


บทสรุปผู้บริหาร 
 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่งประกอบด้วย 4 งำน  ดังนี้  
งำนบริหำรงำนท่ัวไป  งำนวิทยบริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและศูนย์ภำษำ เพื่อให้กำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
อีกท้ัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจในเชิงบริหำรตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 2 
องค์ประกอบ จ ำนวน 15 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร                      1) 
กระบวนกำรพัฒนำแผน 2) ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 3) กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้                     
4) พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของ
ผู้บริหำรหน่วยงำน 6) ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 7) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 8) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร องค์ประกอบท่ี 2 ด้ำนตัวบ่งช้ีท่ีตอบสนอง
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ได้แก่ 1) สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 2) สนับสนุนกำร
พัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน 3) พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล 4) รวบรวม พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
องค์กำรด้วยเทคโนโลยีและหลักธรรมำภิบำล 6) บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 7) ส่งเสริมและท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ใน 2 องค์ประกอบ จ ำนวน 15 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนผลกำรประเมิน 4.33 คะแนน  อยู่ในระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 ในช่วงปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   ได้รวบรวมผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละงำนภำยในส ำนัก    ตลอดจนกิจกรรมภำยในและภำยนอกท่ีได้ด ำเนินกำรในระยะ 1 
ปีท่ีผ่ำนมำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  ตลอดจนกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ   
เพื่อจะได้น ำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องให้ได้รับควำมพึงพอใจจำก
ผู้ใช้บริกำร เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำของบุคลำกร นักศึกษำ และผู้ท่ีสนใจ ในชุมชนและท้องถิ่น  

รำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์  ปีกำรศึกษำ 2560  นี้  จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมองค์ประกอบหลัก                        
อันประกอบด้วย  ปรัชญำ  พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์  และภำพควำมส ำเร็จ ตลอดจนแผน
ยุทธศำสตร์สนับสนุนกำรด ำเนินงำน กำรเรียนกำรสอน  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  กำรวิจัย  กำร
บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กำรบริหำรและกำรจัดกำร  กำรเงินและ
งบประมำณ   ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  รวมถึงมำตรฐำนในกำรให้บริกำรผู้ท่ีเข้ำใช้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำร  เพื่อเป็น
แนวทำง และกรอบในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรท่ี
เกี่ยวข้อง  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
เพื่อให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำท่ีมีคุณภำพ  และ
สนองตอบควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง   ในนำมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ขอขอบคุณ บุคลำกรทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองดังกล่ำวจนส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

  
 
 

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์)  
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

 

ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่ำห้องสมุด
วิทยำลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนำยน 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  (ปัจจุบันมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์)  เนื่องจำกวิทยำลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอำคำรเรียน  จึงต้อง
อำศัยอำคำรเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมำ พ .ศ. 2520  ได้ย้ำยมำท่ีอำคำรเรียนช่ัวครำวใกล้หอพัก
นักศึกษำอำคำรเรียนโปรแกรมวิชำดนตรีและนำฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ำยมำอยู่ท่ีอำคำรเรียน 2  และย้ำย
ไปท่ีอำคำรหอสมุด  เป็นอำคำรเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อำคำรองค์กำรนักศึกษำและส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
พ.ศ.  2538  ย้ำยอำคำรหอสมุดมำท่ีอำคำร 27 ส ำนักวิทยบริกำร ปัจจุบันอยู่ตรงข้ำมอำคำร 1 มีท้ังหมด  
4 ช้ัน 

ช่วงปี 2547–2554 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหน่วยงำนในสังกัด คือ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร งำนวิทย
บริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภำษำ  และศูนย์ประเทศเพื่อนบ้ำนศึกษำ 
จำกนั้น ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ำยไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์ภำษำ ศูนย์ประเทศเพื่อน
บ้ำนศึกษำสังกัดสถำบันเอเชียศึกษำ    

ช่วงปี  2559 คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีแทนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ครั้งท่ี 6/2559 
ลงวันท่ี 26 ตุลำคม 2559 มติท่ีประชุมมีให้ยุบสถำบันเอเชียและให้ศูนย์ภำษำด ำเนินงำนตำมภำรกิจต่อไป
ภำยใต้ก ำกับดูแลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

เพื่อให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  สำมำรถ
ด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อีกท้ัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจในเชิงบริหำรตำมพันธกิจ
และขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีหน่วยงำนในสังกัดคือ งำนบริหำรท่ัวไป  งำนวิทยบริกำร งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ภำษำ  

 
 
อัตลักษณ์   



 คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่สัมมำชีพ 

ปรัชญา 

แหล่งบริกำรวิชำกำร  ผสำนเทคโนโลยี 

ภำษำทวีภูมิปัญญำ  พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  สร้ำงทักษะภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีและหลักธรรมำภิบำล 

พนัธกิจ 

1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอนกำร
วิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล  เพื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   

3. รวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย  
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำลและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมหำวิทยำลัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรสนับสนุนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย   

กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรเรียนกำร 

สอน กำรวิจัย บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   

3. เพื่อรวบรวม  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนกำรวิจัย   

กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร สนับสนุนกำรเรียน 



กำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ สู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และมหำวิทยำลัย 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพ 
2. มีควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีกับหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกระดับท้องถิ่น 
3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรแห่ง 

กำรเรียนรู ้
4. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
5. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 

 
6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น 

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

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี )พ.ศ. 2560-2579) 
ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ .ศ . 2560-2579 ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อให้บรรลุวิ สัยทัศน์ 

“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ 
ในกำรท่ีจะพัฒนำ คุณภำพชีวิต สร้ำงรำยได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนำแล้ว และสร้ำงควำมสุขของคน
ไทย 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 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2560 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ .ศ .
2560   ไว้ 6 ยุทธศำสตร์  โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

   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 
 
 
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 255-2559 และก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ พ.ศ. 2560  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติและแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. 2560   เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. ยทุธศำสตร์ท่ี 1 : สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

   2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีมำตรฐำน 
                                   ทันสมัยและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
 3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล 

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 : บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
           5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 



สถานที่ติดต่อ 

        ที่ต้ัง 

        อำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เลขท่ี  186  

หมู่ 1  ถนนสุรินทร์ - ปรำสำท ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

        โทรศพัท์ 

        โทรศัพท์ 044 – 521388  ต่อ 104, 044-710047 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 044-041541 (ศูนย์ภำษำ) 

        โทรสำร  044 – 521388  ต่อ  116   

        เว็บไซต์ 
         https://arit.srru.ac.th 

 

https://arit.srru.ac.th/


ส่วนที่ 2  การบริหาร 

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

สภำมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร 

มหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

มหำวิทยำลัย 
สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 

สภำวิชำกำร 

 

รองอธิกำรบดี 

 

อธิกำรบดี 

 ผู้ช่วยอธิกำรบดี 

 คณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ 

 

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 



โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบด ี

รองอธิการบดี 

ผูอ้ 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 

*งานบริหารทั่วไป *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 ำนักงำนศูนย์ภำษำ 

- กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 

  และเครือข่ำย 

- กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 

 

 

 

 



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

* 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 ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนฯ 
6  อำจำรย์มัญญนำ  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 



คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนฯ 

 
 
 

รายนามผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์ 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 



ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

20  นำยจ ำรัส  มหำนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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 

 
 



ส่วนที่ 3  ภารกิจประจ า 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 4 
งำน  ดังนี้ 

     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 

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 

 

 



1. งานบริหารงานทั่วไป 

รับผิดชอบเก่ียวกับ 

      1.1 ศึกษำวิเครำะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำ ท่ี
ควำม 

รับผิดชอบท้ังท่ีส่วนรำชกำรส่วนกลำงและมหำวิทยำลัยก ำหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน ำให้ค ำปรึกษำแก่
หน่วยงำนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงินบัญชีและพัสดุของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน วิเครำะห์แผนงำนโครงกำร  จัดท ำ
รำยละเอียดค ำของบประมำณ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำรและ สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับวิเครำะห์อัตรำก ำลัง จัดท ำทะเบียนประวัติบุคลำกร คุมกำรลงเวลำ
ปฏิบัติรำชกำร รำยงำนสรุปวันลำและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร 

1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.7 ประสำนงำนกับกองกลำงท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนอำคำรสถำนท่ีของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

1.8 ด ำเนินงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.9 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนควบคุมภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในของภำครัฐ 

1.11 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

1.12 ให้ค ำแนะน ำให้ค ำปรึกษำ ตอบปัญหำและช้ีแจงเรื่องต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ี  

1.13 ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้มอบหมำย 



2. งานวิทยบริการ  

รับผิดชอบเก่ียวกับ 

 1. งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  

   1.1 ศึกษำ กฎระเบียบ  วิเครำะห์ผลกำรประเมินผล กำรด ำเนินงำนในรอบปี 

   1.2 ติดต่อประสำนงำนศูนย์หนังสือ ส ำนักพิมพ์ หรือตัวแทนจ ำหน่ำย 

   1.3 ส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร 

   1.4 ตรวจสอบรำยกำรซ้ ำในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

   1.5 สรุปและพิมพ์รำยช่ือหนังสือท่ีต้องกำรส่ังซื้อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 

   1.6 ติดต่อตัวแทนจ ำหน่ำยขอใบเสนอ และใบส่งของ 

   1.7 บันทึกเสนอซื้อ 

   1.8 ตรวจรับหนังสือจำกร้ำนค้ำตำมรำยกำรท่ีส่ังซื้อ 

   1.9 จัดท ำข้อมูลหนังสือได้รับบริจำคหน่วยงำนอื่น 

2. งำนวิเครำะห์หมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

    2.1 ตรวจรับทรัพยำกรสำรสนเทศจำกงำนจัดหำแยกประเภททรัพยำกร หนังสือท่ัวไป หนังสือ 

วิจัย วิทยำนิพนธ์ หนังสือบริจำคเป็นต้น 

   2.2 วิเครำะห์หมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศ ก ำหนดหัวเรื่อง เพิ่มบำร์โค้ด 

   2.3 เปล่ียนสถำนะและพิมพ์รำยกำรหนังสือส่งงำนเตรียม 

3. งำนเตรียมหนังสือก่อนบริกำร 

   3.1 รับหนังสือจำกงำนวิเครำะห์ตรวจเช็ค 

   3.2 พิมพ์บำร์โค้ดหนังสือและเลขเรียกหนังสือ 

   3.3 ประทับตรำหนังสือ ลงรำยกำรในตัวเล่ม ติดบำร์โค้ด+เลขเรียกหนังสือ ติดเทปใสและติด
แถบ 

แม่เหล็ก 



   3.4 เปล่ียนสถำนะส่งออกบริกำร 

4. งำนซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร 

   4.1 ศึกษำ กฎระเบียบ วิเครำะห์ จัดท ำงำนแผน ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร 

สำรสนเทศ  

   4.2  รับหนังสือและวำรสำรจำกบรรณำรักษ์ส่งซ่อม คัดแยกรับหนังสือท่ีส่งซ่อม ตรวจเช็ค
รำยช่ือ 

และคัดแยก 

   4.3 กำรซ่อมหนังสือปกแข็ง 

   4.4  เสริมปกหนังสือใหม่  

   4.5 เย็บรวมเล่มวำรสำร 

5. งำนส ำรวจหนังสือคงคลัง 

6. งำนจ ำหน่ำยหนังสือ 

7. งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 

   7.1 ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  

   7.2 ส ำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty จำกเครื่องแม่ข่ำยเก็บไว้ที่เครื่องลูกข่ำย  

   7.3 ตรวจควำมถูกต้องบรรณำนุกรมในระบบ Liberty แก้ไข เพิ่ม tag 001 003 และ 008  

   7.4 ตรวจสอบข้อมูล Authority ช่ือผู้แต่ง   หัวเรื่อง 

8. งำนฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ UCTAL 

    8.1 ตรวจสอบควำมถูกต้องบรรณำนุกรมหนังสือ 

    8.2 อัพโหลดข้อมูลบรรณำนุกรมหนังสือ 

    8.3 งำนตรวจควำมถูกต้องบรรณำนุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  

9. งำนพัฒนำฐำนข้อมูลเครือข่ำยห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 

   9.1 ส ำรวจและรวบรวมเอกสำร วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำมวำรสำร และหนังสือหำยำก 



   9.2 จัดเตรียมเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (แสกนเอกสำรลงลำยน้ ำลิขสิทธิ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์) 

   9.3 ลงรำยกำรหนังสือวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำมวำรสำร และหนังสือหำยำก และ
Upload    

ข้อมูลลงฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection)  

  9.4 ลงรำยกำรหนังสือวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำมวำรสำร และหนังสือหำยำก และUpload    

ข้อมูลลงฐำนข้อมูล (Thai Digital Collection)  

10. งำนบริกำรสำรสนเทศท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

     10.1 ศึกษำ วิเครำะห์กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพื่อ
ปฏิบัติ 

และแนะน ำให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

    10.2 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

    10.3 บริกำรงำนท้องถิ่น 

    10.4 รวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศจังหวัดสุรินทร์ 

    10.5 จัดหำทรัพยำกรสำรจังหวัดสุรินทร์ 

    10.6 จัดท ำบรรณนิทัศน์หนังสือข้อมูลท้องท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 

    10.7  จัดนิทรรศกำรท้องถิ่นประจ ำเดือน 

11. งำนหอจดหมำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

    11.1 ศึกษำ กฎระเบียบ งำนแผน ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหอ จดหมำยเหตุ มรภ.
สร.  

