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บทสรุปผู้บริหาร 

 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยใน  ประกอบด้วย  4 งำน  ดังนี้   
งำนบริหำรทั่วไป  งำนวิทยบริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและศูนย์ภำษำ   
 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรฯ  ปีกำรศึกษำ 2561 (วงรอบ 1 
มิถุนำยน –31พฤษภำคม 2562) มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  มี 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  1) กระบวนกำรพัฒนำแผน 2) ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 3) 
กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้   4) พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5) 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 6) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 7) ระบบและกลไกกำรเงิน
และงบประมำณ 8) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 9) ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร  ส่วนองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  1) กำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 2) กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space)  3) บริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนและท้องถิ่น  4) พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล    
 ผลกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ในวงรอบปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2 องคป์ระกอบ 13 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนผลกำรประเมินตนเองคะแนน 4.85 
อยู่ในระดับดีมำก 
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ค าน า 
 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ วงรอบปีกำรศึกษำ 2561  (1 มิถุนำยน 2561 – 31 พฤษภำคม 2562) นี้  จัดท ำขึ้นเพ่ือรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ส่วนน ำ ส่วนที่ 2 รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรประเมิน โดยมีกำรน ำเสนอข้อมูลอย่ำงเป็นระบบที่แสดงถึงปรัชญำ  พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ  กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กำรบริหำรจัดกำร  
กำรเงินและงบประมำณ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  รวมถึงกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนสร้ำงควำมพึง
พอใจต่อผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ฉบับนี้  มีเนื้อหำที่ครอบคลุมและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  ส่งผลให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็น
หน่วยงำนสนับสนุนที่มีคุณภำพ    ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีในกำร
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวจนเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองส ำเร็จ
ลุล่วง  

 
 

  
          (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ กูลรัตน์)   

                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ส่วนที่  1 
ส่วนน า 

 
ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่ำห้องสมุด
วิทยำลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2519   ที่บ้ำนพักอธิกำรบุญจิตต์ชูทรงเดช   
ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสำร  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอำจำรย์บรรณำรักษ์  1  คน  คือ  
นำยสุรพล  ฤกษ์ส ำเร็จ  ต่อมำเมื่อเปิดภำคเรียนที่  1 ปีกำรศึกษำ  2519  เมื่อวันที่  10  มิถุนำยน พ.ศ. 2519  
ย้ำยไปที่อำคำรไม้ของวิทยำลัยเกษตรกรรม  วิทยำเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์)  เนื่องจำกวิทยำลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอำคำรเรียน  จึงต้องอำศัยอำคำรเรียน
เกษตรกรรมเรียน  ต่อมำ พ.ศ. 2520  ได้ย้ำยมำที่อำคำรเรียนชั่วครำวใกล้หอพักนักศึกษำอำคำรเรียน
โปรแกรมวิชำดนตรีและนำฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ำยมำอยู่ที่อำคำรเรียน 2  และย้ำยไปที่อำคำรหอสมุด  เป็น
อำคำรเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อำคำรองค์กำรนักศึกษำและส ำนักกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ.2538   ย้ำยอำคำร
หอสมุดมำท่ีอำคำร 27      ส ำนักวิทยบริกำร อยู่ตรงข้ำมอำคำร 1 มีทั้งหมด  4 ชั้น 

ช่วงปี 2547–2554  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหน่วยงำนในสังกัดได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  งำนวิทย
บริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภำษำและศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้ำนศึกษำ จำกนั้น ปี 
2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ำยไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์ภำษำ ศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้ำนศึกษำสังกัด
สถำบันเอเชียศึกษำ    

ปี 2559  ศูนย์ภำษำ ย้ำยจำกสังกัดสถำบันเอเชียมำสังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ตำมมติคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ในวำระกำรประชุมครั้งที่ 6/2559 ลง
วันที่ 26 ตุลำคม  2559 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยใน ซึ่งประกอบด้วย 4 งำน  ดังนี้  งำน
บริหำรทั่วไป  งำนวิทยบริกำร งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ภำษำ  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ปรัชญา 

แหล่งบริกำรวิชำกำร  ผสำนเทคโนโลยี   
ภำษำทวีภูมิปัญญำ  พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล 
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วิสัยทัศน ์ 

มุ่งพัฒนำเทคโนโลยี  สร้ำงทักษะภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน      
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
เทคโนโลยีและหลักธรรมำภิบำล 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย      
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล  เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน  กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

3. จัดหำ  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย  กำร
บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
มหำวิทยำลัย 
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสนับสนุนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน                          
กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  2. เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน     กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม   
  3.  เพ่ือจัดหำ  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  กำรวิจัย              
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  4.  เพ่ือบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำทำงวิชำกำร สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน  กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  5.  เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และ
มหำวิทยำลัย 
 

เป้าประสงค ์
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพ 
2. มีควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกระดับท้องถิ่น 
3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมที่จะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
4. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
5. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
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6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัยและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

7. อนุรักษ์  สืบสำน และเผยแพร่สำรสนเทศท้องถิ่น   
8. บริกำรวิชำกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
9. พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

อัตลักษณ์   
       คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่สัมมำชีพ 
 
ที่ตั้ง  เบอร์โทรศัพท์  และเว็บไซต์ 
       ที่ตั้ง 
        อำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  เลขที่  186 หมู่ 1   
ถนนสุรินทร์ - ปรำสำท ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
 
        โทรศัพท์ 
        โทรศัพท ์044 – 521388  ต่อ 104, 044-710047 (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 044-041541 (ศูนย์ภำษำ) 
        โทรสำร  044 – 521388  ต่อ  104     
        เว็บไซต์     https://arit.srru.ac.th 
        อีเมล์ :   arit@srru.ac.th 
ขอบข่ายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

     1. งานบริหารงานทั่วไป  
1.1 ธุรกำรและสำรบรรณ 
1.2 กำรเงินและงบประมำณ 
1.3 พัสดุ 
1.4 วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
1.5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1.6 อำคำรและสถำนที่ 
1.7 บริหำรงำนบุคคล 
1.8 กำรประชุมและเลขำนุกำร 

2. งานวิทยบริการ 
2.1 กำรบริหำรส ำนักงำนวิทยบริกำร 
2.2 กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.3 กำรบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้สำรสนเทศ 
2.4 กำรวิเครำะห์ระบบและจัดกำรฐำนข้อมูล 
 

https://arit.srru.ac.th/
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3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.1 กำรบริหำรส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.2 กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อดิจิทัล  
3.4 กำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร 

4. งานศูนย์ภาษา 
 3.1 กำรบริหำรส ำนักงำนศูนย์ภำษำ 

3.2 กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและเครือข่ำย 
3.3 กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภั สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. กองคลัง 
 

5. กองบริหำรงำนบุคคล 
 

1. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 

2. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

5. โครงกำรบัณ ิตศึกษำ 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * 1.รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก หน้ำ 78  8 มีนำคม 2548 กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

* 2.รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง หน้ำ 26 3 สิงหำคม 2549 ประกำศกฎกระทรวงศึกษำกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2549  

* 3. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรและให้มีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. 
2551 หน้ำ 348 ประมวลกฎหมำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554   

** 4. มติที่ประชุมคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ คร้ังที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2559  
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านัก  
  ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการส านัก   
  ายภาษา 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านัก  
  ายวิทยบริการ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

*งานบริหารท่ัวไป *งานวิทยบริการ *งานเทคโนโลยีสารสนเทศ *งานศูนย์ภาษา 

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

 

- กำรบริหำรส ำนักงำนวิทยบริกำร 
- กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- กำรบริกำรและส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 
- กำรวิเครำะห์ระบบและจัดกำรฐำนข้อมูล 
  

 
 
 
 
 
 

- กำรบริหำรส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อดิจิทัล 
- กำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร 
    
 
 

 
 

- กำรบริหำรส ำนักงำนศูนย์ภำษำ 
- กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
  และเครือข่ำย 
- กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 
 
 

 
 

*งานเทคโนโลยีสารสนเทศ *งานศูนย์ภาษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

*งานบริหารท่ัวไป *งานวิทยบริการ 

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

 

- กำรบริหำรส ำนักงำนวิทยบริกำร 
- กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- กำรบริกำรและส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 
- กำรวิเครำะห์ระบบและจัดกำรฐำนข้อมูล 
  

 
 
 
 
 
 

- กำรบริหำรส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
- กำรพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อดิจิทัล 
- กำรฝึกอบรมและบริกำรวิชำกำร 
    
 
 

 
 

- กำรบริหำรส ำนักงำนศูนย์ภำษำ 
- กำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
  และเครือข่ำย 
- กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 
 
 

 
 

*งานเทคโนโลยีสารสนเทศ *งานศูนย์ภาษา 
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คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงรอบปีการศึกษา  2561  

 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีการศึกษา 2561)    

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรตัน ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป  แขรัมย ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย ์ ตกุพิมำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

4  อำจำรย ์ดร. สมเกียรต ิ เพ็ชรมำก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

5  นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน ปฏิบัตหิน้ำทีห่ัวหนำ้ส ำนกังำนฯ 
 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประธำนกรรมกำร 

2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยภำษำ รองประธำน 

3 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 

4 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยวิทยบริกำร กรรมกำร 

5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพำ  ด ำเนิน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวัฒน์  บันลือ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 อำจำรย์ ดร.วิไลวรรณ  สีพรมใหม่ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เลขำนุกำร 
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ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปีการศึกษา 2561)    

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 

1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรตัน ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

2  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประทีป  แขรัมย ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

