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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีงำนดังนี้  ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภำษำ เพื่อให้กำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
อีกท้ัง  เพื่อเป็นกำรส่งควำมรู้ควำมเข้ำใจในเชิงบริหำรตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   ได้รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ
งำนภำยในส ำนัก รวมถึงกิจกรรมภำยในและภำยนอกท่ีได้ด ำเนินกำรในระยะ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบ
ถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อจะได้น ำไปปรับปรุงแก้ไขได้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่องให้ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ
ของบุคลำกร นักศึกษำ และผู้ท่ีสนใจ ในชุมชนและท้องถิ่น  ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2558 จ ำนวน  3 องค์ประกอบ  จ ำนวน  10  ตัวบ่งช้ี คือ  องค์ประกอบท่ี  1 กลุ่มงำนประจ ำ 
(พันธกิจ) ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของ
มหำวิทยำลัย องค์ประกอบท่ี  2 กลุ่มงำนเชิงกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2 
สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี   ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4 
ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5  กำรพัฒนำ
สถำบันและกำรบริหำรจัดกำร องค์ประกอบท่ี  3  กลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 กำรบริหำรของหน่วยงำนเพื่อกำรก ำกับติตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ    

ผลกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ใน  3  องค์ประกอบ จ านวน  10  ตัวบ่งชี ้ มีคะแนนผลการประเมิน 4.50 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบท่ี  1 กลุ่มงำนประจ ำ(พันธกิจ)  มีผลกำรประเมิน 4.00  คะแนน  
องค์ประกอบท่ี  2 กลุ่มงำนเชิงกลยุทธ์ มีผลกำรประเมิน 5.00 คะแนน  
องค์ประกอบท่ี  3 กลุ่มตัวบ่งช้ีร่วม  มีผลกำรประเมิน 4.00 คะแนน    
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวม  
พบว่ำ ค่ำคะแนนท่ีได้ เท่ำกับ  4.50 คะแนน  มีระดับคุณภำพอยู่ในระดับดี   

 
 
 



ผลกำรประเมินตนเอง พบว่ำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจุดเด่น และข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรพัฒนำในปีต่อไป ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 
จุดเด่นในภาพรวม 
1. เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมมุ่งมั่น  ต้ังใจ  ในกำรพัฒนำงำน และบุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม

ทุกโครงกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเต็มศักยภำพของกำรปฏิบัติงำน 
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอกท้ังในและต่ำงประเทศ 
3. มีบุคลำกรท่ีให้กำรสนับสนุน  กำรบริกำรฐำนข้อมูล  อย่ำงหลำกหลำยและมีเจ้ำหน้ำทีช ำนำญด้ำน

กำรให้บริกำร 
4.เป็นหน่วยงำนท่ีมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนท้ังกำรอบรมและติดตำมให้

ค ำแนะน ำกับเครือข่ำย รำชอำณำจักรกัมพูชำและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 
1.  ควรมีกำรวำงแผนเรื่องงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 

อำทิเช่น งบประมำณในกำรจัดหำคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำท่ีบำงเครื่องมีอำยุกำรใช้
งำนนำนเกิน 10 ปี และงบประมำณในกำรจัดหำหนังสือเพื่อให้บริกำร เป็นต้น 

2.  ควรปรับปรุงระบบและกลไกด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และส่งเสริม
บุคลำกรให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3.  ควรเร่งพัฒนำและผลักดันในเรื่องของกำรวำงระบบกำรพัฒนำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรท้ังระบบของมหำวิทยำลัยแก่ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยทรำบและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่อง
ดังกล่ำว เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

4.  ควรมีกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่ต ำแหน่งวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ค าน า 
 กำรปฏิรูปกำรศึกษำ เป็นกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำล ท่ีต้องกำรพัฒนำศักยภำพของ

สถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ตำมองค์ประกอบหลัก ให้มีควำมพร้อม ท้ังด้ำน

กำรบริหำร กำรจัดกำร หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในกำรพัฒนำคนในกำรสร้ำงอำชีพ เพิ่มโอกำส

ทำงกำรศึกษำ พัฒนำวิชำกำร น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำชุมชนให้เป็นสังคม