    11.2 จัดหำและรวบรวมรูปภำพ และกิจกรรมท่ีส ำคัญของมหำวิทยำลัย 

    11.3 จัดหำรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทรงคุณค่ำจำกหน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัย 

    11.4 คัดแยกเอกสำรแต่ล่ะประเภทของเอกสำร 

    11.5 วิเครำะห์หมวดหมู่ทรัพยำกรแต่ละประเภท 



    11.6 ลงทะเบียนรับทรัพยำกรสำรสนเทศหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

    11.7 จัดนิทรรศกำรหอจดหมำยเหตุเพื่อให้บริกำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ 

    11.8 จัดเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม 

    11.9 สแกนเล่มหนังสือเก่ำ/คู่มือนักศึกษำ/อนุสรณ์ 

    11.10 จัดท ำและพัฒนำเว็ปไซต์หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

    11.11 ให้บริกำรเอกสำรเกี่ยวกับหอจดหมำยเหตุ 

    11.12 พัฒนำฐำนข้อมูลคลังปัญญำ 

    11.13 จัดท ำดัชนี สำระสังเขป แนะแนวกำรใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

สุรินทร์ 

12. บริกำรยืม-คืน 

     12.1 บริกำรยืมหนังสือ  

     12.2 บริกำรรับคืนหนังสือ  

13. จัดเก็บวำรสำรและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องฉบับล่วงเวลำ 

14.  จัดท ำรำยกำรซื้อจ้ำงวำรสำรและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 

15. งำนบริกำรตอบค ำถำมช่วยกำรค้นคว้ำ 

      15.1 บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 

      15.2  บริกำรแนะน ำกำรสืบค้นฐำนข้อมูลวิชำกำรออนไลน์ 

16. งำนจัดช้ันหนังสือ 

17. งำนส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 

18. บริกำรตรวจทำงเข้ำออก               

       18.1  เปิดระบบประตูทำงเข้ำอัตโนมัติและตรวจสอบสภำพพร้อมส ำหรับใช้งำน 

       18.2  เปิดเครื่องสัญญำณกันขโมยและทดสอบระบบพร้อมใช้ 



       18.3  แนะน ำวิธีรูดบัตรสมำชิกแก่นักศึกษำและบุคคลภำยนอกเพื่อเข้ำใช้บริกำร 

       18.4  จัดเก็บสถิติผู้เข้ำใช้บริกำร   

       18.5  ตรวจส่ิงของตรวจกระเป๋ำตรวจสัมภำระก่อนออกจำกอำคำร 

19.  งำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน  

       19.1  ส ำรวจควำมต้องกำรหรือจัดประชุม 

       19.2  จัดระบบห้องสมุด 

20. สรุปสถิติกำรบริกำรและส่งเสริมกำรรู้สำรสนะทศ 

        20.1  บริกำรห้องโสตทัศนวัสดุ 1 

        20.2  บริกำรห้องโสตทัศนวัสดุ 2 

        20.3  บริกำรห้องประชุม 

        20.4  บริกำรห้องบันทึกเสียง 

        20.5 บริกำรวัสดุกรำฟิก เช่น รูปภำพ แผนภูมิ แผนท่ี ฯลฯ 

        20.6 ถ่ำยภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดเก็บและประชำสัมพันธ์ในส่ือ 

ออนไลน ์

21. งำนบริกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรออนไลน์ 

     21.1 บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริกำร  

     21.2 บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ (internet)  

     21.3  แนะน ำกำรสืบค้นฐำนข้อมูล ThaiLis และฐำนข้อมูลต่ำงประเทศ  

     21.4 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้น 

     21.5  สรุปสถิติกำรให้บริกำร  

 

3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



           รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

           1. ด้านการบริหารส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์กฎระเบียบ หลักเกณฑ์   ท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพื่อยึด
เป็นแนวทำงปฏิบัติและให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. งำนสำรบรรณ 

   2.1 พิมพ์และเสนอหนังสือรำชกำร 

   2.2 รับและส่งหนังสือรำชกำร 

   2.3 เก็บรักษำหนังสือรำชกำร 

3. งำนพัสดุ-ครุภัณฑ์ และอำคำรสถำนท่ี 

   3.1 ส ำรวจควำมต้องกำรและเสนอรำยกำรซื้อ จ้ำง เบิก 

   3.2 ตรวจสอบกำรรับและจ่ำยพัสดุ-ครุภัณฑ์ 

   3.3 ส ำรวจ รำยงำนกำรตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ ำปีและเตรียมกำรแทงจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ท่ี
เส่ือมสภำพ 

   3.4 ดูแลควำมเรียบร้อยของสถำนท่ีปฏิบัติงำน 

4. งำนแผนและงบประมำณ 

   4.1 วิเครำะห์นโยบำยและจัดท ำแผนงำน/โครงกำร 

   4.2 ควบคุมและใช้จ่ำยงบประมำณ 

5. งำนศูนย์กลำงประสำนให้บริกำรระดับมหำวิทยำลัย 

   5.1 รับแจ้งและประสำนงำนเพื่อซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 

   5.2 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. งำนประชุมและเลขำนุกำร 

   6.1  เตรียมควำมพร้อม จัดประชุม อ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงประชุม   



   6.2  จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

7. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   7.1 รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ 

   7.2 จัดท ำเอกสำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

        2. ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1. ศึกษำ วิเครำะห์กฎระเบียบ หลักเกณฑ์   ท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ   เพื่อ
ยึดเป็นแนวทำงปฏิบัติและให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. งำนบริหำรจัดกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยให้มีประสิทธิภำพ 

   2.1 จัดกำรฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ำยให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 

   2.2 เฝ้ำระวังระบบและมีกำรแจ้งเตือนกำรโจมตีระบบเครือข่ำยจำกภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

   2.3 วิเครำะห์ปัญหำและแก้ไขปัญหำกำรโจมตีระบบเครือข่ำย พร้อมบันทึกเหตุกำรณ์และ
สรุปรำยงำนผล 

                3. กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   3.1 ส ำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อในระบบเครือข่ำย  ตลอดจนศึกษำ
และวิเครำะห์ควำมต้องกำรด้ำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

   3.2 วิเครำะห์และวำงแผนจุดเช่ือมโยงเครือข่ำยท้ังแบบมีสำยและไร้สำย 

   3.3 ออกแบบและพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและครือข่ำยท้ังแบบมีสำยและไร้สำยให้
ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริกำร 

   3.4 จัดหำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและเครือข่ำยตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 

   3.5 ด ำเนินกำรติดต้ังและทดสอบระบบ ให้มีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมระเบียบ 

   3.6 ก ำกับติดตำมประเมินผลกำรใช้ระบบและสรุปรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจ 

4. กำรบริกำรระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 



4.1 ดูแลและบริหำรจัดกำรระบบกำรเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยและให้สอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

4.2 ดูแลและบริหำรจัดกำรพื้นท่ีส ำหรับจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ 

4.3 ดูแลบริหำรจัดกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยให้สำมำรถใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.4 ดูแลบริหำรจัดกำรอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยให้สำมำรถใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.5 ดูแลบริหำรจัดกำรระบบโทรศัพท์ภำยใน (Voice over IP) 

4.6 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบเครือข่ำย เพื่อน ำผลมำปรับปรุงคุณภำพ 

กำรบริกำรให้ดีขึ้น 

5. บริหำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำรระบบ Data Center 

    5.1 วิเครำะห์ วำงแผน และออกแบบ  เพื่อพัฒนำห้องส ำหรับศูนย์ Data Center และ
โหนดย่อยให้ได้มำตรฐำน 

    5.2 ก ำกับติดตำมกำรพัฒนำห้องให้ถูกต้องตำมมำตรฐำนของศูนย์ Data Center (อย่ำง
น้อย Tire 1) 

    5.3 ดูแลและควบคุมอุปกรณ์ภำยในห้องปฏิบัติกำรระบบ Data Center  ให้สำมำรถใช้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    5.4 ดูแลควบคุมสิทธิ์กำรเข้ำถึงห้องปฏิบัติกำรระบบ Data Center 

6. งำนศูนย์กลำงประสำนให้บริกำรระบบเครือข่ำยส ำหรับสถำบันกำรศึกษำ ในโครงกำรของ 
UniNet 

   6.1 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย
ภำยในสถำบันกำรศึกษำ 

7. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยในอนำคต 

   

      3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 

1. ศึกษำ วิเครำะห์กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบเพื่อยึดเป็น
แนวทำงปฏิบัติและให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 



2. งำนพัฒนำเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ 

   2.1 วำงแผนและรวบรวมข้อมูลท่ีต้องกำร เพื่อพัฒนำเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย 

   2.2 วิเครำะห์และออกแบบโครงสร้ำงเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยโดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐเป็นหลักในกำรออกแบบ 

   2.3 พัฒนำเว็บไซต์มหำวิทยำลัยและเว็บไซต์หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย        

   2.4 ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย  และเว็บไซต์หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

   2.5 เผยแพร่เว็บไซต์มหำวิทยำลัยและเว็บไซต์หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยผ่ำนส่ือ
โซเชียลมีเดีย 

   2.6 ติดตำม บ ำรุงรักษำ และปรับปรุงข้อมูลภำยในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. งำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

   3.1 วิเครำะห์ปัญหำก ำหนดวัตถุประสงค์และส ำรวจควำมต้องกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ 

   3.2 รวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

   3.3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

   3.4 ทดสอบ ปรับปรุง และก ำหนดสิทธิ์ กำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

   3.4 จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

   3.5 ติดตำม บ ำรุงรักษำ และปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

4. งำนพัฒนำส่ือควำมรู้ดิจิทัล คลังส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

   4.1 รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และวำงแผน เพื่อพัฒนำส่ือควำมรู้ดิจิทัล  คลังส่ือดิจิทัล และ
นวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

   4.2 ออกแบบและวำงโครงสร้ำงส่ือควำมรู้ดิจิทัล คลังส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 

   4.3 พัฒนำส่ือควำมรู้ดิจิทัล คลังส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ 



   4.4 เผยแพร่ ทดลองกำรใช้งำนและปรับปรุงส่ือควำมรู้ดิจิทัล คลังส่ือดิจิทัลและนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

    4.5 จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 

    4.6 ติดตำม บ ำรุงรักษำ และปรับปรุง ส่ือควำมรู้ดิจิทัล คลังส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

5. งำนพัฒนำสำรสนเทศในลักษณะ ของกรำฟิก (Infographic) 

   5.1 รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และเลือกรูปแบบกำรน ำเสนอ 

   5.2 ออกแบบโครงสร้ำง และเรียงล ำดับกำรน ำเสนอ 

   5.3 ตรวจสอบข้อมูลและทดลองใช้ 

   5.4 เผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  อยู่เสมอ 

 

        4. ด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์กฎระเบียบ หลักเกณฑ์   ท่ีเกี่ยวกับงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ   เพื่อ
ยึดเป็นแนวทำงปฏิบัติและให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. งำนอบรมและพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำและบุคลำกร 

   2.1 ส ำรวจควำมต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมของนักศึกษำและบุคลำกรและน ำผลกำรส ำรวจ
ไปจัดท ำแผนกำรอบรมให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร 

   2.2 ประชำสัมพันธ์ และเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรอบรม 

   2.3 ด ำเนินกำรอบรม ประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรอบรม 

3. งำนบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน 

   3.1 ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับกำรอบรมของชุมชน และน ำผลกำรส ำรวจ ไปจัดท ำ
แผนกำรบริกำรวิชำกำร ให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำร 

   3.2  ประชำสัมพันธ์และเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรบริกำรวิชำกำร 

   3.3  ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรบริกำร
วิชำกำร 



   3.4  ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้จำกกำรรับบริกำรวิชำกำรของชุมชน 

4. งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และห้องประชุม 

    4.1 ส ำรวจควำมเรียบร้อยของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  อ ำนวยควำมสะดวก
ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และห้องประชุม 

    4.2 ดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งำน    

    4.3 วำงแผนปรับปรุง และพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

    4.4  ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ตำมแผน  

    4.5 รำยงำนสถำนะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก ท่ีเส่ือมสภำพเพื่อ
เตรียมแทงจ ำหน่ำย 

5. ดูแล บ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำย และระบบกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   5.1 ดูแล บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำย  และระบบกล้องวงจรปิดภำยในส ำนักวิทยบริกำร
ฯ 

   5.2 บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย และระบบกล้องวงจรปิดภำยใน ส ำนักวิทยบริกำร
ฯ 

   5.3 วำงแผนปรับปรุง และพัฒนำระบบกล้องวงจรปิดให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   5.4 ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดตำมแผน        

6. ดูแล และบ ำรุงรักษำระบบส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   6.1 ดูแล และบริหำรจัดกำรระบบส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   6.2 บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   6.3 วำงแผนปรับปรุง และพัฒนำระบบส่ือประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   6.4 ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมแผน  

 7. ดูแล และบ ำรุงรักษำระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   7.1 ดูแล และบริหำรจัดกำรระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   7.2  บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบควบคุม  กำรเข้ำออกภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 



   7.3 วำงแผนปรับปรุงระบบควบคุม กำรเข้ำออกให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   7.4 ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมแผน  

8. ดูแล และบ ำรุงรักษำระบบยืม-คืนอัตโนมัติภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   8.1 ดูแล และบริหำรจัดกำรระบบยืม-คืนอัตโนมัติภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   8.2  บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบยืม-คืนอัตโนมัติภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   8.3 วำงแผนปรับปรุงระบบควบคุม กำรเข้ำออกให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   8.4 ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมแผน  

9. ดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 

   9.1 วิเครำะห์และแก้ปัญหำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 

   9.2 ส ำรองข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty-รำยวัน  

   9.3 วำงแผนปรับปรุง และพัฒนำห้อง   ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   9.4  ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ำยห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ให้รองรับข้อมูล ท่ีเพิ่มขึ้น 

10. งำนดูแลและให้บริกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในมหำวิทยำลัย 

   10.1 ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

   10.2  ให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

   10.3 ตรวจสอบ และซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจนป้องกัน
ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกไวรัสคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงำนในมหำวิทยำลัย 

    10.4 ตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจนป้องกัน
ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกไวรัสคอมพิวเตอร์แก่ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

11. งำนบริกำรซอฟต์แวร์ 

   11.1 ส ำรวจควำมต้องกำรและจัดท ำแผนกำรเช่ำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

   11.2 ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรซอฟต์แวร์  และให้ค ำปรึกษำในกำรใช้งำนโปรแกรม
ส ำเร็จรูปต่ำง ๆ 



    11.3 ติดต้ังซอฟแวร์และสรุปสถิติกำรให้บริกำร 

    11.4 สรุปผล และปรับปรุงกำรให้บริกำร  

12. งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 

    12.1 บริกำรโสตทัศนูปกรณ์และสรุปสถิติกำรให้บริกำร 

    12.2 ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรใช้งำนอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยต่ำงๆ เช่น สมำร์ทโฟน 

