คู่มือ            การประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  กูลรัตน์) 
                                                       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีการศึกษา 2559 



 

 

สารบัญ 
 
บทสรุปผู้บริหาร  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

 ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 
 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 2 

 ขอบข่ายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  4 
 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  5 
 โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 
 คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 
 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  7 
 รายช่ือบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  8 

        ส่วนที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 10 
 กลุ่มงานประจ าพันธกิจ 11 
 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 14 
 กลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม 19 

        ส่วนที่ 3 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 21 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
22 

 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  23 
 จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  24 

ภาคผนวก  31 
 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2559 32 

 
  ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

 
 

 

1. ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัย

ครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ท่ีบ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะต๋ี  ถนน

ธนสาร  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์  1  คน  คือ  นายสุรพล  ฤกษ์

ส าเร็จ  ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2519  เมื่อวันท่ี  10  มิถุนายน พ.ศ. 2519  ย้ายไปท่ีอาคารไม้

ของวิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์)  

เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคารเรียน  จึงต้องอาศัยอาคารเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมา พ.ศ. 2520  ได้

ย้ายมาท่ีอาคารเรียนช่ัวคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์   พ.ศ. 2523  ย้าย

มาอยู่ท่ีอาคารเรียน 2  และย้ายไปท่ีอาคารหอสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อาคารองค์การนักศึกษาและ

ส านักกิจการนักศึกษาพ.ศ.  2538  ย้ายอาคารหอสมุดมาท่ีอาคาร 27 ส านักวิทยบริการ ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามอาคาร 

1 มีท้ังหมด  4 ช้ัน 

ช่วงปี  2547 – 2554  ส านักวิทยบริการฯ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ  งานวิทย

บริการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภาษา  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา จากนั้น ปี 

2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ายไปสังกัดส านักงานอธิการบดีและศูนย์ภาษา ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้านศึกษาสังกัด

สถาบันเอเชียศึกษา    

ปี 2559  ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียมาสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวาระการประชุมครั้งท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 26 

ตุลาคม  2559 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ภายใต้การบริหารงานภายในซึ่งประกอบด้วย 3 งาน  ดังนี้  ห้องสมุด  ศูนย์

คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สามารถด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อีกท้ัง เพื่อเป็นการสร้างความรู้เข้าใจในเชิงบริหารตามพันธกิจ

และขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 



 

 

ปรัชญา 

แหล่งบริการวิชาการ  ผสานเทคโนโลยี 
ภาษาทวีภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี  สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน      การ

วิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร  การเรียนการสอนการวิจัย  

การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน   
การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน                          
การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล สนับสนุนการเรียน       การ
สอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   

 3.  เพื่อจัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน              การ
วิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 4.  เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

 

 5.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ 

2. มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกระดับท้องถิ่น 

3. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   

5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนการบริการวิชาการ  การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

7. อนุรักษ์  สืบสาน และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น   

8. บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

9. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อัตลักษณ์   

 คุณธรรม น าความรู้ สู่สัมมาชีพ 
 

ที่ต้ัง  เบอร์โทรศัพท์  และเว็บไซต์ 
 

ที่ต้ัง 
 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เลขท่ี  186 หมู่ 1  ถนน
สุรินทร์ - ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
    

โทรศัพท์ 
  044 – 521388  ต่อ 104   โทรสาร  044 – 521388  ต่อ  116   
 

เว็บไซต์ 

  http://library.srru.ac.th 
 
 
 

   ขอบข่ายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

http://library.srru.ac.th/


 

 

     
1. ห้องสมุด 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. งานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ 
3. งานพัฒนาส่ือและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. งานสารสนเทศท้องถิ่น 
5. งานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและบริการวิชาการสู่ชุมชน 
6. งานบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
7. งานหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

2. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 1. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. งานซ่อมบ ารุงระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. งานดูแลหน่วยบริการอุปกรณ์เทคโนโลยี 
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
7. งานฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. งานบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 

