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ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่ำห้องสมุด

วิทยำลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อต้ังครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2519   ท่ีบ้ำนพักอธิกำรบุญจิตต์ชูทรงเดช  

ซอยแป๊ะต๋ี  ถนนธนสำร  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอำจำรย์บรรณำรักษ์  1  คน  

คือ  นำยสุรพล  ฤกษ์ส ำเร็จ  ต่อมำเมื่อเปิดภำคเรียนท่ี  1 ปีกำรศึกษำ  2519  เมื่อวันท่ี  10  มิถุนำยน พ.ศ. 

2519  ย้ำยไปท่ีอำคำรไม้ของวิทยำลัยเกษตรกรรม  วิทยำเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์)  เนื่องจำกวิทยำลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอำคำรเรียน  จึงต้องอำศัยอำคำรเรียน

เกษตรกรรมเรียน  ต่อมำ พ.ศ. 2520  ได้ย้ำยมำท่ีอำคำรเรียนช่ัวครำวใกล้หอพักนักศึกษำอำคำรเรียน

โปรแกรมวิชำดนตรีและนำฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ำยมำอยู่ท่ีอำคำรเรียน 2  และย้ำยไปท่ีอำคำรหอสมุด  

เป็นอำคำรเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อำคำรองค์กำรนักศึกษำและส ำนักกิจกำรนักศึกษำพ .ศ.2538  ย้ำยอำคำร

หอสมุดมำท่ีอำคำร 27 ส ำนักวิทยบริกำร อยู่ตรงข้ำมอำคำร 1 มีท้ังหมด  4 ช้ัน 

ช่วงปี  2547 – 2554  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหน่วยงำนในสังกัดได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  งำน

วิทยบริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภำษำ  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้ำนศึกษำ 

จำกนั้น ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ำยไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์ภำษำ ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้ำน

ศึกษำสังกัดสถำบันเอเชียศึกษำ    

ปี 2559  ศูนย์ภำษำ ย้ำยจำกสังกัดสถำบันเอเชียมำสังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  ตำมมติคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ในวำระกำรประชุมครั้งท่ี 

6/2559 ลงวันท่ี 26 ตุลำคม  2559 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่งประกอบด้วย 4 งำน  ดังนี้  งำน
บริหำรท่ัวไป  งำนวิทยบริกำร งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ภำษำ  เพื่อให้กำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อีก
ท้ัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจในเชิงบริหำรตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
 

ปรัชญา 

แหล่งบริกำรวิชำกำร  ผสำนเทคโนโลยี   
ภำษำทวีภูมิปัญญำ  พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิสัยทศัน ์
มุ่งพัฒนำเทคโนโลยี  สร้ำงทักษะภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน      

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรด้วย
เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอน      

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล  เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
3. จัดหำ  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน   

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

มหาวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรสนับสนุนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน                          
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.  เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรเรียน       
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
  3.  เพื่อจัดหำ  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน              
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.  เพื่อบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  5.  เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และมหำวิทยำลัย 
 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพ 
2. มีควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีกับหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกระดับท้องถิ่น 
3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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4. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
5. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
7. อนุรักษ์  สืบสำน และเผยแพร่สำรสนเทศท้องถิ่น   
8. บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
9. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อัตลักษณ์   

       คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่สัมมำชีพ 
 

 
 
 
ที่ต้ัง  เบอร์โทรศัพท์  และเว็บไซต์ 
   

       ที่ต้ัง 
        อำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เลขท่ี  186  
หมู่ 1  ถนนสุรินทร์ - ปรำสำท ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
        โทรศัพท์ 
        โทรศัพท์ 044 – 521388  ต่อ 104, 044-710047 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 044-041541 (ศูนย์ภำษำ) 
        โทรสำร  044 – 521388  ต่อ  116   
        เว็บไซต์ 

         https://arit.srru.ac.th 
 
ขอบข่ายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
     1. งานบริหารงานทั่วไป  

1.1 ธุรกำรและสำรบรรณ 
1.2 กำรเงินและงบประมำณ 
1.3 พัสดุ 
1.4 วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
1.5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1.6 อำคำรและสถำนท่ี 
1.7 บริหำรงำนบุคคล 
1.8 กำรประชุมและเลขำนุกำร 

https://arit.srru.ac.th/
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2. งานวิทยบริการ 
2.1 กำรบริหำรส ำนักงำนวิทยบริกำร 
2.2 กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.3 กำรบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ 
2.4 กำรวิเครำะห์ระบบและจัดกำรฐำนข้อมูล 

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1 กำรบริหำรส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.2 กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและส่ือดิจิทัล  
3.4 กำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร 

4. งานศูนย์ภาษา 
 3.1 กำรบริหำรส ำนักงำนศูนย์ภำษำ 

3.2 กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและเครือข่ำย 
3.3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 

 
 
 
 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร 
มหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
มหำวิทยำลัย 

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

สภำวิชำกำร 
 

รองอธิกำรบดี 
 

อธิกำรบดี 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ 
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หมายเหตุ** โครงสร้ำงนี้น ำมำจำก แผนยุทธศำสตร์ University Reprofile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
เสนอขออนุมัติต่อสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อ 23  มีนำคม 2560  

 
 
 
 

หน่วยงำนวิชำกำร 
 

หน่วยงำนบริหำร 
 

หน่วยงำนสนับสนุนและบริกำร 
 

1.คณะครุศำสตร์ 
 

2. คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

 
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

4. คณะวิทยำศำสตร์และ        
เทคโนโลยี 

 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

6. คณะเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร 

 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
 

1.  กองกลำง 
 

2. กองนโยบำยและแผน 
 

3. กองพัฒนำนักศึกษำ 
 

4. กองคลงั 
 

5. กองบริหำรงำนบคุคล 
 

1. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

2. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

5. โครงกำรบัณฑิตศึกษำ 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * ๑.รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก หน้ำ ๗๘  ๘ มีนำคม ๒๕๔๘ กฎกระทรวง จัดต้ังส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