แทปเล็ต ฯลฯ 

    12.3 สรุปผล และปรับปรุงกำรให้บริกำร  

4. ศูนย์ภาษา 

      รับผิดชอบเก่ียวกับ  

     1. การบริหารงานส านักงานศูนย์ภาษา 

1. ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี
ความ 

รับผิดชอบท้ังส่วนราชการ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบั ติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

2.  ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ   
3.  การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของศูนย์ภาษา  
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ภาษา  
5.  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง / 
1ป ี

ท างาน 230 วัน ท างานเฉล่ียประมาณวันละ 1 ครั้ง  
6.  จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อบริการ ประกอบการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
7.  ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์งานบริการการศึกษาแนะแนวและพฒันา

นักศึกษา  
8.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพด้านงานบริการการศึกษาแนะแนว และพัฒนา
นักศึกษา  



9.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานและสรุปการด าเนินงานประจ าปีด้านงาน
บริการการศึกษา  

10. ดูแลเวปไซต์และการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook page ของศูนย์ภาษาเพื่อการบริหารท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของศูนย์ภาษา  

11. จัดท าฐานข้อมูลท าเนียบผู้เช่ียวชาญทางภาษา  
12. จัดท าคู่มือ และให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานวจัิย การบริการวิชาการ  
13. จัดระเบียบและท าทะเบียนหนังสือ ส่ือสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น  
14. จัดท าประกาศ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ภาษา  
15. ติดต่อประสานงานท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง   
16. ประสานงานและอ านวยความสะดวกด้านต่างๆแก่ผู้เช่ียวชาญ นักศึกษา และชาว

ต่างประเทศท่ีมาเยือนมหาวิทยาลัย  
17. ด าเนินงานร่วมกับฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดท าข้อมูลสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ และ

พัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ  
18. ก ากับและติดตามงานนโยบายและวางแผน  
19. จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

20. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานเพื่อวางแผน 

21. ก าหนดแผนปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  
22. วิเคราะห์ความเส่ียงของกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ ระบุปัจจัยเส่ียง เสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง   
23. ก ากับ ติดตาม และแก้ปัญหาเบ้ืองต้นในการด าเนินกิจกรรมโครงการท่ีรับผิดชอบ  
24. ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานธุรการและ

งานสารบรรณท้ังส่วนราชการ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่
หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

25. วิเคราะห์หนังสือราชการ 
26. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ 
27. จัดท าหนังสือราชการ 
28. จัดท าค าส่ัง ประกาศ ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์ 
29. ตรวจทานหนังสือราชการ 
30. เสนอแฟ้ม 



31. ส าเนาเอกสาร 
32. แจ้งเวียนเอกสาร 
33. จัดเก็บเอกสารราชการ 
34. สืบค้นเอกสารราชการ 
35. ควบคุมดูแลการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารราชการ 
36. ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
37. ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานการเงินท้ัง

ส่วนราชการ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

38. จัดเตรียมแบบฟอร์มการยืมเงินทดรองจ่าย 
39. จัดเตรียมแบบฟอร์มการยืมเงินทดรองจ่าย  
40. จัดเตรียมเอกสารประกอบการช าระหนี้เงินยืม  
41. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย 
42. จัดเตรียมแบบฟอร์มการช าระหนี้เงินยืม 
43. จัดเตรียมเอกสารประกอบการช าระหนี้เงินยืม 
44. ประชุมการบริหารงบประมาณ 
45. ด าเนินการเบิก – จ่ายงบประมาณ 
46. ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน  
47. จัดท าแบบรายงานสถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ 
48. ประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ จัดท าสถิติการปฏิบัติงานภายในศูนย์จัดท าสถิติการ

ปฏิบัติงานตามแบบรายงาน 
49. รวบรวมและจัดท าข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานทุกงานของศูนย ์
50. ส่งรายงานสถิติการปฏิบัติงานของศูนย์ 
51. จัดเก็บเอกสารรายงานสถิติการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
52. เตรียมการประชุม  
53. จัดท าหนังสือเชิญประชุม  
54. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าประชุมทราบเกี่ยวกับการน าเรื่องเข้าท่ีประชุม  
55. รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบวาระการประชุม  
56. จัดท าใบลงช่ือผู้เข้าประชุม  
57. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
58. จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการประชุม  
59. จดบันทึกการประชุม  



60. สรุปรายงานการประชุม  
61. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานพัสดุท้ังส่วน

ราชการและส่วนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าผู้เกี่ยวข้อง  
62. เตรียมการจัดหาพัสดุเพื่อด าเนินการต่างๆ ในงานของศูนย์  
63. จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ภายในศูนย์  
64. ด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ของศูนย์  
65. สรุปรายงานการส ารวจครุภัณฑ์ของศูนย์  
66. จัดท าแบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการของศูนย์  
67. จัดท าส าเนาแบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ปฏิบัติการเพื่อใช้ในการด าเนินงาน  
68. ให้บริการอุปกรณ์ปฏิบัติการต่างๆ  
69. วางแผนการด าเนินงานในหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
70. จัดท ารายละเอียดค าขออนุมัติงบประมาณ (ผ.1) ท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
71. ร่วมวางแผนการด าเนินงานภายในศูนย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
72. ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์  
73. จัดท ากรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของฝ่ายฯ  
74. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน  
75. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของศูนย์  
76. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง self-Assessment Report :SAR ของฝ่ายฯ  
77. จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง self-Assessment Report :SAR ของฝ่ายฯ ให้ผู้รวบรวม  
78. รับการตรวจประเมิน  
79. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน  
80. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
81. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

       2. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่อาจารยแ์ละนักศึกษา 

1.  จัดท าการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาเพื่อการส่ือสารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาภาษา  
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการการจัดแผนการสอบทางภาษา   
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาทักษะทางภาษานักศึกษาทุกช้ันปี  
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานรายงานผลการด าเนินโครงการด้านพัฒนานักศึกษาของศูนย์ภาษา  
6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบวัดความสามารถภาษา  
7.  ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมการเพื่อเพิ่มความสามารถในการทดสอบทางภาษา   



8.  ด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม  
9.  ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมด้านภาษา  
10. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
11. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
12. ด าเนินการจัดประชุม อบรม เสวนาวิชาการ  

13. ด าเนินการประสานงานให้อาจารย์บุคลากรของสถาบันไปฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนา
ทาง 

วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ  

14. ด าเนินงานจัดท ารายละเอียดหลักสูตรการรอบรมเป็นภาษาต่างประเทศ  
         3. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายตามพันธกิจของส านักและมหาวิทยาลัย 

1. ด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือ  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์   
4. ด าเนินงานด้านการแปลเอกสาร  
5. ด าเนินงานด้านล่าม  

6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย 
หรือดูงานต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชีย  

7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 

   ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2560 

 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนด

จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นคุณภำพและ มำตรฐำน โดยก ำหนดรำยละเอียดไว้

ในหมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำร ศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ท้ัง "ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยใน" และ 

"ระบบกำรประกนัคุณภำพภำยนอก" เพื่อใช้เป็นกลไกในกำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของ

สถำบันอุดมศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ได้ประกำศนโยบำยพร้อมท้ังแนวปฏิบัติในกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนสำกลเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับประชำชน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรวำงระบบกลไกกำรด ำเนิน 

งำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดต้ังศูนย์มำตรฐำนกำรศึกษำข้ึนเพื่อให้เป็นหน่วยงำน หลัก

ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกนัคุณภำพของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะต้องก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน หลักเกณฑ์

และวิธีกำรด ำเนินงำน ก ำกับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

คณะวิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ

เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด  ท้ังนี้  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรด ำเนินงำนเพื่อ

รองรับกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  2 

องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งช้ี  ดังนี้  

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ (KPI=Key Performance Indicator) 

องค์ประกอบที่ 1  

ด้านการบริหารจัดการองค์การ 

 

1.1 กระบวนกำรพฒันำแผน 

1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 

1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 



1.4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

1.5 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรหน่วยงำน 

1.6 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

1.7 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

1.8 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

องค์ประกอบที่ 2  ด้านตัวบ่งชี้ที่

ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2.1 สนับสนุนกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสู่มืออำชีพ 

2.2 สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียนกำรสอน 

2.3 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  

2.4 รวบรวม พัฒนำ และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

2.5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยีและ 

     หลักธรรมำภิบำล 

2.6 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

2.7 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

  
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 

                    ตัวบ่งชี้ 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1         :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี้      :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :   รอบปีงบประมำณ ( 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้    :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพันธกิจหลักคือ สนับสนุนกำรเรียน       

กำรสอน  กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ต้องมีควำม

สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีให้มีคุณภำพ ดังนั้น จึงมี

กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำร

ด ำเนินงำนท่ีค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำน

วิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ  ของชำติ ตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2551-2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนำพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 และทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของกระแสโลก เพื่อให้กำรด ำเนินงำน

ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับและสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงท่ี

เหมำะสม  

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกระดับ  

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  
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 

 4-5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6-8 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์กำร

ด ำเนินงำนของส ำนักวิทย

บริกำรฯ โดยกำรมีส่วนร่วม

ของบุคลำกรทุกระดับ  

 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดท ำ

มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของส ำนัก

วิทยบริกำรฯ โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ 

ดังนี้  

1. มีกำรกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 โดยเป็น

แผนยุทธศำสตร์ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ สอดคล้องกับนโยบำย

ของมหำวิทยำลัย 

2. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

พ.ศ. 2561 ด้วยกำรจัดโครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2561 

โดยมีสรุปผลกำรทบทวนว่ำวิสัยทัศน์ยังไม่ครอบคลุมทุก

งำนในสังกัดจึงมีกำรทบทวนร่วมกันเพื่อให้มีควำม

เหมำะสม ด้วยเพิ่มเติมข้อควำมของวิสัยทัศน์ คือ “ มุ่ง

 

 

 

 

 

สวท. 1.1.1- 1  

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ พ.ศ. 2560-

2564 

สวท. 1.1.1- 2  

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี



พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  สร้ำงทักษะ

ภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรด้วย

หลักธรรมาภิบาล 

สำรสนเทศ  (ฉบับทบทวน) 

พ.ศ. 2561 

สวท.1.1.1- 3  แบบลงนำม

กำรเข้ำร่วมกำรทบทวนแผน

ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทย

บริกำรฯ   

  

  



เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

(ต่อ) 2. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ (strategy)  ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้ำประสงค์ (goal) 

กลยุทธ์และโครงกำรโดยก ำหนดผู้รับผิดชอบของโครงกำรไว้

อย่ำงชัดเจนไว้ในแผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ 

2561     

สวท. 1.1.1-4 

แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำร 

สนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 และ 2561     

2. มีกำรถ่ำยทอด 

แผนยุทธศำสตร์ระดับ

หน่วยงำนไปสู่ทุก

หน่วยงำนภำยใน 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรถ่ำยทอด 

แผนยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำนไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

ดังนี้  

1. มีกำรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับงำนย่อยภำยในถึงวิสัยทัศน์ 

และเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้วยกำรจัดประชุมบุคลำกร

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

2. มีกำรมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำรให้ทุกงำนในสังกัดน ำไป

แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักฯ เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ี

ครอบคลุมทุกภำรกิจ  ได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม     

สวท.1.1.2-1 รำยงำนกำร

ประชุมบุคลำกรส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ   

 

สวท.1.1.2-2 รำยงำนผลกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 

กำรวิเครำะห์และทบทวนแผน

ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  

3. มีกระบวนกำรแปลง

แผนยุทธศำสตร์เป็น

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ครบทุกพันธกิจของ

หน่วยงำน 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำร

แปลงแผนยุทธศำสตร์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุก

พันธกิจ ดังนี้  

1. น ำแผนยุทธศำสตร์ไปจัดท ำแผนปฎิบัติกำรประจ ำปีของ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2560 และ 

2561    

สวท. 1.1.3-1 แผนปฎิบัติกำร

ประจ ำปีของส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 

2560 และ 2561     

 สวท. 1.1.3-2  

แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี



2. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง

ระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 

2560 และ 2561    

3. มีกำรจัดท ำแผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategic map) ท่ี

สอดคล้องระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กับแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี พ.ศ. 2560 และ 2561    

สำรสนเทศ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2560 และ 

2561     

 

  



เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผน

ยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปี และค่ำ

เป้ำหมำยของแต่ละตัว

บ่งช้ี เพื่อวัดควำมส ำเร็จ

ของกำรด ำเนินงำนตำม

แผนยุทธศำสตร์และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร

ก ำหนดตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมท้ังเป้ำหมำย (target) ของ

แต่ละตัวบ่งช้ีท่ีจะใช้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนยุทธศำสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 

2560 และ พ.ศ. 2561   

สวท. 1.1.4-1 แผนปฎิบัติกำร

ประจ ำปีของส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ.ศ. 2560 และ 2561      

5. มีกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ครบทุกพันธกิจของ

หน่วยงำน 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดท ำ

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนท้ัง 4 พันธกิจ 

เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนและสร้ำงควำม

เช่ือมั่นว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนใน

เวลำท่ีเหมำะสม 

  

สวท. 1.1.5-1 แผนปฎิบัติกำร

ประจ ำปีของส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ.ศ. 2560 และ 2561      

สวท. 1.1.5-2 ปฏิทินกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน

ท้ัง 4 พันธกิจ 

6. มีกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี

ของแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรำยงำนผล

ต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

มีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำมแผนหรือไม่ และควรมี

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมตัวบ่งช้ีเทียบกับค่ำ

เป้ำหมำยเสนอต่อผู้บริหำรในช่วงเวลำหนึ่งๆ เช่น 3 

เดือน หรือ 6 เดือน   

สวท. 1.1.6-1 กำรรำยงำนผล

กำรด ำเนินตำมตัวบ่งช้ีเทียบ

กับค่ำเป้ำหมำยเป็นรำยไตร

มำส   

7. มีกำรประเมินผล

กำรด ำเนินงำนตำม 

ตัวบ่งช้ีของแผน

ยุทธศำสตร์ อย่ำงน้อยปี

1. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ยุทธศำสตร์โดยกำรเปรียบเทียบผลของตัวบ่งช้ีกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กับค่ำเป้ำหมำย และน ำ