3. งานศูนย์ภาษา 
 1. งานพัฒนาทักษะด้านภาษา 

2. งานบริการวิชาการห้องปฏิบัติการด้านภาษา Ellis 
3. งานบริการ แปลเอกสาร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ** โครงสร้างนี้น ามาจาก แผนยุทธศาสตร์ University Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

สภาวิชาการ 
 

รองอธิการบดี 
 

อธิการบดี 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ 
 

หน่วยงานวิชาการ 
 

หน่วยงานบริหาร 
 

หน่วยงานสนับสนุนและบริการ 
 

1.คณะครุศาสตร์ 
 

2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสาตร์ 

 
3. คณะวิทยาการจัดการ 

 

4. คณะวิทยาศาสตร์และ        
เทคโนโลยี 

 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

 

ส านักงานอธิการบดี 
 

1.  กองกลาง 
 

2. กองนโยบายและแผน 
 

3. กองพัฒนานักศึกษา 
 

4. กองคลงั 
 

5. กองบริหารงานบคุคล 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. โครงการบัณฑิตศึกษา 



 

 

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อ 23  มีนาคม 2560  

 

  โครงสร้างการบรหิารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายห้องสมุด 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายภาษา 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์

 
ห้องสมุด 

 
ศูนย์ภาษา 

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
2. งานบริการและส่งเสริมการ

เรียนรู้สารสนเทศ 
3. งานพัฒนาสื่อและบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. งานสารสนเทศท้องถิ่น 
5. งานเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุดและบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 

6. งานบ ารุงรักษาทรัพยากร

1. งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
2. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
4. งานซ่อมบ ารุงระบบและเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
5. งานดูแลหน่วยบริการอุปกรณ์

เทคโนโลย ี
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร(MIS) 
7. งานฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

1. งานพัฒนาทักษะด้านภาษา 
2. งานบริการวิชาการ

ห้องปฏิบัติการด้านภาษา Ellis 
3. งานบริการ แปลเอกสาร 

1. งานสารบรรณ  4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   7. งานบริหารงานบุคคล 
2. งานการเงินและบัญชี  5. งานประกันคุณภาพการศึกษา  8. งานการประชุมและเลขานุการ 
3. งานพัสดุ/งานควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 6. งานอาคารสถานที ่   9. งานควบคุมภายใน 
        



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วงรอบปีการศึกษา  2558  (ปีการศึกษา 2559) 

 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ปีการศึกษา 2559) ระหว่าง  7 กันยายน 2557  –  21 สิงหาคม  2558   เนื่องจากผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลาออกจากต าแหน่ง  

 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ รอการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 

2 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป รองประธาน 

3 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

4 รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ กรรมการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพา  ด าเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  บันลือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา  กูลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัชญา  เสาเวียง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

3 นายวีระชัย  บุญปก รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

4 นายสังวาลย์   ตุกพิมาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

5 นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

หมายเหตุ ***  ในปี 2559               
ศูนย์ภาษา ยา้ยจากสังกัดสถาบัน
เอเชียมาสังกัดส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่            
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
ในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2559          
ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2559 



 

 

 24 สิงหาคม  2558 – 19 กุมภาพันธ์  2560 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ รอการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วงรอบปีการศึกษา  2559 (ระหว่าง 30 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน) 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา  กูลรัตน์ รักษาการผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัชญา  เสาเวียง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

3 นายสังวาลย์   ตุกพิมาย  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

4 นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสังวาลย์  ตุกพิมาย รักษาการผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัชญา  เสาเวียง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา  กูลรัตน์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

4 นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา  กูลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป  แขรัมย์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

3 นายสังวาลย์  ตุกพิมาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

4 นายสมเกียรติ  เพ็ชรมาก รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

5 นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการฯ 



 

 