อธิการบด ี

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการส านักฯ  
ฝ่ายภาษา 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

*งานบริหารท่ัวไป *งานวิทยบริการ *งานเทคโนโลยีสารสนเทศ *งานศูนย์ภาษา 

- ธุรกำรและสำรบรรณ 
- กำรเงินและงบประมำณ 
- พัสดุ 
- วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
- กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- อำคำรและสถำนที ่
- บริหำรงำนบุคคล 
- กำรประชุมและเลขำนุกำร 
  

 

- กำรบริหำรส ำนักงำนวิทยบริกำร 
- กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- กำรบริกำรและส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 
- กำรวิเครำะห์ระบบและจัดกำรฐำนข้อมูล 
  

 
 
 
 
 
 

- กำรบริหำรส ำนักงำนเทคโนโลยี  
  สำรสนเทศ 
- กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยี 
  ดิจิทัล 
- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและ 
  สื่อดิจิทัล 
- กำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร 
    
 
 

 

 

-  กำรบริหำรส ำนักง ำนศู น ย์
ภำษำ 
- กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
  และเครือข่ำย 
- กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 
 
 

 
 



8 
 
* ๒.รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง หน้ำ ๒๖ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๙ ประกำศกฎกระทรวงศึกษำกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙  
* ๓. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรและให้มีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. 

๒๕๕๑ หน้ำ ๓๔๘ ประมวลกฎหมำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
** ๔. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ คร้ังที่ ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๙  
 
 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงรอบปีการศึกษา  2560  

 
ผูบ้ริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีการศึกษา 2560)    

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป  แขรัมย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย์  ตุกพิมำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
4  อำจำรย ์ดร. สมเกียรติ  เพ็ชรมำก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5  นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน ผู้ปฏิบัตหิน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนฯ 
6  อำจำรยม์ัญญนำ  จ ำปำเทศ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน  
7  อำจำรย์ภำณุวัฒน์  พันธโคตร์ หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 
8  นำงพัชรี  จุลหงษ์ หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร 
9  นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประธำนกรรมกำร 

2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป รองประธำน 

3 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 

4 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยวิทยบริกำร กรรมกำร 

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพำ  ด ำเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวัฒน์  บันลือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป  แขรัมย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย์  ตุกพิมำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
4  อำจำรย ์ดร. สมเกียรติ  เพ็ชรมำก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5  นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน ผู้ปฏิบัตหิน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนฯ 

 
 
 

รายนามผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูล
รัตน์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป แขรัมย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ฝ่ำยภำษำ 
3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย์  ตุกพิมำย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ฝ่ำยวิทยบริกำร 
4  อำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมำก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5  นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรฯ 
6  อำจำรย์มัญญนำ  จ ำปำเทศ หัวหน้ำกำรเงิน 
7  อำจำรย์ภำณุวัฒน์  พันธโคตร์ หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 

8  นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
9  นำงพัชรี  จุลหงษ์ หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร  
10  นำงนงนุช  สมัครสมำน บรรณำรักษ์  
11  นำงส ำอำง  นำจ ำปำ บรรณำรักษ์ 
12  นำงสุธำสินี  มิถุนดี บรรณำรักษ์ 
13  นำยสมโภชน์  ละม้ำยวรรณ บรรณำรักษ์  
14  นำงสำวลัทวรรณ  แพงเจริญ บรรณำรักษ์ 

15  นำงจินดำ  อัธยำศัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
16  นำงสำวพรพิมล  มงคล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
17  นำงสำวเสำวภำคย์  พลศรี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
18  นำงปพิชญำ  จตุพรอนันตกุล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 
19  นำยโกสิน  สนั่นนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
20  นำยจ ำรัส  มหำนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

21  นำยโกสินทร์  มีชูสิน เจ้ำหน้ำท่ีคอมพิวเตอร์   
22  นำงสำวนัฌชวนนัทน์  ประยงค์หอม นักวิชำกำรศึกษำ 
23  นำงสำวนำฎยำ  ซำวัน นักวิชำกำรศึกษำ 

24  นำงสนอง  ณ อุบล นักเอกสำรสนเทศ 
25  นำงสำวศุกร์ภำนำถ  สติยำนุช นักเอกสำรสนเทศ 
26  นำงสำวทัศวรรณ  ขันทะพำนิช นักเอกสำรสนเทศ 
27  นำงบุณยนุช  รัศมี นักเอกสำรสนเทศ 
28  นำงรัตนำ  กองยอด บรรณำรักษ์ 
29  นำงสำวรินลดำ  หำญมำนพ บรรณำรักษ์ 
30  นำงสำวสุนันทนี  ศรีแดงฉำย บรรณำรักษ์ 
31  นำงสำวอภิญญำ  เค้ำกล้ำ บรรณำรักษ์ 
32  นำยเดชำธร  จะริรัมย์ บรรณำรักษ์ 
33  นำงสำวดวงใจ  คล่องงำม ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  
34  นำงรัศมี  มิถุนดี พนักงำนรักษำควำมสะอำด  
35  นำงเนำวรัตน์  โฉมงำม พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
36  นำงสำววรณัน  แสงงำม พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
37  นำงวีนำ  ลัทธิคุณ พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
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ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นคุณภำพและ มำตรฐำน โดยก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำร ศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ท้ัง "ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน" และ "ระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก" เพื่อใช้เป็นกลไกในกำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำบันอุดมศึกษำ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ได้ประกำศนโยบำยพร้อมท้ังแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพและมี
มำตรฐำนสำกลเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับประชำชน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรวำงระบบกลไกกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดต้ังศูนย์มำตรฐำนกำรศึกษำขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงำน หลักในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะต้องก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรด ำเนินงำน ก ำกับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของคณะ
วิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และเป็นไปตำม
กฎหมำยท่ีก ำหนด  ท้ังนี้  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรด ำเนินงำนเพื่อรองรับกำรก ำกับ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  2 องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งช้ี  
ดังนี้  
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี ้(KPI=Key Performance Indicator) 
องค์ประกอบที่ 1  
ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
 