แห่งกำรเรียนรู้ และมีควำมสุขท่ียั่งยืน  

ในช่วงปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   ได้รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน
ของแต่ละงำนภำยในส ำนัก รวมถึงกิจกรรมภำยในและภำยนอกท่ีได้ด ำเนินกำรในระยะ 1 ปีท่ีผ่ำนมำ ซึ่งจะท ำ
ให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ตลอดจนกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อจะได้น ำไปปรับปรุง
แก้ไขได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องให้ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร เป็นแหล่งศึกษำ
ค้นคว้ำของบุคลำกร นักศึกษำ และผู้ท่ีสนใจ ในชุมชนและท้องถิ่น    

รำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์  ปีกำรศึกษำ 2559  นี้  จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในปีกำรศึกษำ
ท่ี ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ คู่มือกำรประกัน คุณภำพ กำรศึกษำภำยใน  ตำมองค์ประกอบหลัก                        
อันประกอบด้วย  ปรัชญำ  พันธกิจ วิ สัยทัศน์  วัตถุประสงค์  ภำพควำมส ำเร็จ และแผนกลยุทธ์                       
ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่ ง
ประกอบด้วย 3 งำน ดังนี้ ห้องสมุด  ศูนย์คอมพิวเตอร์  และศูนย์ภำษำ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  
รวมถึงมำตรฐำนในกำรให้บริกำรผู้ท่ีเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำร  เพื่อเป็นแนวทำง และกรอบในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพื่ อให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำท่ีมีคุณภำพ  และสนองตอบควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง   ในนำมของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ขอขอบคุณ บุคลำกรทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือ
ในกำรรวบรวมข้อมูล  แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองดังกล่ำวจนส ำเร็จลุล่วง
ได้ด้วยด ี

  
 
 

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สันทนำ  กูลรัตน์)  
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 



สารบัญ 
                                                                                                                 หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ค าน า   
สารบัญ  
ส่วนที ่1 บทน า 1 
 ควำมเป็นมำ 1 
 ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์  และพันธกิจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 
 อัตลักษณ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 
 ท่ีต้ัง  โทรศัพท์  เว็บไซต์   3 
 แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 6 
ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 
 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ และคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 8 
 รำยช่ือบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9 
ส่วนที่ 3 ภารกิจประจ า 11 
 ห้องสมุด   11 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 12 
 ศูนย์ภำษำ 13 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่ำห้องสมุด

วิทยำลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2519 ท่ีบ้ำนพักอธิกำรบุญจิตต์ ชูทรงเดช  ซอย

แป๊ะต๋ี  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  (ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์)  เนื่องจำกวิทยำลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอำคำรเรียน  จึงต้องอำศัยอำคำรเรียน

เกษตรกรรมเรียน  ต่อมำ พ.ศ. 2520  ได้ย้ำยมำท่ีอำคำรเรียนช่ัวครำวใกล้หอพักนักศึกษำอำคำรเรียน

โปรแกรมวิชำดนตรีและนำฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ำยมำอยู่ท่ีอำคำรเรียน 2  และย้ำยไปท่ีอำคำรหอสมุด  เป็น

อำคำรเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อำคำรองค์กำรนักศึกษำและส ำนักกิจกำรนักศึกษำพ .ศ.  2538  ย้ำยอำคำร

หอสมุดมำท่ีอำคำร 27 ส ำนักวิทยบริกำร ปัจจุบันอยู่ตรงข้ำมอำคำร 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 ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ตำมมติคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ในวำระกำรประชุมครั้งท่ี 6/2559 ลง

วันท่ี 26 ตุลำคม  2559 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่งประกอบด้วย 3 งำน  ดังนี้  

ห้องสมุด  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภำษำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อีกท้ัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจ

ในเชิงบริหำรตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

 
 

 



ปรัชญา 

แหล่งบริกำรวิชำกำร  ผสำนเทคโนโลยี 
ภำษำทวีภูมิปัญญำ  พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล 
 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนำเทคโนโลยี  สร้ำงทักษะภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน      

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย  

กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
          2. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล  เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
          3. รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน   
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
          4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
มหำวิทยำลัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรสนับสนุนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน              
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรเรียน       
กำรสอน กำรวิจัยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   

3. เพื่อรวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน              
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร สนับสนุน       กำร
เรียนกำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
มหำวิทยำลัย 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพ 

2. มีควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีกับหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกระดับท้องถิ่น 

3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรแห่ง              

กำรเรียนรู ้

4. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
5. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน

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

 
อัตลักษณ์อัตลักษณ์     

 คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่สัมมำชีพ 
 

ที่ต้ัง  เบอร์โทรศัพท์  และเว็บไซต์ 
 

ที่ต้ัง 
 อำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เลขท่ี  186 หมู่ 1  
ถนนสุรินทร์ - ปรำสำท ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
    