3  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย ์ ตกุพิมำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

4  อำจำรย ์ดร. สมเกียรต ิ เพ็ชรมำก รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

5  นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีห่ัวหน้ำส ำนกังำนฯ 

6  อำจำรย์มญัญนำ  จ ำปำเทศ หัวหน้ำฝำ่ยกำรเงิน  

7  อำจำรย์ภำณุวัฒน์  พันธโคตร์ หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 

8  นำงพัชร ี จุลหงส ์ หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร 

9  นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 

รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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 ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรฯ 

6  อำจำรย์มัญญนำ  จ ำปำเทศ หัวหน้ำกำรเงิน 

7  อำจำรย์ภำณุวัฒน์  พันธโคตร์ หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 

8  นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

9  นำงพัชรี  จุลหงษ์ หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร  

10  นำงนงนุช  สมัครสมำน บรรณำรักษ์  

11  นำงสุธำสินี  มิถุนดี บรรณำรักษ์ 

12  นำยสมโภชน์  ละม้ำยวรรณ บรรณำรักษ์  

13  นำงสำวลัทธวรรณ  แพงเจริญ บรรณำรักษ์ 

14  นำงจินดำ  อัธยำศัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

15  นำงสำวพรพิมล  มงคล เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

16  นำงสำวเสำวภำคย์  พลศรี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

17  นำงปพิชญำ  จตุพรอนันตกุล เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

18  นำยโกสินทร์  มีชูสิน เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์   

19  นำยโกสิน  สนั่นนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

20  นำยจ ำรัส  มหำนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

21  นำงสำวนัฌชวนันทน์  ประยงค์หอม นักวิชำกำรศึกษำ 

22  นำงสำวนำฎยำ  ซำวัน นักวิชำกำรศึกษำ 

23  นำงสนอง  ณ อุบล นักเอกสำรสนเทศ 

24  นำงสำวศุกร์ภำนำถ  สติยำนุช นักเอกสำรสนเทศ 

25  นำงสำวทัศวรรณ  ขันทะพำนิช นักเอกสำรสนเทศ 

26  นำงบุณยนุช  รัศมี นักเอกสำรสนเทศ 

27  นำงรัตนำ  กองยอด บรรณำรักษ์ 

28  นำงสำวรินลดำ  หำญมำนพ บรรณำรักษ์ 

29  นำงสำวสุนันทนี  ศรีแดงฉำย บรรณำรักษ์ 

30  นำงสำวอภิญญำ  เค้ำกล้ำ บรรณำรักษ์ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

31  นำยเดชำธร  จะริรัมย์ บรรณำรักษ์ 

32  นำงสำวดวงใจ  คล่องงำม ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด  

33  นำงรัศมี  มิถุนดี พนักงำนรักษำควำมสะอำด  

34  นำงเนำวรัตน์  โฉมงำม พนักงำนรักษำควำมสะอำด 

35  นำงสำววรณัน  แสงงำม พนักงำนรักษำควำมสะอำด 

36  นำงวีนำ  ลัทธิคุณ พนักงำนรักษำควำมสะอำด 
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ข้อมูลพ้ืนฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที ่

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่ 

รำยกำร 
แหล่งงบประมำณ/ต้ังไว้ที่หน่วยงำน 

รวมงบประมำณ รหัสโครกำร 

บ.กศ. กศ.บป. งปม. 

       ส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ใช้ท้ังส านัก  (14,407,400 บาท) 

1 ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ งปม.  -  - 20,000.00 20,000.00 29-01-04-004 

2 ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ 30,000.00  -  - 30,000.00 29-01-04-005 

3 กำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรฯ 200,000.00  -  - 200,000.00 29-01-03-075 

4 กำรส่งเสริมบุคลำกรสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 70,000.00  -  - 70,000.00 29-01-03-078 

5 บริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ  300,000.00  -  - 300,000.00 29-01-03-077 

6 ซ่อมบ ำรุงครุภัณ ์  250,000.00  -  - 250,000.00 29-01-03-076 

7 
ครุภัณ ์ประกอบอำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 1 
ขุด  -  - 13,537,400.00 13,537,400.00 29-01-03-074 

       ห้องสมุด  (757,240 บาท) 

1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  -  - 300,000.00 300,000.00 29-01-03-079 

2 จัดซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์ 200,000.00  -  - 200,000.00 29-01-03-080 

3 บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 150,000.00  -  - 150,000.00 29-01-03-081 

4 กำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน 30,000.00  -  - 30,000.00 29-01-03-082 

5 ส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้สู่บุคลำกร 30,000.00  -  - 30,000.00 29-01-03-085 

6 งำนจดหมำยเหตุ 10,000.00  -  - 10,000.00 29-01-03-083 

7 สัปดำห์ห้องสมุด 37,240.00  -  - 37,240.00 29-01-03-084 

       ศูนย์ภาษา (2,742,760) 

1 กำรพัฒนำนักศึกษำด้ำนภำษำฯ 2,000,000.00  -  - 2,000,000.00 29-01-01-020 

2 กำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำฯ 250,000.00  -  - 250,000.00 29-01-01-021 

3 กำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือฯ 280,000.00  -  - 280,000.00 29-01-01-022 

4 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศูนย์ภำษำและพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ฯ 200,760.00  -  - 200,760.00 29-01-03-088 

5 ค่ำสำธำรณูปโภคศูนย์ภำษำ 12,000.00  -  - 12,000.00 29-01-03-089 

       ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2,907,760 บาท) 

1 ช ำระค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 12 เดือน รำคำเดือนละ 44,999.99 บำท 539,999.88  -  - 539,999.88 29-01-01017 

2 ช ำระค่ำบริกำรหมำยเลข ISDN และค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน /ศูนย์ภำษ/ศูนย์คอมฯ 213,000.00  -  - 213,000.00 29-01-01-018 

3 ช ำระค่ำบริกำรระบบป้องกันกำรบุกรุกบนเครือข่ำย 25,000.00  -  - 25,000.00 29-01-01-019 

4 เช่ำซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ จ ำนวน 1 ปี Microsoft 498,000.00  -  - 498,000.00 29-01-03-009 

5 บริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 65,000.00  -  - 65,000.00 29-01-03-087 

6 จัดหำครุภัณ ์รองรับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 
Access Point จ ำนวน 50 ตัว/Switch จ ำนวน 10 ตัว และอุปกรณ์เช็คสำย 

1,110,000.00  -  - 1,110,000.00 29-01-03-010 

7 จัดหำวัสดุรองรับกำรปฏิบัติงำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 456,760.12  -  - 456,760.12 29-01-03-086 
  งบประมาณแผ่นดิน+งบบ.กศ. รวมท้ังสิ้น 6,957,760.00  - 13,857,400.00 20,815,160.00   
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บ.กศ. กศ.บป. งปม.

1 ประกันคุณภาพการศึกษาส านกัวิทยบริการฯ  (แผ่นดิน) - 20,000 20,000 40,000 งานเทคโน 20,000 บาท

2 บริหารงานส านกัวิทยบริการฯ           -  - 300,000 300,000
3 โครงการบริการวิชาการอันเนือ่งมากจากโครงการตามพระราชด าริฯ     -  - 200,000 200,000
4 การพัฒนาบุคลากร ส านกัวิทยบริการฯ 181,000 39,000  - 220,000 งานเทคโนฯ 60,000                      

 ศ.ภาษา 30,000                       
งานวิทยบริการ 130,000

5 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ - 106,800  - 106,800
งานวิทย 86,800                          
 งานเทคโน  20,000

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ (เคร่ืองปร้ิน เคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง) - 120,000  - 120,000 งานวิทย 120,000 บาท

7
ค่าสาธารณูปโภคโทรศัพท์ส านกังาน IP Phone  ค่าบริการเหมาจ่าย ค่าบริการ
ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายฯ

228,510  -  - 228,510
ศ.ภาษา 10,000                           
งานเทคโนฯ 218,510

รวม 409,510 285,800 520,000 1,215,310

1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 730,000  - - 730,000
2 จัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนือ่ง 180,000  -  - 180,000
3 บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 150,000  -  - 150,000
4 หอประวัติและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20,000  - 20,000
5 สัปดาห์ห้องสมุด 80,000  -  - 80,000
6 งานข้อมูลท้องถ่ิน จังหวัดสุรินทร์ 10,000  -  - 10,000
7 ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 100,000  -  - 100,000
8 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานวิทยบริการ 16,000  -  - 16,000 ยกไปรวมกันกับจัดซ้ือครุภัณฑ์ สนง.

รวม 1,286,000 0 0 1,286,000

       ส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ (1,215,310 บาท)

     งานวิทยบริการฯ  (1,286,000 บาท)

แผนงบประมาณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี รายการ
แหล่งงบประมาณ/ต้ังไว้ท่ีหน่วยงาน รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร

จากงานต่างๆ

1 การบริหารจัดการส านกังานศูนย์ภาษา - 40,000  - 40,000 รวมงานที่ ส านกังานผู้อ านวยการ
2 พัฒนาทักษะด้านภาษาส าหรับนกัศึกษาและบุคลากร 356,000  -  - 356,000
3 พัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ - 72,000  - 72,000
4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา 224,800  -  - 224,800
5 ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 90,000  -  - 90,000

รวม 670,800 112,000  - 782,800

1 ค่าบริการอินเทอร์เนต็ 360,000  -  - 360,000
2 ค่าเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ Microsoft 498,000  -  - 498,000
3 จัดหาครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone จ านวน 8 เคร่ือง) 50,000  -  - 50,000
4 จัดหาครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ไร้สายแบบ Indoor  204,000  -  - 204,000
5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ติดต้ังกล้องวงจรปิด 8 ตัวและปรับพ้ืนห้อง) 80,000  -  - 80,000
6 จัดหาครุภัณฑ์รองรับการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ voice gateway 53,000  -  - 53,000
7 จัดหาวัสดุรองรับการปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,290 48,000  - 59,290 ยกไปรวมบริหารที่สนง.