ผลกำรประเมินท่ีได้บรรจุเข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในท่ี

สวท. 1.1.7-1 รำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร

ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ    



ละ 1 ครั้ง และรำยงำน

ผลต่อผู้บริหำรเพื่อ

พิจำรณำ 

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเร่งรัดกำรใช้จ่ำย

งบประมำณให้เป็นไปตำมไตรมำศท่ีก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

8. มีกำรน ำผลกำร

พิจำรณำ ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมกำรบริหำรไป

ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์

และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 

1. มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำม

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับมำ และมีกำรจัดท ำแผนกำร

ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

2. มีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีท่ีได้รับกำรปรับปรุงเสนอคณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยงำน 

สวท. 1.1.8-1  

แผนยุทธศำสตร์และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

พ.ศ. 2560 และ 2561      

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 5 บรรลุเป้าหมาย   



ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนท่ีสนับสนุนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน หลักส ำคัญคือ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำนสนเทศ ห้องสมุดและภำษำ ท้ังนี้ต้อง

มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้น ำควำมรู้และเพิ่มทักษะในด้ำนงำนบริหำร งำนบริกำรและงำนเทคนิค จัดบริกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัย  เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งมีกำรปรับกำรให้บริกำร

อย่ำงต่อเนื่องทุกปี จึงต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกร สร้ำงควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร มีภำรกิจ

พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ส่งเสริมบุคลำกรให้มีโอกำสในกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น พัฒนำบุคลำกรด้ำน

กำรศึกษำดูงำน มีสวัสดิกำรเงินเดือน กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ให้ควำมรู้และ

ควบคุมบุคลำกรด้ำนจรรยำบรรณ ให้บุคลำกรถือปฏิบัติ ท้ังนี้ บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีคุณภำพ

สอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำยของ 

ส 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    : 

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 

            

ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.มีแผนกำรบริหำรและ

กำรพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

เทคนิคกำรด ำเนินงำน 

และมีแผนกำรบริหำร

และพัฒนำบุคลำกร

สำยสนับสนุนท่ีมีกำร

วิเครำะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีแผนกำร

บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

1. มีข้อมูลโครงสร้ำงอัตรำก ำลังของบุคลำกรในปัจจุบัน 

รวมทั้งท่ีต้องกำรในอนำคตอย่ำงน้อย 5 ปีข้ำงหน้ำ 

เพื่อใช้ในกำรวำงแผนควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรของ

หน่วยงำน ก ำหนดอัตรำก ำลังท่ีต้องกำร  

2. แผนพัฒนำบุคลำกรควำมต้องกำรในกำรอบรม 

(training needs) ของบุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อให้

ได้รับกำรฝึกอบรมและสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำ

พัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ   

สวท. 1.2.1-1 

แผนกำรพัฒนำบุคลำกร   

สวท. 1.2.1-2 

โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 

ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 

2560   

2. มีกำรบริหำรและ

กำรพัฒนำบุคลำกรสำย

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร

วิเครำะห์งำน (job analysis) โดยก ำหนดให้มี

ค ำอธิบำยลักษณะงำน (jobdescription) กำรระบุ

สวท. 1.2.2-1 

กำรวิเครำะห์งำนของ

บุคลำกร 



สนับสนุนให้เป็นไปตำม

แผนท่ีก ำหนด 

 

คุณสมบัติ เฉพำะต ำแหน่ง (job specification) รวมทั้ง

ควำมสำมำรถ (competencies ) ท่ีจ ำเป็นต่อกำร

ปฏิบัติงำน   

  

3. มีสวัสดิกำร

เสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดี 

และสร้ำงขวัญและ

ก ำลังใจให้บุคลำกรสำย

สนับสนุนสำมำรถ

ท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรสร้ำง

บรรยำกำศของสถำนท่ีท ำงำนให้น่ำอยู่ ต้ังแต่

สภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรท ำงำน กำรจัด

สวัสดิกำร กำรเอำใจใส่ดูแลบุคลำกรทุกคนอย่ำงเสมอ

ภำคทัดเทียมกันกำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมสุขใน

กำรท ำงำนและมีกำรจัดกิจกรรมสภำกำแฟของ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดกำรพัฒนำ

ร่วมกันเปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มีโอกำสแสดง

ควำมคิดเห็นและร่วมมือในกำรท ำงำน 

 

สวท. 1.2.3-1 

กิจกรรมสภำกำแฟของ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ   

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2. มีสวัสดิกำรตรวจเช็คสุขภำพจำกผู้เช่ียวชำญในกำร

แนะน ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 

สวท. 1.2.3-2 

กำรจัดสวัสดิกำรตรวจเช็ค

สุขภำพประจ ำปีร่วมกับ

มหำวิทยำลัย 

4. มีระบบกำรติดตำม

ให้บุคลำกรสำยสนับ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   สนับสนุนให้

บุคลำกรมีกำรเพิ่มควำมรู้และทักษะกำรปฏิบัติงำน

จำกกำรอบรมหรือกำรพัฒนำเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ

น ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร

สวท. 1.2.4-1 กำรจัดอบรม

น ำควำมรู้และทักษะท่ีได้จำก

กำรพัฒนำมำใช้ในปฏิบัติงำน 

เช่น  กำรจัดอบรมควำมรู้



สนุนน ำควำมรู้และทักษะ

ท่ีได้จำกกำรพัฒนำมำใช้

ในปฏิบัติงำน กำรพัฒนำ

กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ตลอดจนกำรปฏิบัติงำน

ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงำนหรือปรับปรุงตนเอง โดยกำรติดตำมผลกำร

น ำควำมรู้และทักษะไปใช้ภำยหลังกำรอบรม    

เรื่อง กำรจัดท ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำน 

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำน

จรรยำบรรณแก่บุคลำกร

สำยสนับสนุนและดูแล

ควบคุมให้บุคลำกรสำย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดให้มี

กำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ และกิจกรรมส่งเสริม

กำรปลูกฝังจรรยำบรรณแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน

อย่ำงสม่ ำเสมอ และผู้รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ด้ำน

จรรยำบรรณ ควรมีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงและ

พัฒนำตนเองของบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 

สวท. 1.2.5-1 คู่มือกำร

ปฏิบัติกำรตำมจรรยำบรรณ

ของข้ำรำชกำร มหำทิยำลัย

รำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2559 

6. มีกำรประเมินผล

ควำมส ำเร็จของแผนกำร

บริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร

ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำม และ

น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำร

บริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรในรอบปีถัดไป 

สวท. 1.2.6-1 ผลกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

7. มีกำรน ำผลกำร

ประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงกำร

บริหำรและกำรพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุน 

มีกำรด ำเนินกำรจัดปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร

สำยสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ

แผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนในปีถัดไป 

สวท. 1.2.7-1 แผนกำร

พัฒนำบุคลำกร ปี 2561 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย   



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู ้                

ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ข้อท่ี 3 ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำน ควำมรู้และสังคมแห่งกำร

เรียนรู้ มีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่ในส ำนักวิทย

บริกำรฯ ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบและมีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำก

ควำมรู้ท่ีได้รับ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดี ให้บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เข้ำถึงองค์ควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ อันจะส่งผลให้ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรพัฒนำสถำบันสู่กำร

เรียนรู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ กำรคัดเลือก  

กำรรวบรวม  กำรจัดเก็บควำมรู้  กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ท้ังภำยในและภำยนอกส ำนัก

วิทยบริกำรฯ กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ และก ำหนดแนววิธี

ปฏิบัติงำนตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในส ำนัก

วิทยบริกำรฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติงำน และหรือพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
     2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ท่ี

ก ำหนดในข้อ 1 

      3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดีตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 



     4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์

อักษร (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 

 

ผลการด าเนินงาน    

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีกำรก ำหนด

ประเด็นควำมรู้และ

เป้ำหมำยของกำร

จัดกำรควำมรู้ท่ี

สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงำน 

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีมกำร

ก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำร

ควำมรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ตำมประเด็น

ยุทธศำสตร์   

1.2 บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ 

อำจประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน ท่ีก ำกับดูแลด้ำน

ยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ

หน่วยงำน รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ท่ีเป็นไปตำมอัตลักษณ์

ของหน่วยงำน 

 



1.3 หน่วยงำนควรมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ 

โดยเน้นเรื่องกำรพฒันำทักษะควำมสำมำรถของ

บุคลำกรภำยในเป็นหลัก รวมทั้งประเด็นกำรจัดกำร

ควำมรู้ท่ีหน่วยงำนมุ่งเน้นตำมอัตลักษณ์ เช่น เทคนิค

กำรปรับปรุงกำรท ำงำน เทคนิคกำรเพิ่มผลงำนวิจัย/

ผลงำนวิชำกำรภำยในหน่วยงำน   

2. ก ำหนดบุคลำกร

กลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะ

พัฒนำควำมรู้และ

ทักษะในกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำง

ชัดเจนตำมประเด็น

ควำมรู้ท่ีก ำหนดในข้อ 

1 

 

2.1 กลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ

ทักษะในกำรปฏิบัติงำน 

2.2 หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรส ำรวจผล

กำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นจุดเด่นของบุคคลำกร 

โดยเฉพำะด้ำนกำรให้บริกำร กำรปฏิบัติงำนตำม

ภำรกิจท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงำน เพื่อน ำมำ

ก ำหนดเป็นประเด็นส ำหรับใช้ในกระบวนกำรจัดกำร

ควำมรู้ให้ได้องค์ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร

พัฒนำคุณภำพผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. มีกำรแบ่งปันและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

จำกควำมรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบกำรณ์

ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อ

ค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดี

ตำมประเด็นควำมรู้ท่ี

ก ำหนดในข้อ 1 และ

3.1 หน่วยงำนควรเชิญบุคลำกรภำยใน หรือ

ภำยนอกท่ีมีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนวิชำกำรและ

ผลงำนทำงด้ำนวิจัย รวมทั้งผลงำนด้ำนอื่นๆ ท่ี

หน่วยงำนมุง่เน้นมำถ่ำยทอดควำมรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวัตกรรม อย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนเวทีต่ำงๆ เช่น กำรจัด

ประชุมสัมมนำ เพื่อกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับ

เจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว 

3.2 หน่วยงำนควรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและ

วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหนว่ยงำน เช่น กำร

 



เผยแพร่ไปสู่บุคลำกร

กลุ่มเป้ำหมำยท่ี

ก ำหนด 

 

ส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ำยด้ำนกำร

จัดกำรควำมรู้ ท้ังระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย เพื่อให้เกิด

วัฒนธรรมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดย

กำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ท้ังด้ำน

งบประมำณ เวลำ สถำนท่ี 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

  3 ข้อ 3 3 บรรลุเป้าหมาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ 1.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแผนแม่บทเพื่อกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้มีเสถียรภำพ เพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจท่ี

สนับสนุนพันธกิจของของส ำนัก และมหำวิทยำลัยให้เป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ภำยในและภำยนอก   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1.  มีระบบและกลไกพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ   

2.  มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

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 

 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 



1 มีระบบและกลไก

พัฒนำระบบ            

เทคโนโลยีดิจิทัล                    

เพื่อกำรบริหำร                 

และกำรตัดสินใจ 

ส ำนักวิทยบริกำรเเละเทคโนโลยีสำรสนเทศ         

มีระบบเเละกลไกพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อกำรบริหำรเเละตัดสินใจ ดังนี้  

   1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ  

และปรับปรุงระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัย 

รำชภัฏสุรินทร์ ในปีกำรศึกษำ 2559 ร่วมกับ

(ร่ำง)  แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ            

และกำรส่ือสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

เพื่อวำงเเผนพัฒนำต่อยอดในปีกำรศึกษำ 2560 

   2. ประชุมจัดท ำเเผนกำรด ำเนินโครงกำร/

กิจกรรมหลักในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล     

เพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ประจ ำปี             

กำรศึกษำ 2560 ดังโครงกำรต่อไปนี้ 

    - โครงกำรช ำระค่ำบริกำรสัญญำณ

อินเทอร์เน็ต 

    - โครงกำรช ำระค่ำบริกำรหมำยเลข ISDN 

เเละโทรศัพท์ส ำนักงำน 

    - โครงกำรช ำระค่ำบริกำรระบบป้องกัน        

กำรบุกรุกเครือข่ำย 

    - โครงกำรเช่ำซอฟต์เเวร์ลิขสิทธิ์ 

    - โครงกำรจัดหำวัสดุรองรับกำรปฏิบัติงำน 

    - โครงกำรพัฒนำเเละปรับปรุงระบบ

เครือข่ำยอำคำร 31 

สวท.1-1.4.1 ผลกำรด ำเนิน 

โครงกำรพัฒนำเเละปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

สวท.1-1.4.2 รำยงำนกำร

ประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ครั้งท่ี 1/2561   

สวท.1-1.4.3 โครงกำรช ำระ         

ค่ำบริกำรสัญญำณอินเทอร์เน็ต 

สวท.1-1.4.4 โครงกำรช ำระ           

ค่ำบริกำรหมำยเลข ISDN          

เเละโทรศัพท์ส ำนักงำน 

สวท.1-1.4.5 โครงกำรช ำระ           

ค่ำบริกำรระบบป้องกันกำรบุกรุก

เครือข่ำย 

สวท.1-1.4.6 โครงกำรเช่ำ   

ซอฟต์เเวร์ลิขสิทธิ์ 

สวท.1-1.4.7 โครงกำรจัดหำวัสดุ

รองรับกำรปฏิบัติงำน 

สวท.1-1.4.8 โครงกำร               

พัฒนำเเละปรับปรุงระบบ           

เครือข่ำยอำคำร 31 

สวท.1-1.4.9 โครงกำรจัดหำ

ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร           



    - โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ประกอบอำคำร 

วิทยบริกำรเเละงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    - โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์รองรับกำร           

ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

    - โครงกำรบริกำรวิชำกำรเเละสร้ำง

เครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ          

วิทยบริกำรเเละงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

สวท.1-1.4.10 โครงกำรจัดหำ

ครุภัณฑ์รองรับกำรให้บริกำร

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

สวท.1-1.4.11 โครงกำรบริกำร 

วิชำกำรเเละสร้ำงเครือข่ำย           

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2 มีแผนกำรด ำเนินงำน

พัฒนำระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อกำรบริหำร            

และกำรตัดสินใจ 

 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีเเผนกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรเเละตัดสินใจ 

โดยเเบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

   1. เเผนพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร

บริหำรและกำรตัดสินใจท่ีด ำเนินกำรโดยส ำนัก

วิทยบริกำรฯ ดังกิจกรรมย่อยต่อไปนี้  

    - ระบบสำรสนเทศท่ัวไป ได้เเก่ เว็บไซต์

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

เเบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมออนไลน์ 

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจออนไลน์                 

ระบบเครือข่ำยส่วนตัวเสมือน (VPN) 

    - ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ได้แก่          

ระบบบริกำรเครือข่ำยไร้สำย (Wifi) ฐำนข้อมูล 

ผู้ใช้ระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งำนอินเทอร์เน็ต 

ระบบ eduroam ระบบจัดสรรพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

ระบบอีเมล์มหำวิทยำลัย ระบบกำรจัดเก็บ 

สวท.1-1.4.12 แผนกำรด ำเนิน

กิจกรรมย่อยในกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำร

และกำรตัดสินใจของส ำนัก          

วิทยบริกำรฯ 

สวท.1-1.4.13 แผนพัฒนำระบบ

สำรสนเทศทำงกำรเงิน บัญชี         

เเผนงบประมำณ                      

ของมหำวิทยำลัย 



Logs ระบบเฝ้ำระวังป้องกนักำรบุกรุก               

บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต   

    - ระบบบริหำรจัดกำรเเละให้บริกำร         

ซอฟต์เเวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft  

   2. เเผนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำร

ตัดสินใจท่ีด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำยใน

มหำวิทยำลัย ได้เเก่ เว็บไซต์มหำวิทยำลัย   

ฐำนข้อมูลกำรสมัครและรำยงำนผลระบบจิต

อำสำท ำควำมดีด้วยหัวใจ โดยกองพัฒนำ

นักศึกษำ เเละระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน 

บัญชี เเผน งบประมำณ โดยส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรเเละงำนทะเบียน กองคลัง                   

กองนโยบำยเเละเเผน กองบริหำร                    

งำนบุคคล  เเละงำนพัสดุ  

3 มีกำรน ำระบบกลไก 

ไปสู่กำรปฏิบัติ/

ด ำเนินงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ดังนี ้

   1. เเต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมย่อย   

   2. ประชุมวิเครำะห์เเละวำงโครงสร้ำงด ำเนิน

กิจกรรม 

   3. ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560          

ส ำหรับโครงกำร/กิจกรรมย่อยท่ีใช้งบประมำณ  

   4. ศึกษำเเละรวบรวมข้อมูล ตลอดจน          

ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรม/สัมมนำท่ีเกี่ยวกับ

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัล                         

สวท.1-1.4.14 ค ำส่ังเเต่งต้ัง

คณะกรรมกำร พัฒนำ                  

เเละปรับปรุงเว็บไซต์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

สวท.1-1.4.15 ค ำส่ังเเต่งต้ัง

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศทำงกำรเงินเเละบัญชี 

สวท.1-1.4.16 รำยงำนกำร

ประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ครั้งท่ี 2/2561 



เพื่อน ำควำมรู้มำพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล               

เพื่อกำรบริหำรเเละตัดสินใจให้เเล้วเสร็จ 

ตำมเเผน 

   5. เปิดใช้งำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล              

เพื่อกำรบริหำรเเละตัดสินใจ 

สวท.1-1.4.17 รำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำร            

พัฒนำเเละปรับปรุงเว็บไซต์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

สวท.1-1.4.18 รำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงิน 

เเละบัญชี 

สวท.1-1.4.19 เว็บไซต์ส ำนัก

วิทยบริกำรฯ arit.srru.ac.th 

สวท.1-1.4.20 เว็บไซต์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

srru.ac.th 

สวท.1-1.4.21 ระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์ hd.srru.ac.th 

สวท.1-1.4.22 แบบฟอร์ม

ลงทะเบียนอบรมออนไลน ์

สวท.1-1.4.23 แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจออนไลน ์

สวท.1-1.4.24                            

กำรประชำสัมพันธ์วิธีกำรติดต้ัง 

VPN Client  



สวท.1-1.4.25                  

กำรประชำสัมพันธ์บริกำร          

เครือข่ำยไร้สำย (Wifi) 

สวท.1-1.4.26 หนังสือขอ

อนุญำตเปิดใช้งำนระบบ

ตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งำน

อินเทอร์เน็ตเเบบใหม่ 

สวท.1-1.4.27 ฐำนข้อมูลผู้ใช้

ระบบตรวจสอบตัวตนผู้ใช้งำน

อินเทอร์เน็ต 

สวท.1-1.4.28 ระบบเฝ้ำระวัง

ป้องกันกำรบุกรุกบนเครือข่ำย

อินเทอร์เน็ต 

สวท.1-1.4.29 ระบบบริหำร

จัดกำรเเละให้บริกำรซอฟต์เเวร์

ลิขสิทธิ์ Microsoft 

สวท.1-1.4.30 ระบบคลังปัญญำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

สวท.1-1.4.31 ระบบจิตอำสำ 

ท ำควำมดีด้วยหัวใจ 

4 มีกำรก ำกับติดตำม 

และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำกับติดตำม               

และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร ดังนี้ 

1.    1. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจต่อผู้บริหำรส ำนักฯ เป็นประจ ำ               

สวท.1-1.4.32 สรุปผลกำร

ปฏิบัติงำน งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ รำยเดือน 



ทุกเดือนเพื่อน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรมหำวิทยำลัย  
  2. จัดท ำเอกสำรช้ีเเจง/เข้ำพบผู้บริหำรระดับ

ส ำนัก/มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง             

ในกรณีท่ีพบปัญหำ/อุปสรรคท่ีต้องขอ              

ควำมเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรเเก้ไข โดยเร่งด่วน 

เช่น ปัญหำกำรโจมตีระบบเครือข่ำย              

ปัญหำระบบเครือข่ำยภำยในคณะ/ส ำนัก           

เเละผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กระเเสไฟฟ้ำ

ขัดข้อง 

สวท.1-1.4.33 หนังสือเเจ้ง

ปัญหำกำรโจมตีระบบ                 

เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  

เเละขออนุญำตป้องกันปัญหำ 

สวท.1-1.4.34 หนังสือ              

เเจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบ

เครือข่ำย เเละก ำหนดกำรสัญจร

เพื่อหำรือเเนวทำงเเก้ปัญหำ 

สวท.1-1.4.35 ประมวลภำพ 

กำรสัญจรเพื่อหำรือเเนวทำง          

เเก้ไขปัญหำระบบเครือข่ำย

ภำยในร่วมกับคณะผู้บริหำร         

เเละผู้รับผิดชอบภำยในคณะ/

ส ำนัก 

5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหำรไป

ปรับปรุงแก้ไข 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำข้อเสนอแนะ           

ของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

   1. เเก้ไขกำรต้ังค่ำเเละจัดท ำระบบกรอง 

(Filter) ภำยในองค์กรเพื่อป้องกันกำรโจมตี        

ท่ีมีต้นทำงจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย      

   2. บันทึกสถิติเหตุกำรณ์กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง

ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์                  

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ เเละผังกำรพัฒนำ           

เเละปรับปรุงรระบบไฟฟ้ำภำยในมหำวิทยำลัย 

สวท.1-1.4.36 กำรตั้งค่ำเเละ

จัดท ำระบบกรอง (Filter) ภำยใน

องค์กร 

สวท.1-1.4.37 สถิติเหตุกำรณ์

กระแสไฟฟ้ำขัดข้องภำยใน

มหำวิทยำลัย แนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำ  เเละผังกำรพัฒนำ            

เเละปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยใน

มหำวิทยำลัย 

สวท.1-1.4.38 



   3. เเก้ไขแบบฟอร์มระบบ 3 มิติให้สอดคล้อง

กับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำร

พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

แบบฟอร์มระบบ 3 มิติแบบเดิม 

และแบบท่ีปรับแก้ให้สอดคล้อง

กับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 

2560 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้ำหมำย 

 

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 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีมอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
ส่ือสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำนได้  

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนรว่มในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
มหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

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 

 

ผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีกระบวนกำรสรรหำ

ผู้บริหำรท่ีเป็นระบบ 

โปร่งใสตรวจสอบได้    

1. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยฯ 

ท่ีเป็นไปพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ข้อบังคับต่ำงๆ 

เพื่อให้ทรำบถึงบทบำทหน้ำท่ีท่ีมีต่อหน่วยงำนก่อนจะปฏิบัติ

หน้ำท่ี 

สวท. ................

แต่งต้ังคณะกรรมกำร

สรรหำผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 



2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์  

ก ำหนดทิศทำงกำร

ด ำเนินงำนและสำมำรถ

ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร

ทุกระดับมีควำมสำมำรถ

ในกำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์มีกำรน ำ

ข้อมูลสำรสนเทศเป็น

ฐำนในกำรปฏิบัติงำน

และพัฒนำมหำวิทยำลัย 

1. คณะกรรมกำรบริหำรก ำกับดูแลหน่วยงำนไปสู่ทิศทำงท่ี

ก ำหนดร่วมกันและมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของประเทศ รวมทั้งทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

ของโลก 

2. ผู้บริหำรสร้ำงระบบและกลไกกำรถ่ำยทอดนโยบำย 

วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงำนและบุคลำกรทุกระดับ

ทรำบและมีควำมเข้ำใจร่วมกัน 

3. มีกำรเปิดเผยประวัติควำมเป็นมำหน่วยงำน รำยงำนกำร

ประเมินตนเองและรำยงำนต่อสำธำรณชน 

บนเว็ปไซด์ www.aritr.srru.ac.th 

สวท. ................ค ำส่ัง

แต่งต้ังผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

สวท. ................ 

ค ำส่ังแต่งต้ังรอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

วิทยบริกำรฯ 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ 

ติดตำมและประเมินผล

กำรด ำเนินงำนตำมท่ี

มอบหมำย รวมทั้ง

สำมำรถส่ือสำรแผนและ

ผลกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน ไปยังบุคลำกร

ในหน่วยงำน 

 

3.1 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรน ำนโยบำยและแผน

กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรประชุมผู้บริหำรอย่ำงน้อย ปีละ 

1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย หรือปรับแผนกำรด ำเนินงำน

ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมท้ังสร้ำงกลไกภำยใน

เพื่อส่ือสำรแผนกำรด ำเนินงำนไปยังบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทุก

ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหำรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญตำม

ภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วน รวมทั้งกำรติดตำม

ผลสัมฤทธิ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย หรือ

ปรับแผนกำรด ำเนินงำนในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลกำร

ด ำเนินงำนไปยังบุคลำกรทุกระดับผ่ำนกำรส่ือสำรภำยใน โดย

ใช้ส่ือต่ำงๆ ท่ีตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย 

 

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้

บุคลำกรในสถำบันมี

ส่วนร่วมในกำรบริหำร

จัดกำร ให้อ ำนำจในกำร

4.1 ผู้บริหำรควรมีระบบกำรส่ือสำร 2 ทำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน อันจะท ำให้ได้ข้อมูล

เพื่อกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 



ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำม

ควำมเหมำะสม 

4.2 ผู้บริหำรด ำเนินกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรบริหำร

จัดกำรโดยกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่ผู้บริหำรหรือผู้

ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัว พร้อมกับมีกำรก ำกับ 

และตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรท ำงำนมี

ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลคุ้มค่ำ และมีควำมเส่ียงอยู่ระดับในท่ี

ยอมรับได้  

4.3 ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำง

ขวัญและก ำลังใจต่อบุคลำกรเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำร

จัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพและเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 

โครงกำรพัฒนำองค์กำรให้คล่องตัว (lean organization) เป็น

ต้น 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอด

ควำมรู้และส่งเสริม

พัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้

สำมำรถท ำงำนบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ

หน่วยงำนเต็มตำม

ศักยภำพ 

 

 

5.1 ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน โดยเน้นกำร

เพิ่มทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหรือเพิ่ม

ศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น กำรสอนงำน

ท่ีหน้ำงำน (on – the – job training) จัดท ำคู่มือกำร

ปฏิบัติงำน เป็นต้น 

5.2 ผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ควรน ำหลักกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ 

เพื่อกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ร่วมกัน

ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน อำทิ กำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำร

สร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฎิบัติ (community of practices) 

เป็นต้น 

 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำน

ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

10 ประกำร โดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ของ

6.1 ผู้บริหำรควรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นเครื่องมือในกำร

บริหำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้ไปสู่ทิศทำงท่ีก ำหนด

ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรหน่วยงำน  และคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน โดยให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำของประเทศและทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก 

 



มหำวิทยำลัยและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

 

 

6.2 ผู้บริหำรมีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

โดยเฉพำะในประเด็นกำรปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในเรื่องคุณภำพทำงวิชำกำรและเปิดโอกำสให้มีส่วน

ร่วมจำกทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

6.3 ผู้บริหำรมีกำรเปิดเผยประวัติ มีรำยงำนประเมินตนเอง 

จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนและรำยงำน 

กำรเงินของสถำบันเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน

เป็นประจ ำทุกปี 

6.4 ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกำรตรวจสอบภำยในของสถำบันกำรศึกษำ 

และรำยงำนกำรเงินของสถำบันเสนอต่อสภำสถำบันเป็น

ประจ ำทุกปี 

7.สภำมหำวิทยำลัย

ประเมินผลกำร

บริหำรงำนของ

หน่วยงำนและผู้บริหำร

น ำผลกำรประเมินไป

ปรับปรุงกำรบริหำรงำน

อย่ำงเป็นรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 7 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย   

 



ตัวบ่งชี้ที ่1.6    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้อง

มีแผนยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถผลักดันแผน

ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำร

ด ำเนินงำนท้ังจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อื่น ๆ ท่ีส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับ มีกำรจัดสรร

งบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้

เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยครบทุกโครงกำรและ

กิจกรรม เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้  

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 

และน 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 ำนัก

วิทยบริกำรฯ  ควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์

และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำท่ี

มหำวิทยำลัยใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ยุทธศำสตร์น้ันบังเกิดผลจำกน้ันจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่

ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อ

หน่วยในกำรผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผน

ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลการด าเนินงาน    

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน 

 

1. มีแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินเป็นแผนท่ีแสดงให้

เห็นถึงแหล่งท่ีมำและแหล่งใช้ไปของเงินท่ีต้องในกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ  2. 