โทรศพัท์ 
  044 – 521388  ต่อ 104   โทรสำร  044 – 521388  ต่อ  116   
 

เว็บไซต์ 

  http://library.srru.ac.th 
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แผนยุทธศาสตรส์ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2560 – 2564 

 
ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่ำห้องสมุด

วิทยำลัยครูสุรินทร์ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2519 ท่ีบ้ำนพักอธิกำรบุญจิตต์  ชูทรงเดช  ซอย

แป๊ะต๋ี  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 (ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์)  เนื่องจำกวิทยำลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอำคำรเรียน  จึงต้องอำศัยอำคำรเรียน

เกษตรกรรมเรียน  ต่อมำ พ.ศ. 2520  ได้ย้ำยมำท่ีอำคำรเรียนช่ัวครำวใกล้หอพักนักศึกษำอำคำรเรียน

โปรแกรมวิชำดนตรีและนำฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ำยมำอยู่ท่ีอำคำรเรียน 2 และย้ำยไปท่ีอำคำรหอสมุด  เป็น

อำคำรเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อำคำรองค์กำรนักศึกษำและส ำนักกิจกำรนักศึกษำพ .ศ.  2538  ย้ำยอำคำร

หอสมุดมำท่ีอำคำร 27 ส ำนักวิทยบริกำร ปัจจุบันอยู่ตรงข้ำมอำคำร 1 มีท้ังหมด  4 ช้ัน 

ช่วงปี  2547 – 2554 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหน่วยงำนในสังกัดได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  งำนวิทย

บริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภำษำ  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้ำนศึกษำ จำกนั้น 

ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ำยไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์ภำษำ ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้ำนศึกษำ

สังกัดสถำบันเอเชียศึกษำ    

ปี 2559  ศูนย์ภำษำ ย้ำยจำกสังกัดสถำบันเอเชียมำสังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ตำมมติคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ในวำระกำรประชุมครั้งท่ี 6/2559 ลง

วันท่ี 26 ตุลำคม  2559 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่งประกอบด้วย 3 งำน  ดังนี้  

ห้องสมุด  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภำษำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อีกท้ัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจ

ในเชิงบริหำรตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

 



ปรัชญา 

แหล่งบริกำรวิชำกำร  ผสำนเทคโนโลยี 
ภำษำทวีภูมิปัญญำ  พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนำเทคโนโลยี  สร้ำงทักษะภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน      

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย  

กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล  เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
3. รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน   

กำรวิจัย  กำร  บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

มหำวิทยำลัย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรสนับสนุนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน              
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรเรียน      
กำรสอน กำรวิจัยบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   

3. เพื่อรวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน               
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร สนับสนุน        กำร
เรียนกำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพ 

2. มีควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีกับหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกระดับท้องถิ่น 

3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรแห่ง           กำร

เรียนรู ้

 4. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   

 5. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 

6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 

7. อนุรักษ์  สืบสำน และเผยแพร่สำรสนเทศท้องถิ่น   

8. บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

9. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

อัตลักษณ์อัตลักษณ์     

 คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่สัมมำชีพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) พ.ศ. 2560 – 2579  
ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี

ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” น ำไปสู่
กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ  ในกำรท่ีจะพัฒนำ 
คุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคนไทย สังคมมีควำมมั่นคง 
เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  10 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 



ยุทธศำสตร์ท่ี 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
 

  
แผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภฏัสรุินทร์  พ.ศ. 2560 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2560    
ไว้ 6 ยุทธศำสตร์  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : กำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
   2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : กำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำนทันสมัย 
 3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่น  
5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

“ มั่งคั่ง ”  

ความม่ันคง 1 

2 

3 

4 

5 6 

การสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 

คน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท ่า 

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเต ิบโตบน 
คุณภาพชีวิตที่เป ็นม ิตร 

ต่อสิง่แวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ 



 

แผนยุทธศาสตรส์ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2555-2559  และก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2560  เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศไว้  5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
         1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 : สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
   2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำน 
                                   ทันสมัย 
 3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
1. ยุทธศาสตร์ที่  1 : สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
     

          เป้าประสงค์ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนมุ่งสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพของบุคลำกรสำยสอนเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ
ตำมมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง  เสริมสร้ำงชุมชนคุณธรรม  ส่งเสริมขวัญก ำลังใจและสวัสดิกำรกับบุคลำกร  
เน้นกำรมีคุณภำพมืออำชีพ 
          ตัวชี้วัด  