รวม 1,256,290 48,000  - 1,304,290
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,622,600 445,800 520,000 4,588,400

ทีม่าขอ้มลูจากการประชุมจดัท าแผนงบประมาณ วนัที ่12 พฤศจกิายน 2561

       งานศูนย์ภาษา (782,800)

       งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1,304,290 บาท)
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วัฒนธรรมองค์กร 
“วัฒนธรรมองค์กร”มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ๔ ข้อคือ 
1. มีควำมตื่นตัว กระตือรือร้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในระบบธรรมำภิบำล 
2. ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีกำรยอมรับควำมคิดเห็น 
3. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน ศรัทธำ ขยันอดทน ท ำงำนเป็นเป็นทีม และมีจิตใจของกำรให้บริกำร 
4. เป็นชุมชนทำงวิชำกำรท่ีเน้นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในองค์กร 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
      ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีจุดที่ควรพัฒนำ  คือ 
  1. ควรจัดระบบกำรจัดกำรให้ควำมรู้ให้ครอบคลุมกระบวนกำรรวบรวมควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
จัดเก็บควำมรู้  และเผยแพร่ควำมรู้  โดยด ำเนินกำรให้สอดรับกับพันธกิจและยุทธศำสตร์ของส ำนัก ทั้งนี้เพ่ือ
สะท้อนถึงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
              ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ในเรื่อง ระบบฐำนข้อมูลกำร
ปฏิบัติ งำนรำยบุคคลแบบออนไลน์  เป็นกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ให้ควำมรู้สู่บุคคลทั้งส ำนัก  โดยนำยโกสิน  
สนั่นนำม พนักงำนมหำวิทยำลัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ บุคลำกรของส ำนักเป็นวิทยำกร  ในวันที่ 26 
เมษำยน 2562 ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อำคำร 28203 
  2. ควรจัดท ำแผนกำรบริหำรงำนสำรสนเทศให้ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรม รำยละเอียดของงำน 
ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลำ และงบประมำณในระยะสั้นและระยะยำว 
               ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท ำแผนงบประมำณรองรับกำรบริหำรงำน
สำรสนเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
  3. ควรจัดระบบกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรม  
              ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
ภำยในและภำยนอกทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยใช้แบบประเมินควำมพึง
พอใจกำรใช้บริกำร ทั้งในรูปแบบออนไลน์และกำรตอบแบบประเมินเมื่อเข้ำมำใช้บริกำร และสรุปผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจกำรเข้ำใช้บริกำรปรำกฏในตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
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ส่วนที่  2 
รายงานการประเมินตนเอง 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 

2561 จ ำนวน  13  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 
องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร    

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน  ICT   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล   
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องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1         :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน  :  ปีงบประมำณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี    : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน  กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ต้องมีควำมสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณ ิตระดับปริญญำตรีให้มีคุณภำพ ดังนั้น จึงมีกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนที่ค ำนึงถึง
หลักกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำนวิชำชีพที่เก่ียวข้อง
ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของชำติ ตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนพัฒนำพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับและสำมำรถตอบสวท.งสังคมในทิศทำงที่เหมำะสม  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทุกระดับ  

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสู่ทุกหน่วยงำน
ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์เป็นแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีครบตำมพันธกิจ    
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
5. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีครบตำมพันธกิจ 
6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ  
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศำสตร์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำน

ผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และ

แผนปฏิบัติงำนประจ 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 
      

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  0804673422 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน โทรศัพท์  :  0869879951 
  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร       
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ผลการด าเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

⬜ 1 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย  โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติของมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
กลุ่มผลิตบัณ ิตระดับปริญญำตรี (กลุ่ม ข) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) 

     สืบเนื่องจำกมหำวิทยำลัยฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศำสตร์ฉบับใหม่ 
เพ่ือนโยบำยและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศ โดยให้ควำมส ำคัญกับควำม
เชื่อมโยงและควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
11   นั้น  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ต้องมีกำรวิเครำะห์และทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ฉบับเดิม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยฯ   
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำ ปณิธำนและพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยฯ  
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบันตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ฉบับที่ 11    
     เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส ำนักวิทย
บริกำรฯ จึงได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนซึ่งมีผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทย
บริกำรฯ มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่มี
ควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยกำรจัดกิจกรรมกำรวิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ปี พ.ศ. 2562-2564  ในวันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2562 ภำยใต้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ  และแผนยุทธศำสตร์ฉบับปัจจุบัน
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ   

สวท. 1-1.1-1 ค ำสั่งส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  ที่ 
044/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
วิเครำะห์แผนยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
สวท. 1-1.1-1-2 แผน

ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ พ.ศ. 2562-2564  

⬜ 2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสู่ทุกหน่วยงำน
ภำยใน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ที่เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี พ.ศ. 2562-2564  โดยทุกงำนใน
สังกัด ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและมีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ระดับ
ภำรกิจลงสู่ระดับทุกงำน และก ำหนดผู้รับผิดชอบ เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
งำนวิทยบริกำร ศูนย์ภำษำ   

สวท. 1-1.1-2-1 บันทึกส่ง 
แผนงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนวิทยบริกำร 
และศูนย์ภำษำ 

⬜ 3 มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีครบตำมพันธกิจ   
มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ  มีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี พ.ศ. 2562-2564  
เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุยุทธศำสตร์

สวท. 1-1.1-3-1 แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 
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และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของทุกโครงกำร ครอบคลุมทุก
พันธกิจส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ฯ ไปสู่แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่สอดคล้องกับทั้ง 4 ภำรกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำร
บริกำรทำงวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รำยละเอียดปรำกฏ
ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

⬜ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

      ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดหลักและค่ำเป้ำหมำยใน
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2562 และถ่ำยทอดไปเป็นตัวชี้วัดหลักใน
แผนปฏิบัติกำรรำยปี เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและส ำนักวิทยบริกำรฯ แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี จ ำนวน 5 ประเด็นยุทธศำสตร์  ดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิ
บำลเพื่อประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์
และสอดคล้องกับภำรกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณ ิต 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม 

(University Social Engagement) เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล 

สวท. 1-1.1-4-1 
แผนปฏิบัติกำรและ
แผนกำรใช้จ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

⬜ 5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกพันธกิจ 
มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรและรำยงำนผลด ำเนินงำนที่ครอบคลุมทุกพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 และ 2562 เป็นรำยเดือน   
 

สวท. 1-1.1-5-1 รำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 

⬜ 6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็น 4 ไตรมำส  โดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ไตรมำส และ มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561  มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำร
เพ่ือกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยกำรน ำเสนอรำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2562 ต่อกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  ครั้งที่ 6/2561 ครั้งที่ 1/2562 และ
ครั้งที่  2/2562  
 
      

สวท. 1-1.1-6-1 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรครั้งที่ 6/2561 
สวท. 1-1.1-6-2 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรครั้งที่ 1/2562 
สวท. 1-1.1-6-3 รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรครั้งที่ 2/2562  
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⬜ 7 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อ คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพิจำรณำ 

มีพิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรงบประมำณ เพ่ือ
น ำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำประจ ำมหำวิทยำลัย ในวันที่ 19 
กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องช้ำงเผือก อำคำร 41   

สวท. 1-1.1-7-1 รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  

⬜ 8 มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

   น ำมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ ที่ได้รับกำรเสนอแนะให้ท ำข้อมูล
งบประมำณแบบกรำฟให้มีกำรแสดงจ ำนวนร้อยละของงบประมำณและกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 2562    

สวท. 1-1.1-8-1 รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ด้ำน
งบประมำณ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

8 ข้อ 8 ข้อ  5 / 
      
จุดเด่น 
        ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ไปสู่บุคลำกรภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือและระดมควำมคิดกันทุกคน เพื่อสรุปผลร่วมกันเป็นไปตำม
เกณ ์มำตรฐำนของกระบวนกำรพัฒนำแผน  
จุดที่ควรพัฒนา 
    1. มีกำรปรับระบบของพัสดุ ท ำให้มีกระบวนกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ 
    2. ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรติดตำมเรื่องเบิกจ่ำยและผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
    3. ผู้ปฏิบัติงำนควรก ำหนดระยะเวลำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
    4. เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงผู้รับผิดชอบโครงกำรกับพัสดุและกำรเงินส ำนักและกำรเงิน
มหำวิทยำลัย 
    5. ควรมีกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยระหว่ำงพัสดุและกำรเงินส ำนักกับกำรเงินมหำวิทยำลัยฯ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   :  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรและ
พัฒนำคณำจำรย์อย่ำงเหมำะสมทั้งในด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรใช้สื่อกำรสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผลกำรเรียนรู้และข้อมูลจำกวำมคิดเห็นของผู้เรียน 
นอกจำกนั้นยังจ ำเป็นต้องมีบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำยของ
มหำวิทยำลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  
  1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
  3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
  5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 
  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 

 หมายเหตุ :  หลักฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณ ์มำตรฐำนข้อที่  3  เช่น  ผลกำรประเมินหรือผล
กำรส ำรวจ ควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร  กำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดีและกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรท ำงำนได้ดีข้ึน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  
0804673422   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน โทรศัพท์  :  
0869879951 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