รายชื่อบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
2 นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
3 นางจินดา  อัธยาศัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
4 นางสาวประภาพร  วีระสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
5 นางสาวพรพิมล  มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 
6 นางสาวเสาวภาคย์  พลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ 
7 นางส าอาง  นาจ าปา บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
8 นางนงนุช  สมัครสมาน บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
9 นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
10 นางสาวลินดา  หาญมานพ บรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 
11 นางพัชรี  จุลหงษ์ บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
12 นางสุธาสินี  มิถุนดี บรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
13 นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย บรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 
14 นางสนอง  ณ อุบล ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว 
15 นายโกสิน  สนั่นนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
16 นายสังเวียน  ก้อนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
17 นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
18 นางสาวณฤดี  แปลงดี นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
19 นางสาวนัฌชวนันทน์  ประยงค์หอม นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
20 นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช นักวิชาการศึกษา  ลูกจ้างชั่วคราว 
21 นางสาวนาฏยา  ซาวัน นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
22 นายโกสินทร์  มีชูสิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ 
23 นายสุภาษิต  เติมกล้า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ 
24 นายจ ารัส  มหานาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโปรแกรมทางภาษาฯ ลูกจ้างชั่วคราว 
25 นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ลูกจ้างชั่วคราว 
26 นางสาวทัศวรรณ  ขันทะพานิช นักเอกสารสนเทศ ลูกจ้างชั่วคราว 



 

 

27 นางบุณยนุช  รัศมี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว 
28 นางรัตนา  กองยอด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว 

รายชื่อบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต่อ) 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
29 นางนริศรา  ระโส ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว 
30 นางสาวดวงใจ  คล่องงาม เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว 
31 นายคณภัทร  พวงจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว 
32 นายเดชาธร  จะริรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว 
33 นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  ลูกจ้างชั่วคราว 
34 นางรัศมี  มิถุนดี พนักงานรักษาความสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว 
35 นางวีนา  ลัทธิคุณ พนักงานรักษาความสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว 
36 นางเนาวรัตน์  โฉมงาม พนักงานรักษาความสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว 
37 นาวสาววรณัน  แสงงาม พนักงานรักษาความสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว 

 

หมายเหตุ *** จากตารางรายช่ือบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรศูนย์

ภาษา  ล าดับท่ี 6, 17, 21 และ 24 ในปี 2559 ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียมาสังกัดส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวาระการประชุม

ครั้งท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม  2559 

 
  



 

 

ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและ มาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท้ัง "ระบบการประกันคุณภาพภายใน" และ "ระบบการประกันคุณภาพภายนอก" 
เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  ได้
ประกาศนโยบายพร้อมท้ังแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการวางระบบกลไกการด าเนิน  งานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดต้ังศูนย์มาตรฐานการศึกษาขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงาน หลักในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน 
ก ากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ.  และเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด โดยได้
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพใน
การจัดการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ดังนี้  

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้(KPI=Key Performance Indicator) 

 
 
1. กลุ่มงานประจ า    
   พันธกิจ 

1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
1.3 จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 

 
 
2. กลุ่มงาน 
   เชิงกลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
2.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.5 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
3. กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น                                                                                       
3.2 การบริหารหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  



 

 

 
 

 
 
ตัวบ่งชีก้ลุ่มงานประจ าพันธกิจ  4  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1.  มีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. มีแผนการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงานประจ าพันธกิจ 

 



 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่   1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
2. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
  
ตัวบ่งชี้ที่  1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.3 จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกการจัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2. มีแผนการด าเนินงานพัฒนาจัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 



 

 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.3 จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการด าเนินงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  5  ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 ส่งเสริมแลท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
2. มีแผนการด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 สนับสนนุการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 

 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
2. มีแผนการด าเนินงานสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 สนับสนนุการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
2. มีแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 



 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.  มีแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีการด าเนินงานตามแผนครบทุกด้าน  
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีแผนการด าเนินงานส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีการประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร  
5. มีการน าข้อเสนอแนะของผู้บริหารไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

  
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.5 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
  องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

 