1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 
1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 
1.4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
1.5  
1.6  
1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

องค์ประกอบที่ 2  ด้านตัวบ่งชี้ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน 
2.3 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  

2.4 รวบรวม พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและ 
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     หลักธรรมำภิบำล 

2.6 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.7 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1         :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้      :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน  :  ปีงบประมำณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน  กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ต้องมีควำมสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีใหม้ีคุณภำพ ดังนั้น จึงมีกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนท่ี
ค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำนวิชำชีพท่ี
เกี่ยวข้องยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของชำติ ตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-
2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนำพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 12 และกำรเปล่ียนแปลงของกระแสโลก เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับและสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงท่ีเหมำะสม  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทุกระดับ  

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสู่ทุกหน่วยงำน
ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์เป็นแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีครบตำมพันธกิจ    
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งช้ี                  

เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
5. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีครบตำมพันธกิจ 
6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศำสตร์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อพิจำรณำ 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์

และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
                    ตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มกีำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 4-5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6-8 ข้อ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนท่ีสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน หลักส ำคัญคือ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำนสนเทศ ห้องสมุดและภำษำ ท้ังนี้ต้องมี
กำรพัฒนำบุคลำกรให้น ำควำมรู้และเพิ่มทักษะในด้ำนงำนบริหำร งำนบริกำรและงำนเทคนิค จัดบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัย  เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งมีกำรปรับกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี จึงต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกร สร้ำงควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร มีภำรกิจพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ส่งเสริมบุคลำกรให้มีโอกำสในกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำดูงำน 
มีสวัสดิกำรเงินเดือน กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ให้ควำมรู้ และควบคุมบุคลำกร
ด้ำนจรรยำบรรณ ให้บุคลำกรถือปฏิบัติ ท้ังนี้ บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้ำหมำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

  1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
  3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 
  6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
เกณฑ์การประเมิน    : 
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
            

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้                 
ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ข้อท่ี 3 ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำน ควำมรู้และสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทย
บริกำรฯ ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบและมีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำก
ควำมรู้ท่ีได้รับ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดี ให้บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เข้ำถึงองค์ควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ อันจะส่งผลให้ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรพัฒนำสถำบันสู่กำร
เรียนรู้ รวมท้ังปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ กำรคัดเลือก  
กำรรวบรวม  กำรจัดเก็บควำมรู้  กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ท้ังภำยในและภำยนอกส ำนัก
วิทยบริกำรฯ กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ และก ำหนดแนววิธี
ปฏิบัติงำนตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในส ำนักวิทย
บริกำรฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ท่ีสอดคล้องกับแผน

ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติงำน และหรือพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
     2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ ท่ี
ก ำหนดในข้อ 1 
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      3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดีตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
     4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  
(Explicit Knowledge) 
     5. มีกำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำท่ีเป็น
ลำยลักษณ์อักษร  (Explicit Knowledge) และจำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง  (Tacit 
Knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
 
 

ตัวบ่งชี้ 1.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีเสถียรภำพ  เพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจท่ี
สนับสนุนพันธกิจของของส ำนักฯ และมหำวิทยำลัย ให้เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภำยในและภำยนอก   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีระบบและกลไกพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
3. มกีำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5         :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  ผลผลิต 

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  กำรประเมินผลตำมหน้ำท่ีและบทบำทของผู้บริหำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย จะมุ่งเน้นกำรประเมิน
คุณภำพของกำรบริหำร งำนตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีกระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุก

ระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำมหำวิทยำลัย 
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3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีมอบหมำย รวมท้ังสำมำรถ
ส่ือสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำนได้  

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
มหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องมี
แผนยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง ๆ  ท่ีสำมำรถผลักดันแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำร
ด ำเนินงำนท้ังจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อื่น  ๆ  ท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับ มีกำรจัดสรร
งบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้
เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยครบทุกโครงกำรและกิจกรรม 
เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้  
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เกณฑ์มาตรฐาน  :    

  1. มีแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2. มีแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมำณประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฎิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำส ำนักวิทย
บริกำรฯ และบุคลำกร 
  4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
  5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำท่ีตรวจ ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมระเบียบท่ีทำงรำชกำรก ำหนด และกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
 7. ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ
น ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ  

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
หมายเหตุ :  แผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินเป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงินของส ำนักวิทย

บริกำรฯ  ควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์และ
ประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้  ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่
มหำวิทยำลัยใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ยุทธศำสตร์น้ันบังเกิดผลจำกน้ันจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ในกำรผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำม
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นโยบำย เป้ำประสงค์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยส ำนักวิทยบริกำรฯ  รวมทั้งกำรรำยงำน
ผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
  2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย 
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมท่ีสะท้อนผลลัพธ์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
  4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย  
           4.1 กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และ ประเมินคุณภำพ  
           4.2 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
           4.3 กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศำสตร์ทุกตัวบ่งช้ี 
  6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำและ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
  9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีหน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

เกณฑ์การประเมิน    :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร     

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

9 ข้อ 
ตัวบ่งชี้ 1.8  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้      :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้     : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจเพื่อพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  รวบรวม  
พัฒนำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศและมหำวิทยำลัย สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงต้องมีกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
หน่วยงำนเพื่อน ำมำพัฒนำต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน    ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน  
                           (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 4 ประเด็นดังต่อไปนี้  
 1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรใหบ้ริกำร 
          2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 
  3. ควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
  4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
      ค ำอธิบำยและแปรควำมตำมเกณฑ์คะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 