1) บุคลำกรมีต ำแหน่งสูงขึ้น 
2) บุคลำกรมีคุณวุฒิท่ีสอดคล้องกับต ำแหน่ง 
3) จ ำนวนงำนวิจัยท่ีเผยแพร่ น ำขึ้นสู่ฐำนข้อมูลออนไลน์  
4) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรได้รับกำรบริกำรท่ีดี 
5) กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 
กลยุทธ์ท่ี 1  สนับสนุนต ำแหน่งอำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 มาตรการ 
ก ำหนดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีจรรยำบรรณและจิตวิญญำณของ 

กำรให้บริกำร 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เข้ำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 

 มาตรการ     
1) ก ำหนดแผนพัฒนำอัตรำก ำลังคน 
2) กำรฝึกอบรมเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพ 
3) กำรใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 

 กลยุทธ์ที่ 3  สร้ำงระบบกำรบริกำรนักศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้ำงระบบกำรบริกำรนักศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  บุคลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำ 
 กลยุทธ์ที่ 6  ดูแลสวัสดิกำรอำจำรย์และบุคลำกร 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 
เป้าประสงค์ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มุ่งสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต และ         

กำรพัฒนำหลักสูตรท่ีมีคุณภำพ 

ตัวชี้วัด  
1) จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีดี 
 มาตรการ 

1) จัดให้มีส่ือกำรเรียนกำรสอนเน้นผลผลิตของกำรเรียนรู้  (Productive Learning)  
 

 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 
 มาตรการ 

1)  มีแหล่งให้บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ท่ีดี 
 

3. ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good governance) ควบคู่กับกำรมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 

Organization) 

 ตัวชี้วัด 
1) ระดับควำมส ำเร็จของระบบบริหำรจัดกำรท่ีดีและมีธรรมำภิบำล 
2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรเป็นองค์กรท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง   



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีดี 

           มาตรการ 

1) มีร่ำงแผนแม่บทโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
2) พัฒนำห้องสมุดตำมมำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
3) จัดสภำพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีสะอำดและสุขอนำมัยท่ีดีให้บุคลำกร            

และผู้ใช้บริกำร 
4) จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยท่ีดี 
5) สนับสนุนระบบกำรประหยัดพลังงำน 

  
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

    มาตรการ 

1)  พัฒนำระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร   
2)  ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลที่ดี 

3)  สร้ำงควำมผำสุกในสถำนท่ีท ำงำน  
4)   กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีให้แก่บุคลำกร  

กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร 

             มาตรการ 

1) มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ และระบบกำรเงินกำรคลังให้โปร่งใสและมี 
       ประสิทธิภำพ  

2) มีระบบติดตำม ควบคุม ตรวจสอบและรำยงำนผลด้ำนกำรเงินกำรคลัง อย่ำง 
       ต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการองค์กร 

     มาตรการ 

1) มีระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
2) มีโครงสร้ำงและกำรบริหำรจัดกำรชัดเจน 

3) มีระบบกำรส่ือสำรสร้ำงควำมเข้ำใจในองค์กรอย่ำงท่ัวถึง 
4) มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพ 
5) มีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
6) สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดควำมคุ้มค่ำ 
7) มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหำรทุกระดับ 
8) มีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
9) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 



4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพของชุมชนท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เป็นหน่วยงำนให้บริกำรวิชำกำรบนพื้นฐำนของควำมรู้ทำงวิชำกำรสู่กำร
พัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด 
1) ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
2) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3) จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือท่ีมีกำรขอรับบริกำรวิชำกำรเพิ่มขึ้น 
4) จ ำนวนชุมชนท่ีมีกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 

 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นศูนย์กลำงสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ภำษำ และทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

มาตรการ 

1) สนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพฒันำสังคมของท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้ำน 
2) สนับสนุนพัฒนำเครือข่ำยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
3) สนับสนุนพัฒนำเครือข่ำยควำมมือกับหน่วยงำนในพื้นท่ี 
4) สนับสนุนและบูรณำกำรกำรให้บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
5) สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์และให้บริกำรตอบสนองพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

มาตรการ 
1) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีให้บริกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนนุการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม

และสารสนเทศแก่ชุมชนท้องถ่ิน 

มาตรการ 
1) สนับสนุนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในพื้นท่ี 
2) สนับสนุนกำรบูรณำกำรให้บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนอื่นของมหำวิทยำลัยเพื่อเผยแพร่สู่ 
      ชุมชน 
3) มีกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรวิชำกำรและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนสังคม 



5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด 
1) จ ำนวนโครงกำรท่ีน ำมำจัดกิจกรรม  
2) จ ำนวนกิจกรรมของมหำวิทยำลัยท่ีส ำนักเข้ำร่วม 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 มาตรการ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆ 
2) เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญำท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 
โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายห้องสมุด 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายภาษา 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

ห้องสมุด 
 

ศูนย์ภาษา 

1.งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. งำนบริกำรและส่งเสริมกำร
เรียนรู้สำรสนเทศ 
3. งำนพัฒนำสื่อและบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. งำนสำรสนเทศท้องถิ่น 
5. งำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงห้องสมุดและบริกำร
วิชำกำรสู่ชุมชน 
6. งำนบ ำรุงรักษำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
7.งำนหอประวัติมหำวิทยำลัยฯ 

1.งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์
2. งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. งำนพัฒนำเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
4. งำนซ่อมบ ำรุงระบบและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
5. งำนดูแลหน่วยบริกำรอุปกรณ์
เทคโนโลย ี
6.งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำร(MIS) 
7.งำนฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
8.งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศสู่ชุมชน 

 

1.งำนพัฒนำทักษะดำ้นภำษำ 
2.งำนบริกำรวิชำกำรห้องปฏิบัติกำร
ด้ำนภำษำ Ellis 
3.งำนบริกำร แปลเอกสำร 

1.งำนสำรบรรณ  4.งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน   7.งำนบริหำรงำนบุคคล 
2.งำนกำรเงินและบัญชี  5.งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  8. งำนกำรประชุมและเลขำนุกำร 
3.งำนพัสดุ/งำนควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 6.งำนอำคำรสถำนที ่   9.งำนควบคุมภำยใน 
        



 
 

รายนามคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายนามคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์ ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป  แขรัมย์ รองประธำน 

3. นำยสังวำลย์   ตุกพิมำย  กรรมกำร 

4. นำยสมเกียรติ  เพ็ชรมำก กรรมกำร 

5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวัฒน์  บันลือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรทิพำ  ด ำเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์ ประธำนกรรมกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป  แขรัมย์ รองประธำน 

3. นำยสังวำลย์   ตุกพิมำย  กรรมกำร 

4. นำยสมเกียรติ  เพ็ชรมำก กรรมกำร 

5. นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 

รายนามบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๒ นำงสำวพรพิมล  มงคล เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๓ นำงจินดำ  อัธยำศัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๔ นำงสำวประภำพร  วีระสอน เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๕ นำงสำวกำญจนำ  ไตรรัตน์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ข้ำรำชกำร 
๖ นำงสำวเสำวภำคย์  พลศรี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป พนักงำนรำชกำร 
๗ นำงส ำอำง  นำจ ำปำ บรรณำรักษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๘ นำงนงนุช  สมัครสมำน บรรณำรักษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๙ นำยสมโภชน์  ละม้ำยวรรณ บรรณำรักษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 

๑๐ นำงสำวลินดำ  หำญมำนพ บรรณำรักษ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๑ นำงพัชรี  จุลหงษ์ บรรณำรักษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๑๒ นำงสุธำสินี  มิถุนดี บรรณำรักษ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๑๓ นำงสำวสุนันทนี  ศรีแดงฉำย บรรณำรักษ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๔ นำงสนอง  ณ อุบล ผู้ช่วยบรรณำรักษ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๑๕ นำยโกสิน  สนั่นนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๑๖ นำยสังเวียน  ก้อนทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๑๗ นำงสำวทองพันธ์  แพใหญ่ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๑๘ นำงสำวณฤดี  แปลงดี นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๑๙ นำงสำวนัฌชวนันทน์  ประยงค์หอม นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๒๐ นำงสำวศุกร์ภำนำถ  สติยำนุช นักวิชำกำรศึกษำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๒๑ นำงสำวนำฏยำ  ซำวัน นักวิชำกำรศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย 
๒๒ นำยโกสินทร์  มีชูสิน เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ พนักงำนรำชกำร 
๒๓ นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ พนักงำนรำชกำร 
๒๔ นำยจ ำรัส  มหำนำม เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรโปรแกรมทำงภำษำฯ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
๒๕ นำงปพิชญำ  จตุพรอนันตกุล ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๒๖ นำงสำวทัศวรรณ  ขันทะพำนิช นักเอกสำรสนเทศ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๒๗ นำงบุณยนุช  รัศมี ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๒๘ นำงรัตนำ  กองยอด ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  ลูกจ้ำงชั่วครำว 