มีกำรตั้งคณะกรรมกำรท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรวิเครำะห์

ทรัพยำกรท่ีต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผน

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และท ำกำรประเมินมูลค่ำ

ของทรัพยำกรท่ีต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมำณในกำร

ด ำเนินกำรตำมแผน และก ำหนดแหล่งท่ีมำของ

งบประมำณดังกล่ำว ซึ่งอำจจะเป็นงบประมำณ

แผ่นดิน เงินรำยได้  เงินบริจำค หรือหน่วยงำนจะต้อง

จัดให้มีกำรระดมทุนจำกแหล่งทุนต่ำง ก่อนท่ีจะน ำ

ข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดท ำงบประมำณประจ ำปีตำมแหล่ง

งบประมำณนั้นๆ 

 



2. มีแนวทำงจัดหำ

ทรัพยำกรทำงด้ำน

กำรเงิน หลักเกณฑ์กำร

จัดสรร และกำรวำง

แผนกำรใช้เงิน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

1. มีแนวทำงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนท่ีเหมำะสมกับ

ลักษณะของค่ำใช้จ่ำยหรือเงินทุนและเพียงพอ ส ำหรับ

กำรบริหำรภำรกิจของหน่วยงำนในทุกด้ำนให้เป็นไป

ตำมเป้ำหมำย 

2. มีแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมหลักเกณฑ์ท่ี

ก ำหนดล่วงหน้ำและได้รับกำรยอมรับโดยท่ัวไปของ

ประชำคม ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรร

ทรัพยำกรอยู่แล้วควรได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสม

ของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

3. มีแผนกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงินอย่ำงเพยีงพอ 

ส ำหรับกำรบริหำรภำรกิจของหน่วยงำนในทุกด้ำนให้

เป็นไปตำมเป้ำหมำย และมีแผนใช้เงินอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เพื่อจะท ำให้รำยได้รำยจ่ำย เป็นไปอย่ำง

เหมำะสม 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. มีงบประมำณ

ประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติกำรในแต่ละ

ภำรกิจและกำรพัฒนำ

หน่วยงำนและบุคลำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรและหลักกำรในกำรท ำ

งบประมำณประจ ำปีก่อนท่ีจะน ำงบประมำณประจ ำปี

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรโดยได้มีกำรวิเครำะห์กำร

ใช้ไปของเงินตำมงบประมำณในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. งบประมำณประจ ำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละปีมำกน้อยเพียงใด 

 2. เมื่อวิเครำะห์ตำมภำรกิจของหน่วยงำนแล้ว 

งบประมำณประจ ำปีในแต่ละภำรกิจมีควำมเพียงพอ

มำกน้อยเพียงใด 

 



  3. เมื่อวิเครำะห์ตำมแผนกำรพัฒนำหน่วยงำนแล้ว 

งบประมำณประจ ำปีส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรมี

ควำมเหมำะสมตำมนโยบำยมำกน้อยเพียงใด 

4.กำรจัดท ำรำยงำน

ทำงกำรเงินอย่ำงเป็น

ระบบและรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริหำร 

อย่ำงน้อย ปีละ 2 ครั้ง  

มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีประกอบไปด้วยงบ

รำยรับ ค่ำใช้จ่ำยและงบดุลอย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อย

ทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถำนะของเงิน

รำยได้ หักค่ำใช้จ่ำยแล้วหน่วยงำนมีงบประมำณเหลือ

เพียงพอ ท่ีจะใช้ในกิจกรรมของหน่วยงำนในช่วงถดัไป 

มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรของ

หน่วยงำน   

 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำง

กำรเงินไปใช้ในกำร

วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และ

วิเครำะห์สถำนะทำง

กำรเงินและควำมมั่นคง

ของหน่วยงำนอย่ำง

ต่อเนื่อง 

5.1 จัดท ำรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร เป็นรำยงำนท่ีแจ้งให้

ผู้บริหำรได้ทรำบว่ำ ได้ใช้เงินตำมแผนหรือไม่และได้ใช้

เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จำกกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง 

มีงบประมำณเหลือจ่ำยในแต่ละแผนเท่ำไร 

5.2 มีกำรจัดท ำค่ำใช้จ่ำยต่อกิจกรรม 

5.3 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของหน่วยงำน 

5.4 มีกำรวิเครำะห์เพื่อพยำกรณ์รำยรับและรำยจ่ำยใน

อนำคต 

 

มีหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในและภำยนอก ท ำ

หน้ำท่ีตรวจติดตำมกำร

ใช้เงินให้เป็นไปตำม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ี

มหำวิทยำลัยก ำหนด 

หน่วยงำนท่ีมีส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้

ตรวจสอบภำยนอกอยู่แล้ว หำกส ำนักงำนตรวจเงิน

แผ่นดินไม่ได้เข้ำตรวจสอบเป็นประจ ำทุกปี ควรจัดให้

มีผู้ตรวจสอบภำยนอกเข้ำตรวจตำมระเบียบท่ี

มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 



 6.2 มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 

committee) หรือรวมทั้งผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็น

ทำงกำร 

7. ผู้บริหำรระดับสูงมี

กำรติดตำมผลกำรใช้เงิน

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

และน ำข้อมูลจำก

รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้

ในกำรวำงแผนและกำร

ตัดสินใจ 

 

7.1 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรและกำรตัดสินใจช่วยในกำรติดตำมกำรใช้เงิน 

จัดท ำรำยงำนต่ำงๆท่ีเป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีผู้บริหำรจะต้อง

ทรำบ และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน

ของหน่วยงำน 

7.2 มีกำรน ำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำร/

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

 7 ข้อ 7 5 บรรลุเป้าหมาย   

 



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 ให้เป็นไป

ตำมนโยบำย เป้ำประสงค์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยส ำนักวิทยบริกำรฯ  รวมทั้งกำร

รำยงำนผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและ

ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง   

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. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีหน่วยงำนพัฒนำขึ้นและ

เผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน 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 

 

ผลการด าเนินงาน    

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีระบบและกลไก 

กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในท่ีเหมำะสม

และสอดคล้องกับภำรกิจและ

พัฒนำกำร 

ของหน่วยงำนต้ังแต่ระดับ

หน่วยงำนย่อย และ

1. หน่วยงำนควรใช้ระบบประกันคุณภำพท่ี

มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือพัฒนำระบบประกัน

คุณภำพท่ีเหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของหน่วยงำน 

โดยอำจบูรณำกำรระบบประกันคุณภำพท่ี

ระดับอุดมศึกษำ 

2. ระบบประกันคุณภำพท่ีน ำมำใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรท่ีด ำเนินกำรเป็น

 



ด ำเนินกำรตำมระบบท่ี

ก ำหนด 

ประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำม

แผน กำรตรวจสอบ ประเมินและกำรปรับปรุงพัฒนำ 

เพื่อให้กำรด ำเนินภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์และมีกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

3. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำร

ประกันคุณภำพเพื่อผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพ

เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ต้ังแต่ระดับหน่วยงำน หน่วยงำน

ย่อย จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำย

และให้ควำมส ำคัญเรื่องกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในโดยคณะกรรมกำร

ระดับนโยบำยและผู้บริหำร

สูงสุดของหน่วยงำน 

1. คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุด

ของหน่วยงำน ต้องให้ควำมส ำคัญและก ำหนด

นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีชัดเจน โดย

เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีท้ังภำยในและ

ภำยนอกหน่วยงำน 

2. มีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำร

จัดระบบกำรประกันคุณภำพพร้อมท้ังก ำหนด

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพท่ี

เหมำะสม 

3. มีกลไกเช่ือมโยงกำรปฏิบัติงำนต้ังแต่ระดับบุคคล 

ระดับหน่วยงำนย่อย ระดับหน่วยงำน ถึงระดับสถำบัน 

เพื่อให้ได้คุณภำพตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนด 

4. มีคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับเพื่อก ำกับกำร

ด ำเนินงำนให้สู่กำรปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 2.5 มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและ

กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

 



3.มีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ี

เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของ

หน่วยงำนท่ีสอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

 

3.1 หน่วยงำนอำจก ำหนดมำตรฐำนและก ำหนดตัว

บ่งช้ีท่ีใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัด

กับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตลอดจนมำตรฐำน และ

กฎเกณฑ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ตัวบ่งช้ีท่ีเพิ่มเติมขึ้นตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 

ควรช้ีวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครบถ้วนท้ังปัจจัย

น ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใช้ก ำกับแต่ละตัวบ่งช้ี 

ต้องสำมำรถวัดระดับคุณภำพตำมเป้ำหมำยของตัว

บ่งช้ีนั้นๆ และเป็นเกณฑ์ท่ีน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง 

 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในท่ีครบถ้วน 

ประกอบด้วย  

1) กำรควบคุม ติดตำมกำร

ด ำเนินงำน และประเมิน

คุณภำพ  

2) กำรจัดท ำรำยงำน

ประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำน

ประเมินคุณภำพ เสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริหำร     

ตำมก ำหนดเวลำ    

3) กำรน ำผลกำรประเมิน

คุณภำพไปท ำแผนกำร

1. มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีกำรก ำหนดกำร

ควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำร

ประเมินคุณภำพ 

2. มีกำรน ำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ในกำรด ำเนินงำน

ด้ำนระบบคุณภำพ และกำรปรับปรุงระบบและกลไก

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3. มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมิน

คุณภำพท่ีมีข้อมูลครบถ้วนเสนอคณะกรรมกำรบริหำร 

พิจำรณำและเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

 

 



พัฒนำคุณภำพของ

หน่วยงำน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

5. มีกำรน ำผลกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในมำ

ปรับปรุงกำรท ำงำน และ

ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของ

แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 

หน่วยงำนควรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของ

แผนกลยุทธ์น ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพ มำตรกำร 

และแผน พัฒนำคุณภำพในแต่ละปี ไปวิเครำะห์และ

ด ำเนินกำรหรือประสำนงำนกับคณะกรรมกำร/

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำนในส่วนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือร่วม

รับผิดชอบ โดยมีเป้ำหมำยให้ผลกำรด ำเนินงำนตำม

ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน มีกำรพัฒนำขึ้น

จำกปีก่อนหน้ำทุกตัวบ่งช้ี 

 

6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้

ข้อมูลสนับสนุนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ครบทุกองค์ประกอบ

คุณภำพ 

 

หน่วยงำนควรจัดให้มีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถ

น ำเสนอข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรประกัน

คุณภำพท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทุกองค์ประกอบ

คุณภำพ และสำมำรถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับบุคคล 

หน่วยงำนย่อย หน่วยงำน และสถำบัน รวมถึงเป็น

ระบบท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกับระบบฐำนข้อมูลท่ี

มหำวิทยำลัยจัดท ำขึ้น 

 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในกำรประกัน

คุณภำพ  โดยเฉพำะ

ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของ

หน่วยงำน 

 

หน่วยงำนควรส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยงำนเข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประกนัคุณภำพ และเปิด

โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะผู้รับบริกำร

ตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น ผู้รับบริกำรด้ำนกำร

วิจัย หรือชุมชนผู้รับบริกำรทำงวิชำกำรของหน่วยงำน  

ได้เข้ำมีมำส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ อำทิ ใน

รูปแบบของกำรร่วมเป็นกรรมกำร กำรร่วมก ำหนดตัว

บ่งช้ีและเป้ำหมำย กำรให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือกำรให้

 



ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

ระหว่ำงมหำวิทยำลัยและมี

กิจกรรมร่วมกัน 

   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ

งำนวิจัยด้ำนกำรประกัน

คุณภำพท่ีหน่วยงำน

พัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงำนอื่นสำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์ 

  

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 4 บรรลุเป้าหมาย   

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ 1.8  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้      :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจเพื่อพัฒนำเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  รวบรวม  

พัฒนำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและมหำวิทยำลัย สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร

วิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงต้องมีกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ของหน่วยงำนเพื่อน 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 อนุโลมให้ใชค้ะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ในกรณีที่หน่วยงำนจัดโครงกำร  มีตัวอย่ำงกำรค ำนวณ ดังน้ี 

 วิธีการค านวณ ความพึงพอใจ   =  (  ) 

  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 มีค่ำเฉลี่ย 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 

ผลการด าเนินงาน    

รายงานผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 

2560 

 

 



งานวิทยบริการ   (ผลการประเมินคะแนน  3.86  ระดับความพึงพอใจระดับมาก) 

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

        ในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 150 คน แยก

เป็นชำย จ ำนวน 34 คน ร้อยละ 22.7 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 116 คน ร้อยละ 77.3   

 

ตอนที่ ๒ ลักษณะการใช้บริการห้องสมุด 

          ในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุดส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 150 คน โดยมี

จ ำนวนผู้ท่ีมำใช้บริกำรห้องสมุดมำกท่ีสุดสัปดำห์ละ 1-2 วัน จ ำนวน 76 คน ร้อยละ 50.7 ซึ่งช่วงเวลำท่ีผู้มำ

ใช้บริกำรมำกท่ีสุด เวลำ 11.01 -14.00 น. จ ำนวน 75 คน ร้อยละ 50 และประเภทงำนบริกำรท่ีผู้มำใช้บริกำร

มำกท่ีสุด งำนบริกำรยืม – คืนหนังสือ จ ำนวน 115 คน  ร้อยละ 33.72 

  

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด   

        แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 150 คน 

พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่ำเฉล่ีย ( X = 3.86 )  

  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากการตอบแบบสอบถามที่ผู้มาใช้บริการ และได้ให้ข้อเสนอแนะแยกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

         บริกำรโต๊ะเก้ำอี้ไม่เพียงพอส ำหรับนักศึกษำช่วงใกล้สอบและกำรให้บริกำรด้ำนห้องใน 



ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มห้องค้นคว้ำเฉพำะอำจำรย์ผู้สอนมี

ห้องเรียน ห้องท ำงำนกลุ่มย่อย ห้องดูหนงัฟงัเพลง ห้องบริกำรอ่ำนหนงัสือตลอด 24 ช่ังโมง ควรมีมุมท่ี

นักศึกษำสำมำรถนั่งเล่นและนอนเล่นอ่ำนหนังสือได้ มีสวนหย่อมส ำหรับนั่งอ่ำนหนังสือ อยำกให้มีห้อง

ขำยของกิน และให้น ำอำหำรเข้ำมำรับประทำนได้ นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะเรื่องห้องอ้ำงองิท่ีบริกำร

อยู่มีอำกำศร้อนมำก 

 2. ด้านเวลาการให้บริการ 

มีข้อเสนอแนะให้ขยำยระยะเวลำในกำรยืมให้มำกกว่ำนี้ โดยอยำกให้เพิ่มเวลำในกำร

ให้บริกำรจนถึงเวลำ 20.00 น. และในวันเสำร์ – อำทิตย์ควรเปิดบริกำรเวลำ 08.00 – 18.00 น. 