ค่ำเฉล่ีย  4.51-5.00  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
ค่ำเฉล่ีย  3.51-4.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำก 

 ค่ำเฉล่ีย  2.51-3.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
 ค่ำเฉล่ีย  1.51-2.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อย 
 ค่ำเฉล่ีย  1.00-1.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

*** ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่ได้มีพันธกิจหลักด้ำนบริกำรโดยตรง อนุโลมให้ใชค้ะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน
กรณีที่หน่วยงำนจัดโครงกำร  มีตัวอย่ำงกำรค ำนวณ ดังน้ี 

 วิธีการค านวณ ความพึงพอใจ   =  ( 𝒙𝒊
𝒏𝒊

 ) 
  xi    =  ค่ำเฉลี่ยโครงกำร/กิจกรรม ท่ี i  (คะแนนเต็ม 5) 
   ni  =  จ ำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร/กิจกรรมที่  i 
   i  = 1 ถึง p 
   p  = จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมทัง้หมด 
ตัวอย่างการค านวณ  ส ำนัก/ กอง......... ปีงบประมำณ........ ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรให้บริกำร จ ำนวน 5 กิจกรรม/ 
โครงกำร และมีผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร รำยละเอียดดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 มคี่ำเฉลี่ย 3.55   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
 กิจกรรมที่ 2 มีค่ำเฉลี่ย 4.55   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  80 คน 
            กิจกรรมที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย 3.85   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  95 คน 
            กิจกรรมที่ 4 มีค่ำเฉลี่ย 4.30   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  90 คน 
            กิจกรรมที่ 5 มีค่ำเฉลี่ย 4.15   จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  85 คน 
 
   
ดังน้ัน ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ  = 3.965 (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ดังน้ัน จึงเท่ำกับ 3.97) คะแนนที่ได้    = 3.97 

(3.55x90)+(4.00x80)+(3.85x95)+(4.30x90)+(4.15x85) 
90+80+95+90+85 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.1        : สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ  

ชนิดของตัวบ่งชี ้    :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ ได้แก่ กำรจัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริม
กำรรู้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และพัฒนำบุคลำกรสู่มือ
อำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำสมรรถนะประจ ำสำยงำน  

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
                    ตัวบ่งชี้ 7  ตัวบ่งชี้  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   :  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้      :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสเทศ มีพันธกิจสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอน เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพด้วยเทคโนโลยี
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

เกณฑ์มาตรฐาน    :  
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3     : พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 

ชนิดของตัวบ่งชี้       : กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้       :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนภำษำกับหน่วยงำนท้ังในและ
ต่ำงประเทศ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีระบบและกลไกพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5.  มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.4          :  รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้      :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้       :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบกลไกกำรรวบรวม พัฒนำ 
และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อเป็นหน่วยงำนท่ีสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงต้องมี
กระบวนกำรให้กับนักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรเพื่อส่งเสริมกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำรวบรวม  พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ตัวบ่งชี้ 2.5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
องค์กำรด้วยหลักธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงบประมำณ มีแผนแม่บทตำม
โครงสร้ำงพื้นฐำน และมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เกณฑ์มาตรฐาน    :  
1.  มีระบบและกลไกกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยหลักธรรมำภิ

บำล 
2.  มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
3.  มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.6            :  บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

ชนิดของตัวบ่งชี้         :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน     :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของชุมชนท้องถิ่น บริกำรวิชำกำรสู่กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชนท้องถิ่น  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีระบบและกลไกบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. มีแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนครบทุกด้ำน  
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.7         :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้       :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้      :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์และรวบรวมสำรสนเทศท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีระบบและกลไกส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการวิเคราะหแ์ละสรปุผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 เพื่อให้หน่วยงำนด ำเนินงำนตำมมำตรำ 48 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีว่ำให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำท่ีต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำรธำรณชนเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำและเพื่อ
รองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก  เพื่อให้ หน่วยงำนทรำบผลสัมฤทธิ์ผลในกำรด ำเนินงำนของตนเอง 
ทรำบจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ส ำหรับเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปี ต่อไป และเพื่อให้
หน่วยงำนต้นสังกัด มีข้อมูลพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ในแนวทำงท่ี
เหมำะสม จึงน ำสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบเป็นกรอบและแนวทำงกำรจัดท ำคู่มือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศดังนี้ 

 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2560 
 

องคป์ระกอบ
คณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 8      
2 7      

รวม 15      
ผลการประเมิน      

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.00 – 1.50   ระดับคุณภำพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51  – 2.50  ระดับคุณภำพต้องปรับปรุง 
2.51  – 3.50  ระดับคุณภำพระดับพอใช ้
3.51  – 4.50  ระดับคุณภำพระดับดี 
4.51  – 5.00  ระดับคุณภำพดีมำก 

องค์ประกอบที่ 1    
องค์ประกอบที่ 2    

    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ    

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งชี้ ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560  มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในภำพรวม พบว่ำ ค่ำ
คะแนนที่ได้ เท่ำกับ ............คะแนน มีระดับคุณภำพอยู่ในระดับ.................... โดยมีจ ำนวน 2 องค์ประกอบ  องค์ประกอบ
ที่ 1 ........................... คะแนน  อยู่ในระดับ...................    องค์ประกอบที่ 2 ....................... คะแนน อยู่ในระดับ
..................   
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้ำ 

หมำย 

ผล

กำร

ด ำเนิน 

งำน 

กำร

บรรลุ

เป้ำหมำย

(=

บรรลุ, 

=ไม่

บรรลุ) 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน

กรรมกำร 

ข้อที่ได้

คะแนน 

หมำย

เหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 8 ข้อ 8 ข้อ      

1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 7 ข้อ 7 ข้อ      

1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 5 ข้อ 5 ข้อ      

1.4 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรและ 
     กำรตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ     
 