 

 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแกชุ่มชนและท้องถ่ิน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชนและท้องถิ่นโดยมีความ
ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายท่ีก าหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นของสถาบันตาม

ข้อ 2 โดยมีจ านวนบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของบุคลากรท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ต้องมี
บุคลากรมาจากทุกคณะ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 3-4ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

6ข้อ 
 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : การบริหารของหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้     : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล       : ปีการศึกษา 



 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง

การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์  

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
4. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
6. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ              การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 เพื่อให้หน่วยงานด าเนินงานตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สารธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
เพื่อให้ หน่วยงานทราบผลสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง  จุดท่ีควรปรับปรุง ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปี ต่อไป และเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม จึงน าสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
องค์ประกอบเป็นกรอบและแนวทางการจัดท าคู่มือในปีการศึกษา  2559  และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2559 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 
 

องคป์ระกอบ
คณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 4 - 1.1,1.2, 
1.3,1.4 -   

2 5 2.5 2.1,2.2, 
2.3 2.4   

3 2 3.2 3.1 -   
รวม 11 2 7 1   
ผลการประเมิน      

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ  ปีการศึกษา 2558 
 



 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมิน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.00 – 1.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51  – 2.50  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
2.51  – 3.50  ระดับคุณภาพระดับพอใช ้
3.51  – 4.50  ระดับคุณภาพระดับดี 
4.51  – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 4 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 2 5 ระดับคุณภาพดีมาก (5 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 3 4 ระดับคุณภาพดี (2 ตัวบ่งช้ี) 
    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.50 ระดับคุณภาพดี (10 ตัวบ่งช้ี) 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบ  10 ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงรอบปีการศึกษา 2558  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 4.50 คะแนน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  โดยมีจ านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 5.00 คะแนน) และมีจ านวน 2 
องค์ประกอบ  อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบท่ี 1 กลุ่มงานประจ าตามพันธกิจ  4.00 คะแนน องค์ประกอบท่ี 3 กลุ่ม
ตัวบ่งช้ีร่วม 4.00 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้า 

หมาย 

ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย

(=

บรรลุ, 

=ไม่

บรรลุ) 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน

กรรมการ 

ข้อที่ได้

คะแนน 

หมาย

เหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงานประจ าพันธกิจ 

1.1 รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 4 
ข้อที่ได้  

2,3,4,5 

 

1.2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 4 
ข้อที่ได้  

2,3,4,5 

 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 4 
ข้อที่ได้  

2,3,4,5 

 

องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5   

2.2 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5   

2.3 บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5   

2.4 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
5 ข้อ 5 ข้อ  5 5  

 

2.5 การพัฒนาสถาบันและการบริหารจัดการ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5   

องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ  5 4 
ข้อที่ได้  

1,2,3,4,5 

 

3.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของสถาบัน 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 4 
ข้อที่ได้  

1,2,3,5,6 

 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 5.00 4.50  

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2558 



 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการ ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ 10  ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วงรอบปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 ผล

คะแนน ภาพรวม ผลคะแนนท่ีได้ เท่ากับ 4.50  มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 5.00 คะแนน) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ  อยู่ในระดับดี 

(องค์ประกอบท่ี 1 กลุ่มงานประจ าตามพันธกิจ  4.00 คะแนน องค์ประกอบท่ี 3 กลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม 4.00 คะแนน)  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และแนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

จุดเด่นในภาพรวม 

1. เจ้าหน้าท่ีมีความมุ่งมั่น  ต้ังใจ  ในการพัฒนางาน และบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุก
โครงการอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของการปฏิบัติงาน 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศ 
3. มีบุคลากรท่ีให้การสนับสนุน  การบริการฐานข้อมูล  อย่างหลากหลายและมีเจ้าหน้าทีช านาญด้านการ

ให้บริการ 
4.เป็นหน่วยงานท่ีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังการอบรมและติดตามให้