นอกจำกนี้มีบำงข้อเสนอแนะอยำกให้เปิดบริกำรถึงเท่ียงคืน 

 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

เจ้ำหน้ำท่ี และบุคลำกรทุกคนในห้องสมุดให้บริกำรนักศึกษำดีมำกมีบำงข้อเสนอแนะให้

ควำมเห็นว่ำเจ้ำหน้ำท่ีบำงคนแสดงสีหน้ำเหมือนไม่ค่อยอยำกบริกำร 

 

4. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 

  ควรมีหนังสือท่ีมีควำมทันสมัยอัพเดททุกเดือน เพิ่มหนังสือใหม่ๆทุกสัปดำห์ มีหนังสือท่ีมี

ควำมหลำกหลำย และหนังสือท่ีต้องกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ควรมีหนังสือ

เกี่ยวกับวิชำชีพครูให้มำกกว่ำนี้ และควรอัพเดท พ.ศ.ใหม่ๆทุกปี นอกจำกนี้พบว่ำหนังสือมีสภำพท่ีเก่ำ

มำก อยำกให้มีหนังสือใหม่เพื่อชดเชยหนังสือเก่ำท่ีช ำรุด และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำหนังสือบำง

เล่มแสดงข้อมูลในระบบ liberty  แต่ไปหำในช้ันหนังสือไม่พบ และควรจัดหนังสือให้มีควำมเป็น

ระเบียบ และไม่ควรจัดช้ันหนังสือแน่นเกินไป 

  

5. ด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 



        กำรให้บริกำรด้ำนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำมีข้อเสนอแนะให้จัดบริกำรปล๊ักสำมตำเพิ่มเติมและ

จุดให้บริกำรบริเวณช้ัน 4 มุมนวนิยำยควรเพิ่มพัดลม และเครื่องปรับอำกำศช้ัน 2 ช้ัน 3 ไม่เย็น 

 

 6. ด้านห้องน้ า 

      ห้องน้ ำควรปรับปรุงใหม่ และโดยเฉพำะห้องน้ ำชำยมีกล่ินท่ีไม่พึงประสงค์ 

 

7.  ด้านอื่นๆ 

            มีข้อเสนอแนะว่ำควรมีกำรจัดบริกำรน้ ำด่ืมท่ีมีควำมสะอำดส ำหรับผู้มำใช้บริกำรและควร

พิจำรณำให้บุคคลภำยนอกมีสิทธิในกำรยืมหนังสือได้นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตบำงจุดในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ใช้งำนไม่ได้ 

 

 

 

งานศูนย์ภาษา  (ผลการประเมิน 4.04  ระดับมีความพึงพอใจมาก)     

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

        ในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรศูนย์ภำษำ            

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 35 คน          

แยกเป็นชำย จ ำนวน 5 คน ร้อยละ 14.3 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 30 คน ร้อยละ 85.7  

ตอนท่ี ๒ ลักษณะการใช้บริการศูนย์ภาษา 

          ในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะกำรใช้บริกำรศูนย์ภำษำ ส ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560  จ ำนวน 35 คน โดย

มีจ ำนวนผู้ท่ีมำใช้บริกำรศูนย์ภำษำมำกท่ีสุดสัปดำห์ละ 1-2 วัน จ ำนวน 16 คน ร้อยละ 51.4 ซึ่งช่วงเวลำท่ี



ผู้มำใช้บริกำรศูนย์ภำษำ  มำกท่ีสุด เวลำ 11.01 -14.00 น. จ ำนวน 22 คน ร้อยละ 62.9 และประเภทงำน

บริกำรท่ีผู้มำใช้บริกำรมำกท่ีสุด บริกำรแหล่งค้นคว้ำด้ำนภำษำ จ ำนวน 26 คน  ร้อยละ 74.3 

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการศูนย์ภาษา  

        แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรศูนย์ภำษำ ห้องสมุดส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 

จ ำนวน 35 คน พบว่ำ  ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย ( X = 4.04 )  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 4.82  ระดับมีความพึงพอใจมากท่ีสุด)     

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

        ในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรงำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปี

กำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 113คน แยกเป็นเพศชำย จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31 เป็นเพศหญิง 

จ ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 71.68  

ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะกำรใช้บริกำรงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560 

จ ำนวน 113 คน โดยมีบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนอธกิำรบดีใช้บริกำรมำกท่ีสุด จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.28 ประเภทงำนบริกำรท่ีมีผู้ใช้บริกำรมำกท่ีสุด คือ กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ จ ำนวน 29 คน  คิด

เป็นร้อยละ 25.66 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     

        แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2560 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 

จ ำนวน 113 คน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 

ค่ำเฉล่ีย (X= 4.82 ) 



สรุปค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ท่ี หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย หมายเหตุ 

1 งำนวิทยบริกำร 3.86 150 ชุด 

2 ศูนย์ภำษำ 4.04 35 ชุด 

3 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.82 113 ชุด 

รวม -  

เฉลี่ย -  

 

หมายเหตุ  1. ไม่สำมำรถแสดงค่ำรวมและค่ำเฉล่ียของกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่ได้เนื่องจำกจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละหน่วยงำนท้ัง 3 หน่วยงำนไม่เท่ำกัน  

    2. ค่ำเฉล่ียของหน่วยงำนของงานวิทยบริการ ครบท้ัง 4 ประเด็น ตำมเกณฑ์กำรประเมินและ

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมของแต่ละกิจกรรมเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

              3. ค่ำเฉล่ียของหน่วยงำนของงานศูนย์ภาษา ครบท้ัง 4 ประเด็น ตำมเกณฑ์กำรประเมิน แต่

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมของแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

              4. ค่ำเฉล่ียของหน่วยงำนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 ประเด็น (ควำมพึงพอใจด้ำน

เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร) ซึ่งไม่เป็นตำมเกณฑ์กำรประเมิน แต่จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมของกิจกรรมเป็นไป

ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

 

 

 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1        : สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ  

ชนิดของตัวบ่งชี้     :  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 

 

ผลการด าเนินงาน   

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

                    ตัวบ่งชี้ 7  ตัวบ่งชี้  

 

 

 



ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

 

 ☑ บรรลุเป้าหมาย 

   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  :  สนับสนนุการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสเทศ มีพันธกิจสนับสนุนกำรพัฒนำ

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพด้วย

เทคโนโลยีและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

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 



ผลการด าเนินงาน  

 ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. 1. มีแผนกำร

ด ำเนินงำนสนับสนุน

กำรพัฒนำหลักสูตร

และระบบกำรเรียน

กำรสอน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศมีระบบและกลไกกำร

สนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรและ

ระบบกำรเรียนกำรสอน  ดังนี ้

1. มีกำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศ และส่ืออื่นๆ ท่ีสอดคล้อง

กับหลักสูตรกับหลักสูตรท่ีเปิดสอน

ของมหำวิทยำลัย  ประชุม วำงแผน 

ส ำรวจ จัดซื้อ 

2. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โดย

มีกำรน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

Liberty ใช้บันทึกข้อมูล 

หนังสือ สำมำรถสืบค้นด้วย OPAC   

 

 

 

 

สนย. 2.2.1-1 แผนปฏิบัติ

รำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

  

สนย. 2.2.1-2  สนย. 2.2.1-3 

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

สุรินทร์ พ.ศ.2560-2564  

สนย. 2.2.1-4 ใบมอบหมำย

ภำระงำนบุคลำกร 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ภำยในส ำนักฯ และ Web OPAC 

สืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย บริกำร

ยืม-คืน กำรยืมต่อด้วยตนเอง 

(Renew) และมีบริกำรห้อง

โสตทัศนวัสดุ 1 และ โสตทัศนวัสดุ 2 

ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนของ

โครงกำรต่ำง ๆ  

ตำรำงกำรใช้ห้อง 

แผนกำรจัดซื้อทรัพยำกร

สำรสนเทศ 



อำจำรย์และนักศึกษำ  และจัด

กิจกรรมต่ำง ๆ เป็นแหล่งฝึก

ประสบกำรณ์แก่นักศึกษำสำขำวิชำท่ี

เกี่ยวข้องท้ังภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลัย มีกำรมอบหมำย

บุคลำกรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคล 

น ำระบบห้องสมุด 

กำรติดตำมกำรใช้งบประมำณ 

2. มีแผนกำรด ำเนินงำน

สนับสนุนกำรพัฒนำ

หลักสูตรและระบบ

กำรเรียนกำรสอน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี มี

แผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำร

พัฒนำหลักสูตรและระบบกำรเรียน

กำรสอน  ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนกำร

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ท่ี

สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนของ

มหำวิทยำลัย มีฐำนข้อมูลออนไลน์

ภำษำต่ำงประเทศให้บริกำร มีค ำส่ัง

แต่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

โครงกำรแต่ละโครงกำรและปฏิทิน

กำรด ำเนินโครงกำร   

2. ฝ่ำยงำนวิทยบริกำรมีแผน กำร

ด ำเนินงำนท่ีสนับสนุนกำรเรียนกำร

สอนโดยน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

Libertry ในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรฯ ให้สำมำรถสืบค้นได้ท้ัง 

OPAC และ Web OPAC กำรยืม-คืน 

กำรยืมต่อ(Renew) และจัดให้บริกำ

ห้องโสตทัศน์วัสดุฯ 1 และห้องโสตฯ 

2 เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

 

 

 

สนย. 2.2.2-1 ปฏิทินปฏิบัติงำน

โครงกำร กลุ่มงำนวิทยำบริกำร 

2560 

สนย. 2.2.2-2  แบบส ำรวจควำม

ต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

 

สนย.2.2.2-3 โครงกำรส่งเสริม

กำรรู้สำรสนเทศ  

 

สนย. 2.2.2-4 ภำพและแบบกำร

ขอใช้และกำรจัดระบบกำรจอง

ห้องเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนของคณำจำรย์ 



ให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้

ผู้ใช้บริกำรท่ีบริเวณช้ัน 4 มีโครงกำร

ส่งเสริม  

  

  

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  กำรรู้สำรสนเทศ เพื่ออบรม       

กำรสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 

 

3 มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/

ด ำเนินงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ดังนี ้

1. กำรด ำเนินกำรจัดหำหนังสือ 

สอดคล้องกับหลักสูตรต่ำง ๆ ท่ีเปิด

สอนในมหำวิทยำลัย โดยจัดกิจกรรม

ออกร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือจำกตัว

แทนท่ีบริเวณช้ัน 1 อำคำรส ำนักวิทย

บริกำร วันท่ี  1-7 สิงหำคม 2560    

ให้อำจำรย์ นักศึกษำ บรรณำรักษ์ 

และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยได้มี

ส่วนร่วมในกำรจัดเลือกหนังสือเพื่อให้

บริกำรภำยในส ำนักฯ  หนังสือ  และ

ไปรำชกำรด ำเนินกำรจัดหำเพื่อ

 

 

 

สนย. 2.2.3-1 สรุปผลกำรส ำเดิน

โครงกำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศ 2560 

สนย. 2.2.3-2 บันทึกข้อควำม ท่ี 

สนย. 598/2560 เพื่อขออนุญำต

ไปรำชกำรเพื่อคัดเลือกซื้อหนังสือ  

สนย. 2.2.3-3 สรุปผลกำรด ำเนิน

โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 



คัดเลือกหนังสือศูนย์หนังสือ

จุฬำลงกรณ์ สำขำมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีสุรนำนี วันท่ี 9 มิถุนำยน 

2560  

2. มีกำรอบรมกำรสืบค้นทรัพยำกร

ฯด้วย OPAC และ Web OPAC กำร

สืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ และ

กิจกรรม Library Tour ให้แก่

นักศึกษำช้ันปีท่ี 1    

4 มีกำรก ำกับติดตำม

และรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศมีกำรก ำกับติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 

ดังนี ้

1. มีกำรรำยผลกำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศสำรสนเทศ  

2. สรุปกำรใช้บริกำรห้องโสตฯ 1 

และห้องโสตฯ 2 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรมีกำรจัดท ำสรุปโครงกำร

จัดพื้นท่ีกำรเรียนรู้ (Learning 

Space) และโครงกำรท่ีสนับสนุน 

  

สนย.2.2.4-1 สรุปผลกำรจัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

สนย.2.2.4-2 รำยงำนประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560  

สนย. 2.2.4-3 รำยงำนผล

โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 

สนย. 2.2.4-4 สรุปกำรใช้บริกำร

ห้องโสตทัศนวัสดุ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   กำรพัฒนำหลักสูตรและและระบบ

กำรเรียนกำรสอน 

 



5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหำรไป

ปรับปรุงแก้ไข 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศจัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรแล้วมีกำรน ำเสนอรูปเล่ม

สรุปต่อผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร

ปรับปรุงให้ครบถ้วนและน ำไปจัดท ำ

แผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดโดยกำรน ำ

ข้อเสนอแนะจำกท่ีประชุมดังกล่ำวไป

ปรับปรุงดังนี้  

 1. รำยงำนกำรไปรำชกำรเพื่อ

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและได้รับ

ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรให้ปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเรื่องกำรสรุปยอดเงิน

งบประมำณ และเพิ่มภำพกิจกรรม

กำรคัดเลือก 

2. รำยงำนผลโครงกำรส่งเสริมกำรรู้

สำรสนเทศ  

สนย.2.2.5-1 สรุปผลกำรจัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

สนย.2.2.5-2 รำยงำนประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560  

สนย. 2.2.5-3 รำยงำนผล

โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 

สนย. 2.2.5-4 สรุปกำรใช้บริกำร

ห้องโสตทัศนวัสดุ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

 

  ☑ บรรลเุป้าหมาย 

  ◻ ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 



 

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 

 

ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 



1. มีระบบและกลไกพัฒนำ

ทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำ

และบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล   

ศูนย์ภำษำมีระบบและกลไกพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ

แก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกลโดย 

- ประชุมทบทวนแผนแผนปฏิบัติงำน ของศูนย์ภำษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2559 เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติงำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 และประชุม

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

แผนปฏิบัติงำน ของศูนย์ภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ 

2560 

- ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของศูนย์ภำษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561  

2.4-1-1รำยงำนกำร

ประชุมส ำนัก 

วิทยบริกำรฯ ครั้งท่ี..... 