 
บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ต่อ) 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
๒๙ นำงนริศรำ  ระโส ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๐ นำงสำวดวงใจ  คล่องงำม เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๑ นำยคณภัทร  พวงจินดำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๒ นำยเดชำธร  จะริรัมย์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๓ นำงสำวอภิญญำ  เค้ำกล้ำ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๔ นำงรัศมี  มิถุนดี พนักงำนรักษำควำมสะอำด ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๕ นำงวีนำ  ลัทธิคุณ พนักงำนรักษำควำมสะอำด ลูกจ้ำงชั่วครำว 

๓๖ นำงเนำวรัตน์  โฉมงำม พนักงำนรักษำควำมสะอำด ลูกจ้ำงชัว่ครำว 

๓๗ นำวสำววรณัน  แสงงำม พนักงำนรักษำควำมสะอำด ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 3   
ภารกิจประจ า 

  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่งประกอบด้วย 3 งำน  ดังนี้  

ห้องสมุด  ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภำษำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อีกท้ัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจ

ในเชิงบริหำรตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ขอบข่ายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
   
1. ห้องสมุด 

1. งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. งำนบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ 
3. งำนพัฒนำส่ือและบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. งำนสำรสนเทศท้องถิ่น 
5. งำนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดและบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 
6. งำนบ ำรุงรักษำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
7. งำนหอประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

2. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 1. งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2. งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. งำนพัฒนำเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
4. งำนซ่อมบ ำรุงระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
5. งำนดูแลหน่วยบริกำรอุปกรณ์เทคโนโลยี 
6. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) 
7. งำนฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8. งำนบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่ชุมชน 

3. งานศูนย์ภาษา 
 1. งำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 

2. งำนบริกำรวิชำกำรห้องปฏิบัติกำรด้ำนภำษำ Ellis 
3. งำนบริกำร แปลเอกสำร 

 



ส่วนที่ 4   
ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2559 

   

 ในช่วงปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน
ของแต่ละงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ตลอดจนกิจกรรมภำยในและภำยนอกท่ีได้ด ำเนินกำรในระยะ 1 ปี  ท่ี
ผ่ำนมำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ตลอดจนกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อจะ
ได้น ำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องให้ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำของบุคลำกร นักศึกษำ และผู้ท่ีสนใจ ในชุมชนและท้องถิ่น   
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสนับสนุนกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย รวม 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 กลุ่มงำนประจ ำพันธกิจ  องค์ประกอบท่ี 2 กลุ่มงำน
เชิงกลยุทธ์  องค์ประกอบท่ี 3  กลุ่มตัวบ่ช้ีร่วม  รำยละเอียดตำมตำรำงดังนี้ 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้(KPI=Key Performance Indicator) 

 
 
1. กลุ่มงานประจ า    
   พันธกิจ 

1.1 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
1.2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
1.3 รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
1.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจ 

 
 
2. กลุ่มงาน 
   เชิงกลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำนทันสมัย 
2.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 
2.4 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.5 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

 
3. กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 

3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น                                                                                       
3.2 กำรบริหำรหน่วยงำนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชีก้ลุ่มงานประจ าพันธกิจ  4  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1.  มีระบบและกลไกส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไก

ส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



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

1. มีระบบและกลไกพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
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 

 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไก

พัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำแก่นักศึกษำ
และบุคลำกร สู่
มำตรฐำนสำกล   

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
พัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำแก่นักศึกษำ
และบุคลำกร สู่
มำตรฐำนสำกล   

  



 
 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.3 รวบรวม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำรวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.3 รวบรวม  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 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกกำร

รวบรวม  พัฒนำ  
และบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
พัฒนำรวบรวม  
พัฒนำ  และบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  



 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของมหำวิทยำลัย 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ของ

มหำวิทยำลัย 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 
 

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 

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกกำร

รวบรวม  พัฒนำ  
และบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
พัฒนำรวบรวม  
พัฒนำ  และบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



 
 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  5  ตัวบ่งชี ้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำนทันสมัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 