⬜ 1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
     ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน
บริหำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร โดยแผนงำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับทั้ง
ส ำนักท่ีครอบคลุมทุกงำนดังต่อไปนี้  
1. มกีำรก ำหนดกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรไว้ในแผนยุทธศำสตร์ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ   
2. มีแผนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ  พ.ศ. 2562 
      

 
สวท.1-1.2-1-1 แผนยุทธศำสตร์ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ พ.ศ. 2562-
2565 
สวท. 1-1.2-1-2 แผนงำน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 

⬜ 2 มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ด ำเนินกำรบริหำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผน ดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรประชุมบุคลำกรเพ่ือกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
2. มีกระบวนกำรสนับสนุนให้มีกำรสมัครคัดเลือกพนักงำนรำชกำรเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย สำยสนับสนุน 
3. มีกระบวนประชุมชี้แจงหลักเกณ ์และวิธีกำรเพ่ือต่อสัญญำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัย 
4. มีกระบวนกำรประชุมหำแนวทำงกำรประเมินเพ่ือกำรต่อสัญญำจ้ำง ระยะที่ 2 
เพ่ือเข้ำสู่สัญญำจ้ำงระยะที่ 3 และกำรประเมินเพ่ือกำรต่อสัญญำจ้ำง ระยะที่ 1 
เพ่ือเข้ำสู่สัญญำจ้ำงระยะที่ 2 
5. มีกระบวนประชุมกำรพิจำรณำโครงสร้ำงกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 
6. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ (รำยงำนกำรประชุมเป็นควำมลับ ไม่
สำมำรถเปิดเผยได้) 

สวท.1-1.2-2.1 รำยงำนกำร
ประชุมบุคลำกร 
สวท.1-1.2-2.2 รำยงำนกำร
ประชุมหำแนวทำงกำรประเมิน
เพ่ือกำรต่อสัญญำจ้ำง 

สวท.1-1.2-2.3 รำยงงำนประชุม
กำรพิจำรณำโครงสร้ำงกำรเขียน
คู่มือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน 

⬜ 3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรด ำเนินกำรบริหำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกร ดังต่อไปนี้  
1. มีกระบวนกำรสนับสนุนสวัสดิกำรด้ำนกำรประกันสังคมส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
2.  มีกระบวนกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อพิจำรณำควำม
ดีควำมชอบของบุคลำกร ครั้งที่ 1 และ2   
      
      

สวท.1-1.2-3-1 คู่มือ
ผู้ประกันตนฉบับพกพำ  
สวท.1-1.2-3-2 บันทึกเชิญ
ประชุม  เรื่อง ขอเชิญประชุม 
คณะกรรมกำรบริหำรกลั่นกรอง
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำร และขอส่งค ำสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ 1และ2 
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⬜ 4 มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมแล้ว
น ำมำพัฒนำด้ำนบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
1. มีกระบวนกำรรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรจัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) ด้วยกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ท ำงำน”   
2. มีกำรรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรม “กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแบบ
ออนไลน์” 
3.  มีกำรรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิเครำะห์และ
ประเมินค่ำงำนเพ่ือเลื่อนระดับในต ำแหน่งที่สูงขึ้น ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 

สวท.1-1.2-4-1 รำยงำนผลกำร
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตร “กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน (Work Manual)   
สวท.1-1.2-4-2 รำยงำนผลกำร
อบรม “กำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนแบบออนไลน์” 
สวท.1-1.2-4-2 ส ำเนำหนังสือ 
เรื่อง ขอควำมอนุเครำะห์ส่ง
บุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำร
วิเครำะห์และประเมินค่ำงำน
เพ่ือเลื่อนระดับในต ำแหน่งที่
สูงขึ้น ส ำหรับบุคลำกรสำย
สนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561  
สวท.1-1.2-4-3  รำยงำนผลกำร
เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรวิเครำะห์และประเมิน
ค่ำงำนเพ่ือเลื่อนระดับใน
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ส ำหรับ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 
สวท. 1-1.2-4-3 เอกสำร
ประกอบกำรอบรม มำตรฐำน
กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำร
วิเครำะห์และประเมินค่ำงำน
ระดับช ำนำญกำร 

⬜ 5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ด ำเนินกำรบริหำรพัฒนำ
ด้ำนบุคลำกร ดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ/ประกำศที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนิน
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรใน
สถำบันอุดมศึกษำ “สำยสนับสนุน” 
  

สวท. 1-1.2-5-1  ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ วำ่
ด้วย กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง
และกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรพล
เรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้
ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2559
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2. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ/ประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อสัญญำ
จ้ำง ในกำรประชุมหำรือแนวทำงกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก   
3. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับ/ประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อสัญญำ
จ้ำง ในกำรประชุมชี้แจงหลักเกณ ์และวิธีกำรเพ่ือต่อสัญญำจ้ำงพนักงำน
มหำวิทยำลัยสำยสนับสนุน   

สวท. 1-1.2-5-2   รำยงำนกำร
ประชุมชี้แจงหลักเกณ ์และ
วิธีกำรเพ่ือต่อสัญญำจ้ำง
พนักงำนมหำวิทยำลัย 

⬜ 6 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยให้บุคลำกรทุกระดับมีกำรจัดท ำรำยงำนผลและ
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรบริหำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร โดยก ำหนดให้มีกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ต้องรำยงำนผลทุกครั้ง เช่น กำร
ไปรำชกำรเพ่ือเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับกำร
พัฒนำบุคลำกรของส ำนักฯ เป็นต้น  
 

สวท.1-1.2-6.1 รำยงำนผลกำร
พัฒนำด้ำนบุคลำกร 

 

⬜ 7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
วิเครำะห์แผนงำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อวำง
แผนกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
ปีงบประมำณถัดไป ให้เป็นผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับต้น  ระดับกลำง 
เป็นต้น 

สวท.1-1.2-7.1 กำรรำยงำนผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 / 

      
จุดเด่น 
      - มีกำรสนับสนุนงบประมำณที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วม  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      - ควรมีกำรจัดให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
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ตัวบ่งชี้ 1.3           : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   :  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำน ควำมรู้และ
สังคมแห่งกำรเรียนรู้  ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้  โดยมีกำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำ
พัฒนำให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในมหำวิทยำลัยสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้มหำวิทยำลัยมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำร
จัดเก็บควำมรู้กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย กำรสร้ำง
บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในมหำวิทยำลัย ก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำนตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
งำน และหรือพันธกิจตำมบริบทของหน่วยงำน  
  2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน
ข้อ 1 
   3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
  4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
  5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

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 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน ์ โทรศัพท์  :  0804673422 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นำงสำวจรสัศรี ยิม้ยวน 
นำยโกสินทร์ สนั่นนำม 

โทรศัพท์  :  0869879951 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

⬜ 1 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติงำน และหรือพันธกิจตำมบริบทของหน่วยงำน 

มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติงำนและหรือพันธกิจตำมบริบทของส ำนักวิทยบริกำรฯ ดังนี้ 
1. กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
2. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักฯ เรื่องกำร
จัดท ำแบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนออนไลน์ 

สวท.1-1.3-1-1 แผนปฏิบัติ
งำนและโครงกำรกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 

⬜ 2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน
ข้อ 1 

ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำม 
ประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

สวท.1-1.3-2-1 แผนปฏิบัติ
งำนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

⬜ 3 มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของ   
ผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็น
ควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรงมีกำรบรรยำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1. กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
2. กำรบันทึกข้อมูลในแบบภำระงำนออนไลน์ แก่บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ภำยใต้โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแบบออนไลน์ 
ในวันที่ 26 เมษำยน 2562 

สวท.1-1.3-3-1 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน 
สวท.1-1.3-3-2 แบบรำยงำน
ผลของข้อมูลแบบรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนออนไลน์ 

⬜ 4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

1. มีกำรรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบและสืบค้นได้  
และน ำเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  www.arit.ac.th คือ  
 1.1 นำงสำวจรัสศรี ยิ้มยวน นักวิชำกำรศึกษำ  กำรอบรมคู่มือปฏิบัติงำน น ำ
ควำมรู้มำพัฒนำงำนตนเองจนได้คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำถ่ำยทอดควำมรู้แก่เพ่ือน
ร่วมงำน น ำตัวอย่ำงคู่มือกำรปฏิบัติ งำนหลักของนำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน 
นักวิชำกำรศึกษำ  
 1.2 นำยโกสิน สนั่นนำม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กำรอบรมเกี่ยวกับบันทึกผล
กำรปฏิบัติงำนแบบออนไลน์ 

สวท.1-1.3-4-1 
www.arit.ac.th 
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⬜ 5 มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น 
ลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร ฯ น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำ 
เป็นต้นแบบจำกนำงสำวจรัสศรี ยิ้มยวน โดยน ำตัวอย่ำงในบทที่ 1 บทที่ 2 และ 
บทที่ 3 มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนรำยบุคคล ทั้งที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร น ำทักษะ และกระบวนกำรของผู้มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นแบบอย่ำงและ
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

สวท.1-1.3-5-1 คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนรำยบุคคล ของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยแล
พนักงำนรำชกำร ทุกต ำแหน่ง 
รวม 30 ต ำแหน่ง  

      
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 / 

 
จุดเด่น 

- มีต้นแบบที่สำมำรถน ำถ่ำยทอดลงสู่กำรปฏิบัติงำนได้จริงทุกระดับ 
      
จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรมีกำรพัฒนำสถำบันกำรเรียนรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 :  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริ
หำรและกำรตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
สำมำรถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ท้ังเพ่ือกำรบริหำร 
กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจทุกด้ำนของบุคลำกร เพ่ือ
กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ 
ระบบดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
 1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)    
 2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน โดยอย่ำงน้อย                    
ต้องครอบคลุมบริบทของหน่วยงำนและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยได้ 
 3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
 4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
 5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด  