1.5 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของ 
     ผู้บริหำรหน่วยงำน 

 7 ข้อ  7 ข้อ 
    

 

1.6 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  7 ข้อ  7 ข้อ      

1.7 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
     กำรศึกษำภำยใน 

 9 ข้อ 9 ข้อ 
    

 

1.8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

    
 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และ 
     บุคลำกรสู่มืออำชีพ 

5 ข้อ 5 ข้อ     
 

2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและ 
     ระบบกำรเรียนกำรสอน 

5 ข้อ 5 ข้อ     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้ำ 

หมำย 

ผล

กำร

ด ำเนิน 

งำน 

กำร

บรรลุ

เป้ำหมำย

(=

บรรลุ, 

=ไม่

บรรลุ) 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน

กรรมกำร 

ข้อที่ได้

คะแนน 

หมำย

เหตุ 

2.3 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและ  
     บุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  

5 ข้อ 5 ข้อ     
 

2.4 รวบรวม พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกร    
      สำรสนเทศ 

5 ข้อ 5 ข้อ     
 

2.5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วย 
      เทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 

5 ข้อ 5 ข้อ     
 

2.6 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 5 ข้อ 5 ข้อ      

2.7 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ      

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้    

 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  

2559 
จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุนหน่วยงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในวงรอบปีกำรศึกษำ 2559 (1 มิถุนำยน 2559 – 31 
พฤษภำคม 2560)  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ก ำหนดองค์ประกอบคุณภำพและตัวบ่งชี้ จ ำนวน  3 

องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้  ดังน้ี    
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงานประจ าพันธกิจ 

1.1 พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จุดแข็ง 
1. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อสนับสนุนกำร

บริหำร  กำรเรียนกำรสอนกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง  
2. มีบุคลำกร ท่ีมีประสิทธิภำพสำมำรถพัฒนำ ซ่อมบ ำรุ ง เครื่อง

คอมพิวเตอร์  ช่วยท ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ กำร
ซ่อมบ ำรุงสะดวก รวดเร็ว และประหยัดและใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
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1.1 (ต่อ) 3. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงำน เชื่อมโยงเครือข่ำยฐำนข้อมูลจำกแหล่งต่ำง 
ๆ ท ำให้สำมำรถบริกำรฐำนข้อมูลได้รวดเร็ว ช่วยท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้โดยไม่
จ ำกัดเวลำและสถำนที่  
       4. ทุกจุดในมหำวิทยำลัยสำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยภำยในและใช้งำนอินเตอร์เน็ตได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. กำรบริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
2.  ห้อง  server ยั ง ไม่ เหมำะสม ขำดงบประมำณในกำร จัดซื้ อ

เครื่องปรับอำกำศในห้อง server ขำดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ต่อกำรให้บริกำร  

3. กำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัยยังไม่เสถียร  
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. มหำวิทยำลัยควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ิม
ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตให้มีควำมเสถียรมำกข้ึน  

2. มหำวิทยำลัยควรจัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศในห้อง server วัสดุ 

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรให้มีควำมเหมำะสม      

1.2 พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาแกน่ักศกึษาและ
บุคลากรสู่มาตรฐานสากล 

จุดแข็ง 
      1. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
      2. บริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำและเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนภำษำด้วยตนเอง  
      3. เป็นศูนย์สอบทักษะทำงภำษำ และกำรแปลเอกสำรทำงรำชกำรของจังหวัด
สุรินทร ์
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
1.2 (ต่อ) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
    1. โครงสร้ำงงำนของศูนย์ภำษำยังไม่ชัดเจน 
    2. จ ำนวนบุคลำกรประจ ำหน่วยงำนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภำระงำน 
    3. ขำดระเบียบรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องกับงำนของศูนย์
ภำษำ เช่น ระเบียบด้ำนกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องกับงำนของศูนย์ภำษำ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
     1. ก ำหนดโครงสร้ำงงำนของศูนย์ภำษำให้มีควำมชัดเจน 
     2. มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนและจัดสรรภำระงำนท่ีเหมำะสมต่อโครงกำรงำน 
     3. สร้ำงระเบียบเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องกับงำนของ
ศูนย์ภำษำ 

3. จัดหา  พัฒนา  และ

บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

จุดแข็ง 
1. มีกำรวำงแผน/โครงกำรจัดหำ  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
      2. มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ครอบคลุมตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
      3. ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรจัดปฐมนิเทศ กำรจัดฝึกอบรม
กำรสืบค้นข้อมูลทั้งภำยในห้องสมุด 
      4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและเปิดโอกำสให้นิสิตนักศึกษำ 
คณำจำรย์บุคลำกรและชุมชนใกล้เคียง มีโอกำสได้เลือกซื้อหนังสือที่หลำกหลำยในรำคำ
พิเศษ เช่น จัดบูทจ ำหน่ำยหนังสือ  
      5. มีเว็บไซต์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำสู่ระบบสืบค้นสำรสนเทศและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรตลอดจน
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 
      1. งบประมำณยังไม่เพียงพอต่อกำรจัดท ำหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำร

ให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 
      2. กำรจัดห้องสมุดยังไม่น่ำสนใจ ขำดกำรจัดห้องสมุดแบบมีชีวิต 
      3. ขำดกำรส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือกำรให้บริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 

2. จัดท ำโครงกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตเพื่อดึงดูดควำมสนใจของ 
ผู้ใช้บริกำร 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
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1.4 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามพันธกิจ 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังใน

และต่ำงประเทศ 
2. มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม/อบรมร่วมกับเครือข่ำยห้องสมุด 