ค าแนะน ากับเครือข่าย ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1.  ควรมีการวางแผนเรื่องงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน อาทิ
เช่น งบประมาณในการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีบางเครื่องมีอายุการใช้งานนาน
เกิน 10 ปี และงบประมาณในการจัดหาหนังสือเพื่อให้บริการ เป็นต้น 

2.  ควรปรับปรุงระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งเสริมบุคลากร
ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.  ควรเร่งพัฒนาและผลักดันในเรื่องของการวางระบบการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท้ังระบบของมหาวิทยาลัยแก่ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยทราบและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

4.  ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 



 

 

องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงานประจ าตามพันธกิจ 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
1.1  รวบรวม พัฒนา  
และบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

จุดแข็ง 
       เจ้าหน้าท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนางาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
      1. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการสนับสนุน พัฒนา และ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
      2. ขาดระบบและกลไกในการสนับสนุนและพัฒนาด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
      1. ควรมียุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนา หรือยกระดับให้ชัดเจน 
      2. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการพัฒนางานตามพันธกิจ
และความเร่งด่วนของการใช้งาน  

1.2 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จุดแข็ง 
      เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีความมุ่งมั่น  ต้ังใจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และการส่ือสาร 
จุดที่ควรพัฒนา 
      1. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยในการวางระบบการ
พัฒนางานเทคโนโลยีและการส่ือสารท้ังระบบของมหาวิทยาลัย 
       2. ไม่พบระบบและกลไกพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับรู้ได้ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
      1. ทบทวนอุปสรรค / ปัญหาการพัฒนางานแต่ละปี 
      2. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  สนับสนุนงบประมาณจากการลงทะเบียน
(ด้านคอมพิวเตอร์) แต่ละภาคเรียน มาสนับสนุนพัฒนา  การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและการส่ือสารท้ังระบบ ในระดับมหาวิทยาลัย 
 

1.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง 
      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 



 

 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
      ยังไม่พบระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายท่ีชัดเจน 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

       ควรเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้นเครือข่ายความ
ร่วมมือนี้ ควรมีการท า MOU เพื่อเป็นหลักฐานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ท้ังนี้เมื่อมีการท า MOU ก็ควรมีการแชร์ประสบการณ์ หรือท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องในระดับหน่วยงานอย่างเป็นทางการ หากมีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหลายหน่วยงาน 

    

องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
2.1  สนับสนุนการผลิต
บัณฑิต 

จุดแข็ง 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรทีให้การสนับสนุน  
การบริการฐานข้อมูล  อย่างหลากหลายและมีเจ้าหน้าทีช านาญด้านการ
ให้บริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือน้อย 
     2. หนังสือ ต ารา  ขาดความทันสมัย 
     3. ได้รับงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือใน  เวลากระช้ัน
ชิด (เร่งด่วนเกินไป)  
     4. จัดซื้อหนังสือ  ต ารา  มีการเร่งรัด 
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
     1. ควรมีการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี บาง
เครื่องมีอายุการใช้งานนานเกิน 10 ปี 
     2. ปรับปรุงการเขียนและการน าเสนอระบบและกลไกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
 

2.2 สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา 
 

จุดแข็ง 
     1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลส านักงานวิจัย 
จ านวน 10 ฐาน ในระบบออนไลน์ 



 

 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
     2. นักศึกษาและคณาจารย์เข้ามาใช้บริการค้นหาข้อมูลวิจัย และผู้สนใจท้ัง
ภายในและภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา 
     1. ระบบออนไลน์ไม่ค่อยเสถียร 
     2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานท่ียาวนานแล้ว 
     3. เครื่องส ารองไฟยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
     1. ควรมีการจัดเก็บค่าบริการในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
     2. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