 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 

      

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ  กูลรัตน์ โทรศัพท์ :  0 44710 047 
ต่อ 0700   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    อำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมำก โทรศัพท์ :  0 44710 047 
ต่อ 0704         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

🗹 1 มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำร 
ประชุมโดยน ำข้อเสนอแนะจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย           
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ด้ำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 มำวิเครำะห์และ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยมีกิจกรรมย่อย            
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจภำยใต้แผนปฏิบัติกำร  
      
      

สวท.1-1.4-1-1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวท.1-1.4-1-2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวท.1-1.4-1-3 รำยงำนกำร
ประชุมบุคลำกรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สวท.1-1.4-1-4 เเผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

🗹 
 

2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน โดยอย่ำงน้อย
ต้องครอบคลุมบริบทของหน่วยงำนและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยได้ 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจตำมแผนปฏิบัติกำร พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์/จัดกำรประชุม/อบรม
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้ระบบในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบฐำนข้อมูลเว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
2. ระบบฐำนข้อมูลจัดเก็บภำระงำนออนไลน์ 
3. ระบบฐำนข้อมูลแจ้งซ่อมออนไลน์ 
4. ระบบฐำนข้อมูลจองห้องประชุม ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
5. ระบบฐำนข้อมูลคลังปัญญำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

      

สวท.1-4.2-1 ระบบฐำนข้อมูล
เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ 
สวท.1-4.2-2 ระบบฐำนข้อมูล
จัดเก็บภำระงำนออนไลน์ 
สวท.1-4.2-3 ระบบฐำนข้อมูล
แจ้งซ่อมออนไลน์ 
สวท.1-4.2-4 ระบบฐำนข้อมูล
จองห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
สวท.1-4.2-5 ระบบฐำนข้อมูล
คลังปัญญำมหำวิทยำลัย          
รำชภัฏสุรินทร์  
  

🗹 3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ จำกกำรท ำเเบบสอบถำมออนไลน์ด้ำนกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย 

สวท.1-4.3-1 แบบสอบถำม
ออนไลน์ 
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🗹 4 มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศน ำข้อเสนอเเนะจำกผู้ใช้งำนมำปรับปรุงให้ระบบมีควำม
เสถียรเเละใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยย้ำยระบบไปยังเครื่องเเม่ข่ำยส ำหรับเว็บไซต์
โดยเฉพำะ และก ำหนดค ำส ำคัญท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์มหำวิทยำลัยเพื่อให้ผู้ใช้บริกำร
เข้ำใช้งำนได้สะดวก และเพ่ิมช่องทำงให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยสำมำรถ
เผยแพร่ข่ำวสำรขึ้นบนเว็บไซต์มหำวิทยำลัยได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เว็บไซต์มีข้อมูล
เป็นปัจจุบันเสมอ นอกจำกนี้ยังปรับปรุงระบบให้ใช้งำนง่ำย ไม่ซับซ้อน และ
ประชำสัมพันธ์ระบบมำกขึ้น 
 

 

สวท.1-4.4-1 สรุปกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
สวท.1-4.4-2 ข้อมูลกำรติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่ำย 
สวท.1-4.4-3 ภำพกำรสืบค้น
เว็บไซต์มหำวิทยำลัยจำก
เครื่องมือค้นหำ (Search 
Engine) 
สวท.1-4.4-4 สถิติกำรเข้ำถึง
เว็บไซต์ 

🗹 5 มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดส่งเเละตรวจเช็คข้อมูลทำงสำรสนเทศด้ำนมำตรฐำน
เว็บไซต์ IPV6 Forume ต่อส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ (UniNet) เพ่ือตรวจสอบควำมพร้อมในกำรรองรับ IPV6 ในอนำคต 
พร้อมทั้งจัดเก็บสถิติในกำรรับส่งข้อมูลจำกผู้ใช้บริกำร 

      
 

สวท.1-4.5-1 http://ngi-
monitor.uni.net.th/ 
Estimating IPv6 & DNSSEC 
External Service 
Deployment Status 

      
การประเมินตนเอง 

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

 
จุดเด่น 

- มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำในเว็บไซต์ส ำหรับหน่วยงำนในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรขึ้นบน
เว็บไซต์มหำวิทยำลัย 

- ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ จองห้องประชุม ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ มีกำรแจ้งเตือนไปยังอีเมล
ของผู้ให้บริกำรเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ปรับปรุงระบบแสดงผลกำรจองห้องให้ตรวจสอบง่ำย 
- ประชำสัมพันธ์ระบบให้ผู้ใช้งำนทรำบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5    : ระบบบริหารความเสี่ยง   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   :  เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำร
บริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูป
ของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพ่ือให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำ
ล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อ
ภำวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
หรือคณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำนตำมบริบท
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวอย่ำงเช่น 
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  อำคำรสถำนที่) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถำบัน 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกัน

คุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ

บุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 

3. อ่ืนๆ ตำมบริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2 

4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ

อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
หมายเหต ุ 
คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตกุำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในรอบปีกำร

ประเมิน  ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนักศึกษำ คณำจำรย ์บุคลำกร หรือต่อชือ่เสียงภำพลักษณ์ หรือต่อควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรควบคุม หรือ
จัดกำรกับควำมเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอโดยมหีลักฐำนประกอบที่ชัดเจน 
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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 

 
ผลกำรประเมินไม่เข้ำข่ำยที่ท ำให้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก ่
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิง

ป้องกัน หรือมีแผนรองรับ เพ่ือลดผลกระทบส ำหรับควำมเสี่ยงที่ท ำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ 
และด ำเนินกำรตำมแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน) ของส ำนัก  
3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดังกล่ำวมีควำมรุนแรงที่ลดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก ำหนดไว้

ล่วงหน้ำ 
      

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ  กูลรัตน์ 
โทรศัพท์ :  0 44710 047 
ต่อ 0700 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  โทรศัพท์  :  xxx-xxxxxx 
         

ผลการด าเนินการ 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

⬜ 1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและ                       
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมกำร
หรือคณะท ำงำน 

   มหำวิทยำลัยฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน ตำมค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ที่ 29/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  และในระดับ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้  
1. ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรฯ   ที่ 021/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
2. ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรฯ   ที่ 013/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
3. ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรฯ   ที่ 031/2561 เรื่องค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเปิด-
ปิด อำคำรส ำนักวิทยบริกำร   
 

สวท. 1-1.5-1-1 ค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ที่ 
29/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
สวท. 1-1.5-1-2 ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ   ที่ 021/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
สวท. 1-1.5-1-3 ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ   ที่ 013/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
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สวท. 1-1.5-1-4 ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ   ที่ 031/2561 เรื่อง
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเปิด-
ปิด อำคำรส ำนักวิทยบริกำร   

⬜ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธข์องสถาบนั 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการป ิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือกำรวิเครำะห์
และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำนตำมบริบท
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้  
  1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อาคารสถานที่ มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุของส ำนักฯ ด้วย
กำรใช้ระบบ e-GP และระบบ 3 มิต ิ
 2.ด้านการปฎิบัติงาน มีกำรมอบหมำยให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ตำมที่มหำวิทยำลัยได้จัดอบรมเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนำยน 2562  
 3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำรน ำระบบ MIS มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนงำนสำรบรรณ 

            

 สวท. 1-1.5-2-1 ควำมเสี่ยงด้ำน
ทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
อำคำรสถำนที่ มีกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงินและพัสดุของส ำนักฯ 
ด้ วยกำร ใช้ ร ะบบ e-GP และ
ระบบ 3 มิต ิ
 ส ว ท .  1 - 1 . 5 -2-2 ด้ ำ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน มีกำรมอบหมำยให้
บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับ
กำรบริหำรควำมเสี่ ยง  ตำมที่
มหำวิทยำลัยได้จัดอบรมเรื่องกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 
มิถุนำยน 2562  
 สวท. 1-1.5-2-3  ด้ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรน ำ
ระบบ MIS มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณ 

⬜ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2 

จำกกำรมอบหมำยให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมท่ี
มหำวิทยำลัยได้จัดอบรมเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 
มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงเสนอผลต่อ
หน่วยตรวจสอบภำยใน  
 
 

สวท. 1-1.5-3-1  แผนบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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⬜ 4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
     จำกกำรมอบหมำยให้บุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตำมที่มหำวิทยำลัยได้จัดอบรมเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 
2562 มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  และด ำเนินกำรเสนอผู้บริหำรก่อนน ำเสนอผลต่อหน่วย
ตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
 

สวท. 1-1.5-4-1  แผนบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

⬜ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา                          
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศน ำส่งให้กับหน่วยตรวจสอบภำยใน เพ่ือรวมข้อมูลให้เป็นตำมกระบวน
ของมกีำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัยต่อไป 
      

สวท. 1-1.5-5-1  บันทึกข้อควำม
ส่งข้อมูลแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

⬜ 6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรน ำผลกำรประเมินให้ปรับแผนควำมเสี่ยงเพ่ือให้แก้ไขจำก
ระดับมหำวิทยำลัย 

- 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 5 4 / 

      
จุดเด่น 

- มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมเสี่ยงของฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในสังกัด  ท ำให้
เกิดกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรควบคุม  และเป็นระบบ 

- มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

- ในด้ำนงำนสำรบรรณ มีกำรใช้ระบบ MIS ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อควบคุมกำรรับ–ส่งเอกสำร ต่ำง 
ๆ ท ำให้ลดปัญหำเรื่องเอกสำรหำย  และลดกำรใช้กระดำษ  เกิดกำรประหยัดและกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพส่งผลดีต่อหน่วยงำน 

- กำรใช้ระบบ e-GP ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงช่วยให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ……………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 : การป ิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลผลติ 

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   :  กำรประเมินผลตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรในกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของมหำวิทยำลัย จะมุ่งเน้นกำรประเมินคุณภำพ
ของกำรบริหำร งำนตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

เกณ ์มำตรฐำน :  

1. มีกระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ 
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำมหำวิทยำลัย 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำนได้  

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของมหำวิทยำลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 

 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  0804673422 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
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ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

⬜ 1 มีกระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกระบวนกำรสรรหำผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เป็นไปตำมข้อบังคับและข้อกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง 
อีกท้ังมีกำรแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ที่ครอบคลุมภำรกิจหลักของส ำนักฯ
และผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำงำน โดยได้มีค ำสั่ง
แต่งตั้งและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 

สวท. 1-1.6-1-1 ค ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำรฯ   
สวท. 1-1.6-1-2 ค ำสั่งแต่งตั้ง
รองผู้อ ำนวยกำรฯ  
 

⬜ 2 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
มหำวิทยำลัย 

        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุก
ระดับ โดยกำรเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ส ำนักให้รับทรำบโดยทั่วกัน   ทั้งนี้ได้
มอบหมำย ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรจัดท ำแผนยุทธ์ศำสตร์ของส ำนักและมีกำรน ำ
ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของส ำนัก 
www.arit.srru.ac.th  เช่น 
      1. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯ       
      2. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
      3. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของศูนย์ภำษำ  
      4. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
      5. รำยงำนประจ ำปีของส ำนักวิทยบริกำรฯ   
ทั้งนี้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำวนั้นท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำมำใช้ส ำหรับ
ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยงำนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนและยกระดับกำรพัฒนำงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศและสนับสนุนมหำวิทยำลัยได้มีประสิทธิภำพได้ดียิ่งขึ้น       

สวท. 1-1.6-2-1 หน้ำเว็ปไซต์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
www.arit.srru.ac.th   

⬜ 3 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผน
และผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำนได้  

       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนที่มอบหมำยเพ่ือก ำกับติดตำมงำนทุกงำน เช่น กำรตั้งไลน์กลุ่มชื่อ 
ส ำหรับ“ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ”  ส ำหรับบุคลำกรทุกคน ชื่อ“ส ำนักวิทย
บริกำรฯ”  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ และจัดประชุมชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรรับทรำบ เช่น กำรประชุม
บุคลำกร กิจกรรมสภำกำแฟ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร (กบ.) เป็นต้น 
 

สวท. 1-1.6-3-1 กลุ่ม Line  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวท. 1-1.6-3-2  แผนกำร
ปฏิบัติ งำนของบุคลำกรเป็น
รำยบุคคล และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนรำยเดือนเสนอต่อ
ผู้บริหำร 
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⬜ 4 ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ สนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม เช่น 
1. มีระบบกำรสื่อสำร 2 ทำง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนอันจะท ำให้ได้ข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. ด ำเนินกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมอบอ ำนำจใน
กำรตัดสินใจแก่ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัว พร้อมกับ
มีกำรก ำกับและตรวจสอบเพ่ือให้ เกิดควำมมั่น ใจว่ำระบบกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลคุ้มค่ำ และมีควำมเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้  

  
สวท 1-1.6-4.1 ค ำสั่งส ำนักวิทย
บริกำรฯ เรื่อง มอบหมำยให้ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
รักษำรำชกำรแทน 
  

⬜ 5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำนเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน 
เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนตำมศักยภำพ เช่น  
1. สนับสนุนกิจกรรมกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน โดยเน้นกำรเพิ่มทักษะใน
กำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น กำรสอนงำนที่หน้ำงำน (on – the – job training) เช่น จัดท ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น  
2. สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรโดยจัดสรรงบประมำณและท ำโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพ่ือให้โอกำสในกำรไปพัฒนำตนเอง กำรไปอบรม สัมมนำ ต่ำง ๆ  

สวท. 1-1.6-5-1 กิจกรรมกำร
อบรมพัฒนำทักษะกำรเขียน
คู่ มื อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ร ะ ดั บ
รำยบุคคล   

⬜ 6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 ประกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของมหำวิทยำลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 10 
ประกำร  ประเด็นเพื่อให้บุคลำกรได้ศึกษำน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป  ดังนี้   
    1. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) 
    2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
    3. หลักควำมรับผิดชอบ (Accourtability) 
    4. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) 
    5. หลักกำรมีส่วนร่วม (Fatcipation) 
    6. หลักควำมโปร่งใส (Tranpavercy) Democratisation 
    7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralisation) 
    8. หลักควำมเสมอภำค (Equity) 
    9. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
   10. หลักฉันทำมติ (Consensus Oriented) 
  

สวท 1-1.6-6-1 รำยงำนกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล 10 ประกำร    
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⬜ 7 สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ น ำผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ รำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรินทร์ ณ  ห้องประชุมช้ำงเผือก  เมื่อวันที่ 19  กุมภำพันธ์ 2562 
 
      

สวท. 1.1.6-7-1 
เอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ของส ำนักฯ รำยงำนต่อสภำ
มหำวิทยำลัย 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 7 5 / 

 
จุดเด่น 

- มีกำรด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งเป็นไปตำมข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ………………………………………………………… 
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  มหำวิทยำลัยจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องมี
แผน    กลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง ๆ ที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำนทั้งจำก
งบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อ่ืน ๆ ที่มหำวิทยำลัยได้รับมีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำง
กำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพันธกิจ โครงกำร กิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงินและควำมมั่นคงของมหำวิทยำลัยได้  

เกณฑ์มาตรฐาน  :    
  1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
  2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณ ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
และบุคลำกร 
  4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
  5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
มั่นคงของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ
และกฎเกณ ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
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 : แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำง
กำรเงินของมหำวิทยำลัยที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้  แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกร
ที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็น
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เงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่มหำวิทยำลัยใช้ในกำรด ำเนินกำร
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำ
ได้จำกแหล่งเงินทุนใด  เช่น  รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ งบประมำณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือศิษย์เก่ำ หรือมหำวิทยำลัยจะต้องมีกำร
ระดมทุนด้วยวิธีกำรอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น กำรแปลงทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นมูลค่ำรวมทั้งมีกำรวิเครำะห์
ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบัณ ิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  0804673422 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    อำจำรย์มัญญนำ จ ำปำเทศ หัวหน้ำกำรเงิน โทรศัพท์  :    
        นำงจินดำ อัธยำศัย เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 

1.1 ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีนโยบำยและให้ควำมส ำคัญกับแผนกลยุทธ์ 
ทำงกำรเงิน และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2561และ 2562 
1.2 มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติรำชกำร 
ของมหำวิทยำลัยทุกด้ำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำ 
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ครั้งที่1 /2561 เมือ่วันที่ 6 
กันยำยน 2561  

สวท. 1.1.7-1-1 แผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงิน ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ ปีงบประมำณ 2561
และ 2562  

สวท. 1.1.7-1-2 แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 2561และ 
2562 

สวท. 1.1.7-1-2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ครั้งที่
1/2561 

 2 มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณ ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงิน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน มีแผนกำรจัดสรร 
และวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดสรร
และวำงแผนตำมนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณงบประมำณแผ่นดิน 
และงบประมำณเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ 2561 และ 2562 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
2.2 มีหลักเกณ ์กำรจัดสรร มีแผนกำรใช้เงินที่เหมำะสม และเพียงพอส ำหรับ 
กำรบริหำรตำมภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยน ำเข้ำเสนอเพ่ือพิจำรณำ

สวท. 1.1.7-2-1 นโยบำยกำร
จัดท ำงบประมำณแผ่นดินและ
งบประมำณเงินรำยได้ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
และ 2562 ของมหำวิทยำลัย 
สวท. 1.1.7-2-2 หนังสือ
บันทึกข้อควำม แจ้งกำร
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักเกณ ์กำรจัดสรรทรัพยำกรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ในที่ประชุม
ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ครั้งที่  1/2561 
 
2.3 มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
เริ่มจำกกำรจัดสรรเงินที่เป็นธรรม ที่พิจำรณำจำกแผนงำน โครงกำรและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของงำนทีผู่้บริหำร และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง สำมำรถตรวจสอบ
ยอดเงินที่เปน็ปัจจุบันได้จำกทะเบียนบัญชีคุมงบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรฯ
และฐำนข้อมูลจำกระบบ 3 มิติ 
2.4 มีแผนกำรจัดสรรกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพในภำพรวม 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จำกเอกสำรงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปี 2561 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์

จัดสรรเงินงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
และ 2562  ของมหำวิทยำลัย 
สวท. 1.1.7-2-3 ทะเบียน
บัญชีคุมงบประมำณของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ฐำนข้อมูลใน
ระบบ 3 มิติ 

 
สวท. 1.1.7-2-3 เอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2561และ 2562 

 3 มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
และบุคลำกร 

3.1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 
ของมหำวิทยำลัย 5 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  
        ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน   
        ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับภำรกิจ 
       ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข็มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณ ิต  
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม(University 
Social Engagement) เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  
      ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นสำกล  
โดยมีกำรจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจัดท ำโครงกำรให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจหลักที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำร ทั้ง 5 
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว  

สวท. 1.1.7-3-1  แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2561 และ 2562 
 