 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.4 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น  
 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 ส่งเสริมแลท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
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 
 



ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไก

สนับสนุนกำรพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร
สู่มืออำชีพ 

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
สนับสนุนกำรพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกร
สู่มืออำชีพ 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



ตัวบ่งชี้ที่  2.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำนทันสมัย 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำน

ทันสมัย 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
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 

 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไก

สนับสนุนกำรพัฒนำ
หลักสูตรและระบบ
กำรเรียนกำรสอนท่ีมี
มำตรฐำนทันสมัย 

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
สนับสนุนกำรพัฒนำ
หลักสูตรและระบบ
กำรเรียนกำรสอนท่ีมี
มำตรฐำนทันสมัย 

  



 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
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 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกกำร

พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรองค์กำรด้วย
เทคโนโลยีและธรร
มำภิบำล 

  



 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
องค์กำรด้วย
เทคโนโลยีและธรร
มำภิบำล 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.  มีแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนครบทุกด้ำน  
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

 
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 

 

  
 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไก

บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนและท้องถิ่น 

  

2 มีแผนกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  



 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



 
ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

1. มีระบบและกลไกส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

  
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 

 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1 มีระบบและกลไก

ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  

3 มีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัติ/
ด ำเนินงำน 

  



 
ผลการประเมิน  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 มีกำรประชุมก ำกับ
ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร 

  

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรไป
พิจำรณำปรับปรุง
แก้ไข 

  



 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน   :   

1. ก ำหนดชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยมีควำม
ร่วมมือระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

2. จัดท ำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำกชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยท่ีก ำหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและมีควำมเข้มแข็งท่ีมีหลักฐำนท่ีปรำกฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยด ำเนินกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
5. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือองค์กำร

เป้ำหมำย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่นของสถำบัน

ตำมข้อ 2 โดยมีจ ำนวนบุคลำกรเข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของบุคลำกรท้ังหมดของสถำบัน 
ท้ังนี้ต้องมีบุคลำกรมำจำกทุกคณะ 

 
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 

 
 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : กำรบริหำรของหน่วยงำนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     : กระบวนกำร 
การเก็บข้อมูล       : ปีกำรศึกษำ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถำบัน และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งช้ีและเป้ำหมำย
ของแผนกลยุทธ์  

2. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง ท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจำก
ปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ
สถำบันและให้ระดับควำมเส่ียงลดลงจำกเดิม 

3. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนท้ัง 10 ประกำรท่ีอธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน 
4. กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมระบบ 
5. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและ

สำยสนับสนุน 
6. กำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน

คุณภำพภำยในตำมระบบและกลไกท่ีสถำบันก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ  กำร
ตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   

3 - 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

 
 

 
ส่วนที่ 5 



  สรปุผลการด าเนินงาน 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา
2558 

ตัวต้ัง/ตัวหาร ผล คะแนน 

บรรล ุ
เป้าหมาย 
 = บรรล ุ

 = ไม่บรรล ุ
องค์ประกอบที่ 1 กลุ่มประจ างานพันธกิจ      
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ   

5  5 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  5  5 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

แหล่งเรียนรู้ของมหำวิทยำลัย  5  5 5  

องค์ประกอบที่ 2 กลุ่มงานเชิงกลยุทธ์      
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต   5  5 5  

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ   5  5 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี   5  5 5  

ตัวบ่งชี้ที่  2.4 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

กำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิง่แวดล้อม  5  5 5  

ตัวตัวบ่งชี้ที่  2.5  กำรพัฒนำสถำบันและกำรบริหำรจัดกำร    5  5 5  

องค์ประกอบที่ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม      

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 6  6 5  
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำม                         
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

6  6 5  

      

 

 
 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 

 

 



จุดเด่น 
 1. ด้ำนบุคคล  
  - มีจ ำนวนบุคลำกรร้อยละ 80 ท่ีมีวุฒิทำงกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งงำน 

- มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตรงสำยงำน 
- บุคลำกรได้รับกำรมอบหมำยภำระงำนชัดเจน 
 

2. ด้ำนอำคำรสถำนท่ี 
- ภูมิทัศน์รอบอำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีควำมสะอำดและสวยงำม  
- เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำดปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  
 

3. ด้ำนงบประมำณ  
-  มีกำรใช้แผนงำนงบประมำณตรงตำมแผนงบประมำณประจ ำปี 
-  มีกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณ   
-  มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
-  มีข้อมูลเพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนบริหำรและสนับสนุนในด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
-  มีกำรใช้งบประมำณในกำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมและเพื่อเพิ่มศักยภำพของตนเอง 
 