มหำวิทยำลัย  
3. สร้ำงเครือข่ำยกับห้องสมุดคณะท้ัง 6 คณะ เพื่อหำรือแนวทำงกำร

พัฒนำห้องสมุดร่วมกัน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังไม่พบระบบและกลไกกำรสร้ำงเครือข่ำยท่ีชัดเจน  
2.  ขำดกำรสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดระหว่ำงประเทศเพื่อน ำระบบกำร

บริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร กำรจัดบรรยำกำศ มำประยุกต์ใช้ส ำหรับส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. ควรมีกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรสร้ำงเครือข่ำยท่ีชัดเจน เช่น กำรท ำ 
Mou 

2. ควรสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดระหว่ำงประเทศเพื่อน ำระบบกำรบริหำร 
จัดกำร กำรให้บริกำร กำรจัดบรรยำกำศ มำประยุกต์ใช้ส ำหรับส ำนักวิทยบริกำรฯ เช่น 
กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 

กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 
2.1 สนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสู่มือ
อาชีพ 

จุดแข็ง  

    1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์
และบุคลำกรสู่มืออำชีพ ได้แก่ กำรจัดบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำ เพ่ือสนับสนุนกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
และพัฒนำบุคลำกรสู่มืออำชีพ รวมถึงกำรพัฒนำสมรรถนะประจ ำสำยงำน  
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศยังไม่ทันสมัย 
2.  ขำดกำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนด้ำนศำสตร์ทำง

บรรณำรักษ์ เช่น กำรเขียนอ้ำงอิงเอกสำรในกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร 
และกำรเขียนบรรณำนุกรม 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 
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 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศยังไม่ทันสมัย 
2. ควรจัดอบรมและเชิญอำจำรย์ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์มำเป็น

วิทยำกรให้ควำมรู้ เรื่อง กำรเขียนอ้ำงอิงเอกสำรในกำรจัดท ำผลงำนทำง
วิชำกำร และกำรเขียนบรรณำนุกรม 

2.2 สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 

จุดแข็ง 
1. ให้บริกำรห้องเรียนส ำหรับคณำจำรย์และนักศึกษำ 
2. เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพส ำหรับนักศึกษำในสำชำวิชำต่ำง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 

   ขำดวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรในห้องเรียน และวัสดุฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพที่ทันสมัย เช่น กำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จ ำเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
   ส ำนักวิทยบริกำรควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำร
ให้บริกำรในห้องเรียน และวัสดุฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ทันสมัย เช่น กำรจัดหำเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีจ ำเป็น 

2.3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์การด้วยเทคโนโลยี
และธรรมาภิบาล 

จุดแข็ง   
    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรจัดกิจกรรมทบทวน จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นระบบทุกปี ผู้บริหำร  บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเมื่อโครงกำร/กิจกรรมแล้วเสร็จ ตัวแทนบุคลำกรพร้อมน ำ
รำยงำนเสนอต่อคณะคณะกรรมบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
แนวทางปรับปรุงและพฒันา 
     1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศควรมกีำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนด้ำนห้องสมุด และก ำหนดแผนให้ชัดเจน 

2.ควรเพ่ิมกิจกรรม/โครงกำรรองรับกำรประกันคุณภำพในระดับมหำวิทยำลัย  เช่น  
ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชน
และท้องถ่ิน 

จุดแข็ง 
1. มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถ่ิน เช่น กำรจัดระบบห้องสมุด 
ในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 

  2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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  3. มีกำรประชุมวำงแผนร่วมกับบุคลำกรในกำรจัดกิจกรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
  1. กำรส ำรวจควำมต้องกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนยังไม่ครบทุกโรงเรียนในจังหวัด
สุรินทร์   
  2. งบประมำณยังไม่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

1. ควรมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนยังไม่ครบทุกโรงเรียนใน
จังหวัดสุรินทร์   
2. มหำวิทยำลัยควรจัดสรรงบประมำณในโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนให้เพียงพอ
และเหมำะสม 

2.5 ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีหอจดหมำยเหตุ จัดเก็บเรื่องรำว

ประวัติศำสตร์ท้องถ่ินเก่ียวกัดมหำวิทยำลัยและข้อมูลสำรสนเทศท้องถ่ิน 
2. มีกำรจัดส่งบคุลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมและท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรมของ

มหำวิทยำลัยและส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น กิจกรรมวันสงกรำนต์
ของมหำวิทยำลัย กิจกรรมท ำบุญตักบำตรส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ   

3. จัดกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษ พิธีแซนโดนตำ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     ขำดกำรอนุรักษ์กำรแต่งกำยที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวจังหวัดสุรินทร์ เช่น กำรแต่ง
กำยด้วยผ้ำไหมจังหวัดสุรินทร์ 
 แนวทางปรับปรุงและพฒันา 
    ควรมีมำตรฐำนหรือค ำสั่งกำรแต่งกำยที่เป็นเอกลักษณ์ของชำวจังหวัดสุรินทร์ เช่น 
กำรแต่งกำยด้วยผ้ำไหมจังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
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3.1 การบริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถ่ิน 

 จุดแข็ง 
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

กับประเทศเพ่ือนบ้ำนทั้งกำรอบรมและติดตำมให้ค ำแนะน ำกับเครือข่ำย  
2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของกำร

บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก 
3. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรสร้ำงเครือข่ำยบุคลำกร

ทำงด้ำน IT จำกคณะเพ่ือปฏิบัติงำนร่วมกัน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขำดกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลแก่ชุมชนและท้องถ่ิน เช่น 

ฐำนข้อมูลวิชำกำร ThaiLIS ที่สำมำรถสืบค้นได้จ ำกัดเฉพำะเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ
มหำวิทยำลัย  

2. กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ยังไม่หลำกหลำบ  
แนวทางปรับปรุงและพฒันา 

1. ควรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลแก่ชุมชนและท้องถ่ิน เช่น 