 4 มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
4.1 ส ำนักวิทยบริกำร ฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมรูปแบบที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด  ดังนี้   
- มีกำรจัดท ำรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน โดยรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นรำยไตรมำส เพ่ือเสนอต่อมหำวิทยำลัย  
- มีกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ รับทรำบเป็นประจ ำทุกครั้งที่มีกำรจัดประชุม  

สวท. 1-1.7-4-1 รำยงำนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
2561 และ 2562   รำยไตร
มำส(รวม 4 ไตรมำส) 
สวท. 1-1.7-4-2 รำยงำนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
2561 และ 2562 รำยเดือน  
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 5 มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน 

และควำมมั่นคงของมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง 
5.1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน 
โดยแสดงเป็นอัตรำร้อยละของกำรใช้จ่ำยเงิน เพ่ือควำมสะดวกในกำรน ำข้อมูล 
ไปใช้ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินต่อไป 
5.2 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
จำกกำรวิเครำะห์ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน 
และควำมมั่นคงอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดถึงกำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนที่ก ำหนด 

สวท. 1-1.7-5-1 รำยงำนกำร
วิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงิน
ไตรมำสที่ 1,2,3 และ 4 
สวท. 1-1.7-5-2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ   

 6 มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบ 
และกฎเกณ ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

6.1 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมระบบสำยกำร
บังคับบัญชำ เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง โปร่งใส โดยมีงำนตรวจสอบภำยใน 
มหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นตำมระเบี ยบและ
กฎเกณ ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง  
และตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 

สวท. 1-1.7-6-1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณในกำรบริหำรงำน
ส่วนรำชกำร 
สวท. 1-1.7-6-2 เอกสำรที่ขอ
ควำมอนุเครำะห์ให้มกีำรเข้ำ
มำตรวจสอบจำกหน่วย  
ตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัย 
สวท. 1-1.7-6-3 เอกสำรขอ
ควำมอนุเครำะห์จัดส่งเอกสำร
ที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ
พัสดุประจ ำปี และกำร
จ ำหน่ำยของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 

 7 ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำน 
ทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ  

7.1 งำนกำรเงินและงำนพัสดุของส ำนักวิทยบริกำร มีกำรจัดท ำข้อมูลรำยงำนผล
กำรใช้เงินงบประมำณเป็นรำยไตรมำส ในกำรประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน 
7.2 น ำเสนอรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือแจ้ง
ให้ทรำบถึงสถำนะทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนตำมแผน ตลอดจนเป็นข้อมูลของ
ผู้บริหำรระดับสูงเพ่ือประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจปรับแผนกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงปีงบประมำณและใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป ต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 

สวท. 1-1.7-7-1 รำยงำนกำร
ประชุมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 
สวท. 1-1.7-7-2 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ครั้งที่   
1/2561 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน / 

  
จุดเด่น 

- กำรเบิกจ่ำยถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
- บุคลำกรด้ำนกำรเงินมีควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนกำรเงิน 

จุดที่ควรพัฒนา   
- ควรมีระบบสำรสนเทศทำงกำรเงินและบัญชีของส ำนักฯ เพื่อก ำกับติดตำมกำรบริหำรต่อไป 
- ควรมีกำรวำงแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมไตรมำสที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

     -  ควรมีกำรวิเครำะห์วำงแผนงบประมำณให้เป็นไปตำมไตรมำสที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
-  มีกำรปรับปรุงระบบของพัสดุ ท ำให้มีกระบวนกำรและขั้นตอนกำรสั่งซื้อหรือจ้ำงล่ำช้ำ 
-  ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรติดตำมเรื่องเบิกจ่ำยและผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
-  ผู้ปฏิบัติงำนควรก ำหนดระยะเวลำและแจ้งขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและรับทรำบกันทั่วถึงองค์กร 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.8 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำช บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 
2545  ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เป้ำประสงค์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต้นสังกัดตลอดจน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรวมทั้งกำรรำยงำนผลกำร
ประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี ้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำมหำวิทยำลัย
สำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
  2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่สะท้อนผลลัพธ์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
  4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
  1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และ ประเมินคุณภำพ  
      2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
  6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำผู้ใช้บัณ ิตและ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
        9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
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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 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7  หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 9  ข้อ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  0804673422 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน และ คณะกรรมกำรประกันฯ โทรศัพท์  :  0869879951 
 

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับทุกงำน 
ด ำเนินงำนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นเครื่องมือส่วน
หนึ่งในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจของ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมระบบที่ก ำหนด (PDCA) ดังต่อไปนี้  
       1. มีปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
       2. มีกำรจัดท ำค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ   
       3. จัดท ำแผนโครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ  

4. มีกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือรองรับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยใน  

5. มีกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ติดตำมด้วยกำรจัดรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกองค์ประกอบและ  ตัวบ่งชี้ จำกผู้รับผิดชอบของกอง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกำรประชุมทบทวนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือปรึกษำหำรือร่วมกันปฏิบัติด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำร 

 

 
สวท. 1-1.8-1-1 ปฏิทินกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
สวท. 1-1.8-1-2 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำ รด ำ เ นิ น ก ำ ร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ 
สวท. 1-1.8-1-3  แผนโครงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สวท. 1-1.8-1-4  รำยงำนกำร
ป ร ะ ชุ ม ง ำ น ก ำ ร ป ร ะ กั น
คุณภำพกำรศึกษำ 

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินงำน
จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญ
เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯได้
ให้ควำมส ำคัญและเผยแพร่คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต่อทุกงำนใช้
ประกอบเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทย

ส ว ท .  1-1.8-2-1 คู่ มื อ ก ำ ร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร ฯ  ปี
กำรศึกษำ 2561   
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริกำรกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรก ำกับ ติดตำม ให้ดียิ่งขึ้น  
 
 

สวท. 1-1.8-2-2 นโยบำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต่อทุกงำน 

ด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรประชุมทบทวน
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนผลลัพธ์ตำมภำรกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำรฯ  ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561  
 

สวท. 1-1.8-3-1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร ฯ  ปี
กำรศึกษำ 2561 
 

 4 มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การควบคุม  
ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อ คณะกรรมการประจ าส านัก /ผู้บริหารส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  และ 3) การน าผลการประเมนิคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มอบหมำยงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต่องำนทุกงำน
โดยกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
      1. มีกำรวำงแผนงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยจัดท ำแผนปฏิทินและ
คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ กำรทบทวนองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ เกณ ์กำรประเมินฯ ร่วมกันทุกงำน และจัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
     2. มีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำน และ กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยจัดประชุมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
กำรปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นตำมรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 เป็นไปตำมหลักเกณ ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำทุกปีที่กฎหมำยก ำหนด  
   

สวท. 1-1.8-4-1 แผนงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
ส ว ท .  1-1.8-4-2  ผ ล ก ำ ร
ประเมินจำกคณะกรรมกำร
ผู้ตรวจประเมิน ปีกำรศึกษำ 
2560 
สวท. 1-1.8-4-3 ผลกำรตรวจ
ติดตำมและกำรประเมินผลฯ 
ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร ฯ  ปี
กำรศึกษำ 2560 
สวท.1-1.8-4-4 Google drive 
ชื่อ arit@srru.ac.th : ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน/ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา               

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 
2560 มำปรับปรุงและพัฒนำในกำรจัดท ำคู่มือและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  โดยมีควำมสอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  พ.ศ. 2562-2564    
 

สวท.1-1.8-5-1 ผลกำรตรวจ
ติ ดตำมและประ เมิ น ฯ  ปี
กำรศึกษำ 2560  
ส ว ท . 1-1.8-5-2  คู่ มื อ ก ำ ร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ปีกำรศึกษำ 2561 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกกลุ่มตัวบ่งชี ้

    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำคู่มือและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือรำยงำนต่อผู้บริหำรให้รับทรำบ สะดวกต่อกำรก ำกับ 
ติดตำม และพัฒนำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน เสนอต่อ
ผู้บริหำรและเผยแพร่บนระบบสำรสนเทศบน arit.srru.ac.th : งำนประกัน
คุณภำพ 

สวท.1-1.8-6-1 
 arit@srru.ac.th   
ชื่อ งำนประกันคุณภำพ 
  

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ใช้บริการ                  
ตามพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยให้มีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรโดยกำร
จัดท ำระบบสำรสนเทศ กำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรทีส่อดคล้องตำมพันธ
กิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ เช่น  กำรตอบแบบสอบถำมออนไลน์ กำรบริกำรใช้จอง
ห้องเรียน ห้องประชุม เป็นต้น 
 

สวท. 1-1.8-8-1 
arit.srru.ac.th เว็บไซตส์ ำนัก
วิทยบริกำรฯ  :แบบกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำร 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนด้วยกำรจัดตั้งไลน์กลุ่มที่บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพร่วมกันอย่ำงทั่วถึง 
 

สวท. 1-1.8-8-1 ชื่อไลน์กลุ่ม 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ   

 9 มีแนวป ิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน ์

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่กิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพบน
ระบบสำรสนเทศชื่อว่ำ arit.srru.ac.th เพ่ือให้หน่วยงำนอ่ืนๆ หรือผู้ที่สนใจเข้ำ
ศึกษำข้อมูลน ำไปใช้ประโยชน์ เช่น  มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเผยแพร่ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพให้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มำกยิ่งขึ้น ลดระยะเวลำกำรสืบค้นข้อมูล เพ่ิมคุณค่ำ
กำรด ำเนินงำน 

สวท.1-1.8-9-1 เว็บไซต์
arit.srru.ac.th 
กำรจัดกำรควำมรู้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทย
บริกำรฯ  