4.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
-  ผู้บริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกและเสนอควำม

คิดเห็น  
-  มีแผนปฏิบัติงำนท่ีครอบคลุมทุกพันธกิจ  
-  กลุ่มงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรฯ มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
-  ก ำหนดภำระงำนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน  
-  มีกำรจัดเก็บเอกสำรท่ีเป็นหมวดหมู่ง่ำยต่อกำรสืบค้น  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้ำนบุคคล 

  -  บุคลำกรระดับปฏิบัติกำรได้รับค่ำตอบแทนประจ ำเดือนน้อย 
-  บุคลำกรส่วนใหญ่ยังไม่มีควำมมั่นคงในต ำแหน่งงำน  
-  บุคลำกรบำงคนมำปฏิบัติงำนสำย 
-  บุคลำกรบำงคนลำบ่อยครั้ง 
 

 2. ด้ำนอำคำรสถำนท่ี 
-  อำคำรมีสภำพเก่ำและทรุดโทรมท้ังภำยในและภำยนอก 



-  วัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำดและดูแลบริเวณอำคำรไม่เพียงพอ  
-  ไม่มีห้องส ำหรับจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ของเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมสะอำด 
 

3. ด้ำนงบประมำณ 
-  กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ  
-  ขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยมีหลำยขั้นตอน  
-  มีกำรแก้ไขเอกสำรบ่อย 
 

4.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
-  ไม่มีแผนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักฯ 
-  ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรส่งผลให้เข้ำปฏิบัติงำนในระบบงำนพัสดุไม่ต่อเนื่อง 
-  วัสดุส ำนักงำนเสียบ่อย 
 

โอกาส 
1. ด้ำนบุคคล 

-  มีกำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังเพื่อให้มีจ ำนวนบุคลำกรในสำยสนับสนุนเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำน  

-  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำนและทักษะในวิชำชีพให้มำกขึ้น  
-  ได้รับกำรบรรจุแต่งต้ังในต ำแหน่งท่ีมั่นคงขึ้น  
-  บุคลำกรได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำต่อ 
-  บุคลำกรในสังกัดฯ ได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งท่ีมั่นคง 
-  บุคลำกรได้รับกำรอบรม/สัมมนำ  ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำท่ี 

2. ด้ำนอำคำรสถำนท่ี 
- ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่ 

3. ด้ำนงบประมำณ 
-  ควรมีแผนกำรน ำเงินรำยได้ของ 
-  ส ำนักวิทยบริกำรฯ  จำกค่ำปรับหนังสือเกินก ำหนด 
-  บุคลำกรควรได้รับกำรอบรมสัมมนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  -  บุคลำกรท่ีไปอบรม/สัมมนำ  
-  น ำควำมรู้ท่ีได้รับ 



-  ควรมีเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง   
 
อุปสรรค 

1. ด้ำนบุคคล 
-  บุคลำกรขำดทักษะในงำนด้ำนอื่นๆ  
-  กำรพัฒนำบุคลำกรกระจำยไม่ท่ัวถึง 

 
2. ด้ำนอำคำรสถำนท่ี 

-  พื้นท่ีอำคำรรองรับน้ ำหนักมำก   
-  มีงบประมำณในกำรปรับปรุงไม่เพียงพอ 
 

3. ด้ำนงบประมำณ 
- ระบบกำรเบิกจ่ำยของกองคลังล่ำช้ำ 
- บุคลำกรขำดควำมรู้ระเบียบกำรเบิกจ่ำยซื้อจ้ำง 

 
4.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

- วัสดุส ำนักงำนไม่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
- มีกำรเปล่ียนแปลงสำยงำนบังคับบัญชำบ่อย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป 

1.  ควรมีกำรประเมินผลโครงกำรทุกโครงกำร หลังกำรด ำเนินกำร เพื่อน ำมำปรับปรุง / พัฒนำโครงกำรใหม้ี 
ประสิทธิภำพมำกขึ้น   

2.  ควรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวของหน่วยงำนเพื่อให้ผู้ใช้บริกำร และหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยทรำบถึงกำรให้บริกำรท่ีเป็นปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.  ควรแจ้งระเบียบกำรให้บริกำรท่ีชัดเจน ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบเพื่อลดปัญหำกำรปฏิบัติงำน 
 
 

 
 

 