 

2.4-1-2 รำยงำนกำร

ประชุมศูนย์ภำษำ ครั้งท่ี 

2/2561 

 

2.4-1-3 แผนปฏิบัติงำน

ของศูนย์ภำษำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2560 

 

2.4-1-4 รำยงำนผลกำร

ปฏิบัติงำนของศูนย์ภำษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ 

2560 

 

2.4-1-5 บันทึกข้อควำม

มอบหมำยผู้จัดท ำ

แผนกำรปฏิบัติงำน ศูนย์

ภำษำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2561 

 



2.4-1-6 แผนปฏิบัติงำน

ของศูนย์ภำษำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2561 

2. มีแผนกำรด ำเนินงำน

พัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 

แก่นักศึกษำและบุคลำกร 

สู่มำตรฐำนสำกล 

ศูนย์ภำษำมีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ

แก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล โดยกำร

จัดท ำแผนปฏิบัติงำนศูนย์ภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ 

2560 และแผนปฏิบัติงำน ศูนย์ภำษำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2561  ดังนี้ 

1.พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC 

2 

2.4-2-1 แผนปฏิบัติงำน

ของศูนย์ภำษำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2560 

 

2.4-2-2 แผนปฏิบัติงำน

ของศูนย์ภำษำ ประจ ำปี

งบประมำณ 2561 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

ศูนย์ภำษำมีระบบและกลไกในกำร

ด ำเนินงำน โดยมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน มีกำรประชุมและรำยงำนกำรผล

กำรด ำเนินงำนในท่ีประชุม 

 

2.4-3-1 ค ำส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร

พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษตำม

มำตรฐำน TOEIC 

2.4-3-2 รำยงำนกำรประชุมศูนย์

ภำษำ ครั้งท่ี 2/2561 

 2.4-3-3 รำยงำนกำรประชุมศูนย์

ภำษำ ครั้งท่ี 3/2561 

2.4-3-4 รำยงำนกำรประชุมศูนย์

ภำษำ ครั้งท่ี 4/2561 

2.4-3-5 รำยงำนกำรประชุมศูนย์

ภำษำ ครั้งท่ี 5/2561 



4. มีกำรก ำกับติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ

ผู้บริหำร 

ศูนย์ภำษำมีกำรประชุมก ำกับติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดย 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ 

ท่ีประชุมผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และผู้บริหำร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร 

2.4-4-1 บันทึกข้อควำมรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน ท่ี สวท........... 

2.4-4-2 รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ครั้งท่ี .......  

5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของ

ผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

ศูนย์ภำษำมีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำร

ไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 

โดยมีกำรจัดประชุมบคุลำกร 

ศูนย์ภำษำเพื่อวิเครำะห์และปรับปรุงแก้ไขผล

กำรด ำเนินงำน 

 

 2.3-5-1 รำยงำนกำรประชุมศูนย์

ภำษำ ครั้งท่ี 4  

 

2.3-5-2 รำยงำนกำรประชุมศูนย์

ภำษำ ครั้งท่ี 5 

2.3-5-3 แผนปฏิบัติงำนของศูนย์

ภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

2.4-5-4 แผนปฏิบัติงำนของศูนย์

ภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561  

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

 

  ☑ บรรลเุป้าหมาย 

  ◻ ไม่บรรลุเปา้หมาย 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4          :  รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี้       :  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 

 

 

ผลการด าเนินงาน  ………………………….. 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

องค์กำรด้วยหลักธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรบริหำรงบประมำณ มีแผนแม่บท

ตำมโครงสร้ำงพื้นฐำน และมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เกณฑ์มาตรฐาน    :  

1.  มีระบบและกลไกกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยเทคโนโลยี
และหลักธรรมำภิบำล 

2.  มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กำรด้วยหลักธรรมำภิ
บำล 

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 

 

ผลการด าเนินงาน   



เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกกำร

พัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรองค์กำรด้วย

เทคโนโลยีและธรรมำภิ

บำล 

 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี

ระบบเเละกลไกกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

องค์กำรด้วยเทคโนโลยีและธรรมำภิบำล ดังนี้  

1. มีกำรก ำหนดกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศกับกำรบริหำรงำนองค์กร
ด้วยระบบประชำสัมพันธ์เเละ
ประสำนงำนส ำนักฯ ทำง social 
media เช่น  Line Facebook    

2. บุคลำกรทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
กำรปฏิบัติงำน 
   

สวท.2-2.5.1 

รำยงำนกำรประชุมบุคลำกร

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้ง

ท่ี 3/2561 

สวท.2-2.5.2 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

สวท.2-2.5.3 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรินทร์ที่ 

0670/2560             ลงวันที่ 4 

สิงหำคม 2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบสำรสนเทศทำง

กำรเงินและบัญชี 

 3. มีระบบกำรลงเวลำปฏิบัติงำนด้วยเครื่องแส

กนลำยมือ 

    4. กำรจัดเก็บเอกสำรด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

    5. ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ระบบ 3 มิติ e-GP 

 

 



2. มีแผนกำรด ำเนินงำน

กำรพัฒนำ  ระบบ

บริหำรจัดกำร

องค์กำร ด้วยเทคโนโลยี

และ 

ธรรมำภิบำล 

 

1.ร่ำงเเผนโดยอำจไม่ใช่งบประมำณ เเผนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรตำม

เเผน  ถ้ำมีเเผนบ ำรุงระบบก็เอำมำใส่ 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรใช้หลักธรรมำภิบำล 

ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีประกอบด้วย 

 ๑๐ หลัก ได้แก่  

๑.หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)  

๒.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

๓.หลักประสิทธิภำพ/คุ้มค่ำ (Efficiency/ Value 

 for money)  

๔.หลักควำมเสมอภำค (Equity)  

๕.หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented)  

๖.หลักกำร ตรวจสอบได้/มีภำระรับผิดชอบ 

(Accountability)  

๗.หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 

๘.หลักกำรกระจำยอ ำำนำจ (Decentralization) 

๙.หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  

๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

         

สวท.2-2.5.4 ร่ำง แผนทำง

กำรเงินและบัญชี  

ครั้งท่ี 1/2560 

สวท.2-2.5.5 

 หลักธรรมำภิบำล ๑๐ ประกำร  

  



เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. มีกำรน ำระบบกลไก

ไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 

ด ำเนินกำรตำมเเผนคณะกรรมกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินและบัญชี 

ด ำเนินกำรตำมแผน 

ท่ีจัดท ำขึ้นดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1. ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ 

แผนงบประมำณ โดยจัดหำครุภัณฑ์ท่ี

จ ำเป็นในกำรพัฒนำระบบให้มีมำตรฐำน 

ถูกต้อง  

และตรวจสอบได้  

  2. ติดต้ัง ทดสอบ และใช้งำนครุภัณฑ์ 

  3. เพิ่มช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน   

ของนักศึกษำผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสท่ี

สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบทะเบียนของ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  4. กำรพัฒนำระบบเงินเดือนบุคลำกร 

   

อำจใช้คู่มือกำรปฏิบัติงำนธุรกำร

อิเล็กทรอนิกส์ได้หนังสือเกี่ยวกับ

กำรสัำงงำนทำงไลน ์

ค ำส่ังท่ีต้องท ำงำนเเต่ละโครงกำร 

สวท.2-2.5.6 

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบ

สำรสนเทศด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ 

แผนงบประมำณ 

สวท.2-2.5.7 

ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์

ท่ี 095/2561 

ลงวันท่ี 14 มีนำคม 2561 เรื่อง 

ประกวดรำคำซื้อครุภัณฑ์เพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ

ด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ แผน

งบประมำณ ด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4. มีกำรก ำกับติดตำมและ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ต่อผู้บริหำร 

1. มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรต่อผู้บริหำร
ผ่ำนระบบ line  

2. รำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรทำง
เป็นทำงกำร เช่น ระบบสเเกนนิ้ว
มือ 

3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนรำย
เดือน 

สวท.2-2.5.8 

cap line มาวางใน word  

เเบบรำยงำนสรุปกำรสเเกนรำยนิ้ว

มือเข้ำปฏิบัติงำนเป็นรำยวัน 



4. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ให้บันทึก
ช้ีแจงกำรมำปฏิบัติงำนสำยหลัง
เวลำ ๐๘.๓๐ น. 

บันทึกช้ีแจงกำรมำปฏิบัติงำนสำย

หลังเวลำ ๐๘.๓๐ น 

5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะ

ของผู้บริหำรไปปรับปรุง

แก้ไข 

จำกข้อเสนอเเนะจำก ผอ ให้บันทึกช้ีเเจง

กำรปฏิบัติงำนสำยถือเป็นกำรก ำกับ

ติดตำมเป็นรำยบุคคลอย่ำงเสมอภำคท ำให้

บุคลำกรปรับตัวเเละมำปฏิบัติงำนทันเวลำ

มำกขึ้นครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

cap line มาวางใน word  

เเบบรำยงำนสรุปกำร 

สเเกนรำยนิ้วมือเข้ำปฏิบัติงำนเป็น

รำยวัน 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีนี ้

 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุเป้ำหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ผลการด าเนินงาน    

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.7         :  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



ชนิดของตัวบ่งชี้       :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้      :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสุรินทร์และรวบรวมสำรสนเทศท้องถิ่น 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 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มีระบบกลไกส่งเสริมและ 

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติและตรวจสอบกำร

ประเมินผล และกำรน ำผลมำปรับปรุง ดังนี้  

 

 



1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มีพันธกิจ ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนกำรอนุรักษ์

วัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2559 ส ำนักฯ มีแผน

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในปี 

2560 พันธกิจช่ือโครงกำรวันส ำคัญและกำร

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำ

ต้อนรับปีใหม่ 2560  

 

2. มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนิน

โครงกำร ดังนี ้

2.1 โครงกำรอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  

วันสงกรำนต์  

2.2 โครงกำรหอจดหมำยเหตุฯ 

2.3 โครงกำรสำรสนเทศท้องถิ่นฯ 

 

สวท 2.7.1-1 แผนยุทธศำสตร์

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ  

สวท. 2.7.1-2 โครงกำรวันส ำคัญ

และกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

2. มีแผนกำรด ำเนินงำน

ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มีแผนโครงกำร ประกอบด้วย 

1. โครงกำรวันส ำคัญและกำรอนุรักษ์

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำ

ต้อนรับปีใหม่ 2560  

2. โครงกำร กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

 “วันสงกรำนต์” 

3. โครงกำรหอจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัย

สวท.2.7.2-1 แผนงำนโครงกำร

ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

สวท.2.7.2-2  โครงกำรวันส ำคัญ

และกำรอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม

ไทยกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี

ใหม่ 2560  

สวท.2.7.2-3 โครงกำร กำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย “วันสงกรำนต์” 



รำชภัฏสุรินทร์ 

4. โครงกำรสำรสนเทศท้องถิ่น 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

3. โครงกำรหอจดหมำยเหตุ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

4. โครงกำรสำรสนเทศท้องถิ่น 

3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่

กำรปฏิบัติ/ กำรด ำเนินงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มีกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสนับสนุนกำร

ส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปและวัฒนธรรมมี

กำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปและ

วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมนักศึกษำร่วมกับบุคลำกรส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ประกอบด้วย 

1. โครงกำรวันส ำคัญและกำรอนุรักษ์

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำ

ต้อนรับปีใหม่ 2560 ในวันท่ี 30 ธันวำคม 

2559 เพื่อให้ผู้บริหำร  

และบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีขวัญและก ำลังใจใน

กำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น  

2. โครงกำร กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “วัน

สงกรำนต์” ในวันท่ี 3 เมษำยน 2561 เพื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรมอนัดีงำม และเป็นกำร

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีให้สืบทอด

แก่ชนรุ่นหลัง 

 

สวท.2.7.3-1 รำยงำนผลโครงกำร 

1. โครงกำรวันส ำคัญและกำร

อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 

2560  

 2. โครงกำร กำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย “วันสงกรำนต์” 

4. มีกำรประชุมก ำกับติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำนและ

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิน 

สวท.2.7.4-1 รำยงำนผลกำร

ด ำเนินโครงกำร 



รำยงำนผลต่อผู้บริหำร โครงกำรต่อผู้บริหำร ดังนี้ 

1. สรุปเล่มรำยงำนโครงกำร  

2. สรุปรำยงำนกำรประชุม 

สวท.2.7.4-2 รำยงำนกำรประชุม 

ช่วง 1 มิ.ย 2559-31 พ.ค. 60 

5. กำรน ำข้อเสนอแนะของ

ผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุง

แก้ไข 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ รำยงำนกำรจัดกิจกรรม

เสนอต่อผู้บริหำรเสนอแนะ 

ดังนี้ สรุปรำยงำนกำรจัดกิจกรรม 

 

สวท.2.7.5-1 สรุปรำยงำนกำรจัด

กิจกรรม 

 

ผลการประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5  คะแนน 5 ข้อ 5 √  บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 