2.3  บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

จุดแข็ง 
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท้ังการอบรมและติดตามให้ค าแนะน ากับเครือข่าย 
ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส ารวจความต้องการ
ของการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสร้างเครือข่าย
บุคลากรทางด้าน IT จากคณะเพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หนังสือ ต ารา  ยังขาดความทันสมัย 
2. งบประมารในการจัดหาหนังสือ ต ารา และระบบ IT ได้รับค่อนข้างน้อย 
3. เจ้าหน้าทีห้องสมุดคณะแต่ละคณะยังขาดความรู้ความเข้าใจงาน

ทางด้านบรรณารักษ์ 
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรปรับปรุงระบบและ
กลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2. การจัดกลุ่มงานแผนบริการวิชาการจาก ผ.1 สรุปโครงการ/กิจกรรม
พร้อมแต่งต้ังผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการพัฒนาแผนการ
ให้บริการวิชาการประจ าปี โดยให้เช่ือมโยงกับเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านด้วย 



 

 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
2.4 ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง 
     บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมทุกโครงการอย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของการ
ปฏิบัติงาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบริบทรอบๆบริเวณทางด้าน
ทิศใต้มีอาคารปิดกั้น ท าให้การปรับปรุงภูมิทัศน์ท าได้เพียงด้านเดียว  
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการปรับปรุงการเขียน
รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (เล่มสีม่วง) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อสะดวกใน
การเขียนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีการเพิ่ม
กิจกรรมเช่น      

1. กิจกรรม/โครงการ 5 ส. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง   
2. กิจกรรม/โครงการ  Bic cleaning day 

กิจกรรม/โครงการแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารของส านัก
วิทยบริการฯ 

2.5 การพัฒนาสถาบันและ
การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง   
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดกิจกรรมทบทวน 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบทุกปี ผู้บริหาร  บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  
ตัวแทนบุคลากรพร้อมน ารายงานเสนอต่อคณะคณะกรรมบริหารส านักวิทย
บริการฯ 
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
     1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้านห้องสมุด และก าหนดแผนให้ชัดเจน 

2.ควรเพิ่มกิจกรรม/โครงการรองรับการประกันคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัย  เช่น  การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ 

     1.1สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 



 

 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
          1.2 การเขียนบรรณานุกรม 
          1.3 การเขียนอ้างอิง 

 

องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
1. จัดท าแผนติดตามโครงการ (อาจจะใส่ในตารางแผนโครงการฯ หรือ 

อาจจะแยกเป็นตาราง)  
2. จัดท าแบบประเมินเด็กนักเรียน (อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ หรือ 

สังเกตการณ์)   
3. จัดท าสถิติพัฒนาการของเด็กนักเรียน  

     4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ห้องสมุด
ประจ าอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชน หมู่บ้านและโรงเรียน 

4.1 หนังสือเชิญสร้างความเครือข่าย 
4.2 หนังสือตอบรับ 
4.3 แนบแผนด าเนินโครงการฯ  

5. จัดท าท าเนียบเครือข่ายของโครงการฯ  
     6. อาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีส่วนร่วมกับ
โครงการ โดยให้เข้าร่วมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 5 ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
เช่น เชิญเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับโรงเรียน ชุมชน หรือ อาจจะจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน โดยดึงเอาความร่วมมือจากคณะ ทุก
คณะมาร่วมมือกัน  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การบริหาร
หน่วยงานเพื่อก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 
    1. ให้ท าตารางการวิเคราะห์ SWOT ให้ชัดเจน และให้เพิ่มช่ือโครงการและ
ผู้รับผิดชอบในแผนท่ียุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ   
    2.  ให้ท าแผนความเส่ียงท่ีระบุความเส่ียงและผลเปรียบเทียบการวิเคราะห์
ความเส่ียงของปีท่ีผ่านมา  
    3. หลักประสิทธิภาพให้มีเอกสารหลักฐานการก ากับงานท่ีดีของผู้อ านวยการ 
และหลักฉันทามติให้จัดท าข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อ านวยการ  



 

 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
    4. ให้มีแผนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคล (KM) ท่ีมีกระบวนการและขั้นตอน
ตามระบบการจัดการความรู้  
    5. ให้ท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

 

 

 