ฐำนข้อมูลวิชำกำร ThaiLIS แก่นักศึกษำและบุคลำกรในสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สุรินทร์ ให้สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทุกท่ีทุกเวลำ 
2. ควรจัดกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ให้หลำกหลำย 

น่ำสนใจ 

3.2 การบริหารหน่วยงานเพือ่

การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ 

จุดแข็ง 
  1. บุคลำกรมีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและมีกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรประจ ำทุกเดือน 
  2.  มีกำรมอบหมำยภำระงำนและจัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรและผู้บริหำรเป็นลำย
ลักษณ์อักษรและบุคลำกรทุกคนรับทรำบผลกำรประเมินทุกคน  
  3. มีกำรประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนทั่งกัดส ำนักวิทยบริกำร 
ตลอดจนมีกำรหำรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
  4. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 
  5. มีกำรสรุปผลโครงกำรทุกโครงกำรที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 2559 
6. มีกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทุกโครงกำรและ                 ขอ
อนุญำตจัดกิจกรรมตำมระเบียบของทำงรำชกำร 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอ้เสนอแนะ 
3.2 (ต่อ) 

  จุดที่ควรพัฒนา 
    1. ขำดกำรจัดท ำแผนกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคคล (KM) ที่มีกระบวนกำรและข้ันตอน

ตำมระบบกำรจัดกำรควำมรู้  
   2.  ขำดกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำร 
แนวทางปรับปรุงและพฒันา  
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    1. ควรจัดท ำแผนกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคคล (KM) ที่มีกระบวนกำรและข้ันตอน

ตำมระบบกำรจัดกำรควำมรู้และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรจัดกำรควำมรู้
เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 
    2. ควรจัดท ำโครงกำร/แผนงำน จัดอบรมในระดับหน่วยงำนเพ่ือฝึกวิเครำะห์งำนให้
สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงข้ึน  

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ปีการศึกษา 2559 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผล คะแนน 

บรรลุ
เป้าหมาย 
√ = บรรลุ 

× = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงานประจ า (พันธกิจ)     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร 
            สู่มำตรฐำนสำกล 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จัดหำ พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 1   5.00  
องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์     
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่ 
                 มืออำชีพ 4 ข้อ 4 ข้อ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียน 
                 กำรสอนที่มีมำตรฐำนทันสมัย 5 ข้อ 5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรด้วย 
                เทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 4 ข้อ 4 ข้อ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 5 ข้อ 5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 ข้อ 5  
คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 2   4.60  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผล คะแนน 

บรรลุ
เป้าหมาย 
√ = บรรลุ 

× = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 6 ข้อ 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรบริหำรของหน่วยงำนเพ่ือก ำกับ 
                 ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

6 ข้อ 5 ข้อ 4  

คะแนนเฉลี่ย  องค์ประกอบที่ 3   4.50  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 4.73 คะแนน 

 
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน   
 

องคป์ระกอบ 
จ านวน     
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน (คะแนน) 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 พอใช ้
3.51 – 4.50 ดี 
4.51 – 5.00 ดีมำก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1  
     กลุ่มงำนประจ ำ (พันธกิจ) 

4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
     กลุ่มงำนเชิงกลยุทธ์ 

5 - 4.60 - 4.60 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 
     กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

2 - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 11 - 4.73 - 4.73 ดีมาก 
ผลการประเมิน  - ดีมาก -    
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลและตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนผล

กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบ 

17  ตัวบ่งชี้ ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน                       ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วงรอบปีกำรศึกษำ 2559 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2559 ผลคะแนน ภำพรวม ผลคะแนนที่ได้ 

เท่ำกับ 4.73  เรียงล ำดับจำกค่ำเฉลี่ยมำกมำหำน้อย คือ องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงำนประจ ำ (พันธกิจ) อยู่ในระดับดีมำก 

(ค่ำเฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบที่ 2  กลุ่มงำนเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับดีมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.60) และองค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัว

บ่งชี้ร่วมอยู่ในระดับดี (ค่ำเฉลี่ย 4.50) 
 ในกำรน้ี คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภำพรวม และแนวทำงเสริม/ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

ตำมรำยองค์ประกอบ ดังน้ี 

จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีระบบและกลไกในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

2. มีกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร ด ำเนินงำนประจ ำปีตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรที่วำงไว้ 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือรับข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน    
5. มีระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีและบริหำรจัดกำรด้วยธรรมำภิบำล 

6. มีกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ /โครงกำร  ระหว่ำงมหำวิทยำลัย/ส ำนักอย่ำงชัดเจนพร้อมสื่อสำร ไปยัง

บุคคลำกรอย่ำงทั่วถึง 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกโครงกำรและรำยงำนต่อผู้บริหำรเพ่ือรับข้อเสนอแนะและน ำไป

ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 
2. ในกำรด ำเนินงำนควรมีกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ือง  ขยำยพันธกิจให้เพ่ิมข้ึน และพัฒนำให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึนครบ

ทุกรำยกำร 
3. ควรมีกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดให้ชัดเจน 
4. ควรมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรหรือกจิกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ชัดเจน 
5. ควรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำอังกฤษและเสริมสร้ำงแรงจงูในเพ่ือให้

นักศึกษำเข้ำใช้บริกำรให้มำกข้ึน 
6. ควรจัดหำหนังสือ ต ำรำวิชำกำร ให้มีควำมหลำกหลำยและทันสมัย 
7. ควรมีกำรมอบหมำยภำระงำนในระดับรองผู้อ ำนวยกำร โดยให้ปรำกฏในรำยงำนกำรประชุม 
8. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมควรเลือกเป้ำหมำยที่เป็นชุมชนหรือหมู่บ้ำนซึ่งจะสะท้อนถึงกำรสร้ำงรำยได้ กำร

สร้ำงควำมเข้มแข็ง ได้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกทุกคณะในกำรให้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำง 
9. ควรจัดท ำสรุปประเด็นควำมเสี่ยง มำตรกำรกำรแก้ไข ผู้รับผิดชอบงำน ระยะเวลำแล้วเสร็จ และผลกำรลดลง

ควำมเสี่ยงให้ชัดเจน 
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10. ควรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินกิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มงานประจ า (พันธ
กิจ) 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 

- 
 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่
นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำง
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษและเสริมสร้ำงแรงจูงใน
เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใช้บริกำรให้มำกข้ึน 

1. จัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดศูนย์
ภำษำและห้องกำรเรียนรู้ทำงภำษำ
เพ่ือจูงใจให้นักศึกษำเข้ำมำใช้บริกำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จัดหำ พัฒนำ และบริกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
 
 
 

2. ควรจัดหำหนังสือ  
ต ำรำวิชำกำร ให้มีควำมหลำกหลำย
และทันสมัย 
 

1 .  ร่ วมประชุมวำงแผนจั ดส ร ร
งบประมำณ จัดหำหนังสือ ต ำรำ
วิชำกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้
มีควำมหลำกหลำยและทันสมัย  
2. ส ำรวจรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ

ตำมพันธกิจ 

- - 

 
 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สนับสนุนกำร
พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มือ
อำชีพ 
 

1. ควรมีกำรจัดท ำโครงสร้ำง
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ในสังกัดให้ชัดเจน 

1. พิจำรณำและปรับปรุ งโครงสร้ำงในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้ชัดเจน 
2. จัดท ำภำรกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำรในแต่
ละโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  สนับสนุนกำร

พัฒนำหลักสูตรและระบบกำร
เรียนกำรสอนที่มีมำตรฐำน
ทันสมัย 

- - 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 บริกำรวิชำกำรแก่

ชุมชนและท้องถ่ิน 

1. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ควรเลือกเป้ำหมำยที่เป็น
ชุมชนหรือหมู่บ้ำนซึ่งจะ
สะท้อนถึงกำรสร้ำงรำยได้ กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งได้อย่ำง
ชัดเจน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือจำกทุกคณะใน
กำรให้บริกำรอย่ำงกว้ำงขวำง 

1. จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนเพ่ือพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจหรือสร้ำงรำยได้
แก่ชุมชน  
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่ำนเครือข่ำย
ห้องสมุดโรงเรียน จัดท ำโครงกำรให้ควำมรู้แก่
ชุมชนด้ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรส่งเสริมกำร
อ่ำนเพ่ือพัฒนำชุมชน กำรบริกำรหนังสือเคลื่อนที่
ให้กับชุมชน  
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
กับบรรณำรักษ์และห้องสมุดโรงเรียนในกำร
บริกำรวิชำกำร จัดอบรมให้กับครูบรรณำรักษ์
อย่ำงต่อเน่ืองและมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำง
เป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ส่งเสริมและท ำนุ
บ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำร

แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรบริหำรของ

หน่วยงำนเพ่ือก ำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

1. ควรมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนทุกโครงกำรและ
รำยงำนต่อผู้บริหำรเพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะและน ำไป
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

1. จัดประชุมมอบหมำยภำระงำนกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงชัดเจน 
2. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกโครงกำร
และรำยงำนต่อผู้บริหำรให้ครบทุกโครงกำร 

 2. ในกำรด ำเนินงำนควรมีกำร
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเน่ืองขยำย
พันธกจิให้เพ่ิมข้ึน และพัฒนำ
ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึนครบทุก
รำยกำร  

1. ทบทวนพันธกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน 
 

 3. ควรมีกำรมอบหมำยภำระ
งำนในระดับรองผู้อ ำนวยกำร 
โดยให้ปรำกฏในรำยงำนกำร
ประชุม 
 

1. วิเครำะห์และมอบหมำยภำระงำนให้กับ
ผู้บริหำรในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  
2. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเก่ียวกับกำรวิเครำะห์
และมอบหมำยภำระงำนให้กับผู้บริหำร ใน
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร 
3. จัดท ำเอกสำรมอบหมำยภำระงำนให้กับ
ผู้บริหำรในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร 
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องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา 

 4. ควรจัดท ำสรุปประเด็น
ควำมเสี่ยง มำตรกำรกำรแก้ไข 
ผู้รับผิดชอบงำน ระยะเวลำ
แล้วเสร็จ และผลกำรลดลง
ควำมเสี่ยงให้ชัดเจน 

1. วิเครำะห์สภำพปัญหำกับบุคลำกรด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง จัดประชุมร่วมกับบุคลำกรใน
กำรจัดท ำมำตรกำรกำรแก้ไขและผลกำรลดลง
ควำมเสี่ยงให้ชัดเจน 
2. จัดท ำเอกสำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

 5. ควรพัฒนำกำรจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็นระบบ 
 

1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ให้กับบุคลำกร
และผู้ใช้บริกำร เช่น กำรอบรมกำรให้บริกำร
ฐำนข้อมูลทำงวิชำกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. จัดโครงกำรที่มีกระวนกำรครบทุกข้ันตอนเพ่ือ
พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบและเพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน 

 
 

องค์ประกอบ/ 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา 

 6 .  ค ว ร มี ก ำ ร ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำ เ นิน ง ำน  โ ค ร ง กำรหรื อ
กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ของส ำ นั ก วิทยบริ กำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ชัดเจน 
 

1 .  ร่ วมปร ะชุ ม วำ ง แผนกำรประ เมิ นกำร
ด ำเนินงำนให้ครบทุกโครงกำรตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร  
2. มีกำรมอบหมำยงำนผู้รับผิดชอบกำรสรุป
โครงกำรอย่ำงชัดเจน 
3. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือรำยงำนผลโครำง
กำรทุกโครงกำร 

 
 

 