 

mailto:arit@srru.ac.th
mailto:arit@srru.ac.th
http://www.arit.srru.ac.th/
http://www.arit.srru.ac.th/
http://www.arit.srru.ac.th/
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน / 
 

จุดเด่น 
- มีระบบสำรสนเทศที่มีกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติและกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ย้อนหลัง อย่ำงน้อย 3 ปี  
- มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปทีุกปี 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วยได้สว่นเสีย ในกรณีของนักศึกษำผู้มำใช้บริกำรจะตอบแบบสอบถำมด้วยกำร

ให้ข้อมูลกำรกรอกแบบสอบถำม ควรมีกำรพัฒนำแบบสอบถำมแบบออนไลน์ ซึ่งจะสำมำรถประมวลผลได้ถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 4 
ประเด็นดังนี้ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 

ค ำอธิบำยและแปรควำมตำมเกณ ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้ค่ำเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
 ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 
 ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย 
 ค่ำเฉลี่ย1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ***ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่ได้มีพันธกิจด้ำนบริกำรโดยตรงอนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินควำมพึงพอใจให้
ผู้รับบริกำรในกรณีที่หน่วยงำนจัดโครงกำร มีตัวอย่ำงกำรค ำนวณดังนี้ 
=  (xini)  
xi  =  ค่ำเฉลี่ยโครงกำร/กิจกรรม ที่ I (คะแนนเต็ม 5) 
ni  = จ ำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร/กิจกรรมที่ i 
I    = 1 ถึง p 
P   = จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 
ส ำนัก/กอง .... ปีงบประมำณ.....ได้จัดกิจกรรม/โครงกำรให้บริกำร จ ำนวน 5 กิจกรรม/โครงกำร และมีผลกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร รำยละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่  1  มีค่ำเฉลี่ย 3.55 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 90 คน 
กิจกรรมที่ 2  มีค่ำเฉลี่ย 4.55 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม80 คน 
กิจกรรมที่ 3  มีค่ำเฉลี่ย 3.85 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม95 คน 
กิจกรรมที่ 4  มีค่ำเฉลี่ย 4.30 ผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน90 คน 
กิจกรรมที่ 5 มีค่ำเฉลี่ย4.15 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม85  
ดังนั้น ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ = (3.55×90)+(4.00×)+(3.85×95)+(4.30×90)+(4.15×85)  
    90+80+95+90+85 
 = 3.965 (ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง ดังนั้น จึงเท่ำกับ 3.97) 
คะแนนที่ได้ = 3.97 
ใช้คะแนนผลกำรประเมินผลผู้รับ/ผู้ให้บริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย์ ตกุพิมำย 
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รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยวิทย
บริกำร 

โทรศัพท์  :  
044710052 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
:    

นำงสำวลัทธวรรณ แพงเจริญ  บรรณำรักษ์ 
โทรศัพท์  :  
044710052 

        นำงสุธำสินี มิถุนดี               บรรณำรักษ์ 
นำงสำวดวงใจ คล่องงำม     ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 

 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน 
          สรุปผลวิเครำะห์แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2561 – พฤษภำคม 2562 
ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5) ปรำกฏว่ำ มีระดับ
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย X = 4.11  ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังนี้ 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 

ค ำอธิบำยและแปรควำมตำมเกณ ์คะแนนเฉลี่ยดังนี้ค่ำเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
 ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก 
 ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย 
 ค่ำเฉลี่ย1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
        ในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 400 คน แยกเป็น
ชำย จ ำนวน 68 คน ร้อยละ 17.00 เป็นเพศหญิง จ ำนวน 332 คน ร้อยละ 83.0 มีสถำนภำพ 
นักศึกษำ  จ ำนวน 379 คน ร้อยละ 94.8 อำจำรย์ จ ำนวน 12 คน ร้อยละ 3.0 เจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 2 คน ร้อย
ละ 0.5 บุคคลภำยนอก จ ำนวน 7 คน ร้อยละ 1.8  ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชำย 
68 17.0 

หญิง 332 83.0 

รวม 400 100 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ 
นักศึกษำ 

379 94.8 

อำจำรย์ 12 3.0 
เจ้ำหน้ำที่ 2 .5 

บุคคลภำยนอก 7 1.8 

รวม 400 100 

ตอนที่ ๒ ลักษณะการใช้บริการ  
          ในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะกำรใช้บริกำรห้องสมุดส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 400 คน โดยมี
จ ำนวนผู้ที่มำใช้บริกำรห้องสมุดมำกที่สุดสัปดำห์ละ 1-2วัน จ ำนวน 250 คน ร้อยละ 62.5  ซึ่งช่วงเวลำที่ผู้มำ
ใช้บริกำรมำกที่สุด    เวลำ 11.01 -14.00 น. จ ำนวน 253 คน ร้อยละ 46.9 และประเภทงำนบริกำรที่ผู้มำใช้
บริกำรมำกที่สุด            งำนบริกำรยืม – คืนหนังสือ จ ำนวน 262 คน  ร้อยละ 25.4  ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

จ านวนครั้งที่มาใช้บริการห้องสมุด 
ทุกคน 

 
71 

 
46.7 

1-2 วัน 250 62.5 

3-4 วัน 115 28.8 

5-6 วัน 23 5.8 

รวม 400 100.0 

ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ 
08.00-11.00 

201 37.2 

11.01-14.00 253 46.9 

14.01-16.30 86 15.9 

รวม 540 100 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ประเภทงานที่ท่ีท่านเข้าใช้บริการ 

ยืม-คืน 
 

262 
 

25.4 

อินเตอร์เน็ต 209 20.2  

วำรสำร/นสพ. 69 6.7 

โสตฯ 36 3.5 

อ่ำนหนังสือ 239 23.1 

ตอบค ำถำม 60 5.8 

ห้องปฏิบัติกำรคอมฯ 56 5.4 

บริกำรอินเตอร์เน็ต 82 7.9 

ห้องปฏิบัติกำรภำษำ 9 0.9 

อ่ืนๆ 11 1.1 

รวม 1033 100 

 ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ   
        แบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 400 คนพบว่ำ          
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ( X = 4.11 )  
 

ข้อ X  s.d. 
1.1 4.18 0.57 
1.2 4.13 0.65 
1.3 3.93 0.84 
1.4 4.17 2.65 
2.1 4.36 0.64 
2.2 4.37 0.62 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มีข้อเสนอแนะแยกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้ 

       1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1.1 บริกำรโต๊ะเก้ำอ้ีไม่เพียงพอส ำหรับนักศึกษำช่วงใกล้สอบ   

             1.2 ควรเพิ่มห้องค้นคว้ำเฉพำะอำจำรย์ผู้สอนมีห้องเรียน ห้องท ำงำนกลุ่มย่อย  
             1.3 เพ่ิมมุมนั่งโต๊ะญี่ปุ่นทุกชั้น  
             1.4 สร้ำงบรรยำกำศให้น่ำใช้บริกำร  
             1.5 ควรเพิ่มบริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องสแกน     
             1.6 จัดบริกำรปลั๊กไฟเพ่ิมเติมทุกชั้นที่ให้บริกำร 
             1.7 ห้องน้ ำควรปรับปรุงใหม่ให้เป็นแบบชักโครก 

 

ข้อ X  s.d. 
2.3 4.29 2.06 
2.4 4.28 0.66 
2.5 4.24 0.67 
2.6 4.41 1.62 
3.1 4.01 0.82 
3.2 4.11 0.72 
3.3 3.97 0.80 
3.4 3.95 0.78 
3.5 3.87 0.80 
3.6 3.91 0.80 
3.7 3.96 0.81 
3.8 4.06 0.76 
4.1 4.09 2.83 
4.2 4.08 2.15 
4.3 3.90 0.82 
4.4 4.08 2.20 
4.5 3.99 0.77 
4.6 3.98 0.76 
4.7 4.02 0.76 
4.8 3.98 0.79 
รวม 4.11 0.56 
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2. ด้านเวลาการให้บริการ 
              2.1 ต้องกำรให้ขยำยเวลำในกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศให้มำกกว่ำนี้  
              2.2 เพ่ิมเวลำในกำรเปิดบริกำรจนถึงเวลำ 18.00 น.  

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    3.1 เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรทุกคนในห้องสมุดให้บริกำรนักศึกษำดีมำก 
    3.2 อยำกให้เจ้ำหน้ำที่บริเวณทำงเข้ำ – ออก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำรให้มำกกว่ำนี้  

4. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
       4.1 ควรมีหนังสือท่ีมีควำมทันสมัย หลำกหลำย และอัพเดททุกเดือน  
               4.2 หนังสือที่ต้องกำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ควรมีหนังสือเก่ียวกับ
วรรณกรรมต่ำง ๆ ที่ได้รับรำงวัล วรรณกรรมเยำวชน  นวนิยำยY วรรณกรรมแปล เรื่องสั้นที่เป็นเรื่อง 
ยอดนิยม และวรรณกรรมอมตะที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใหม่  
               4.3 หนังสือมีสภำพที่เก่ำมำก อยำกให้มีหนังสือใหม่เพ่ือชดเชยหนังสือเก่ำที่ช ำรุด  
               4.4 ควรจัดเรียงหนังสือให้ตรงตำมหมำยเลขหมวดหมู่  
 

5. ด้านอ่ืนๆ 
               5.1 ควรมีกำรจัดบริกำรน้ ำดื่มที่มีควำมสะอำดส ำหรับผู้มำใช้บริกำร 
               5.2 บุคคลภำยนอกมีสิทธิในกำรยืมหนังสือได้ 
               5.3 ควรเพิ่มสัญญำณอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกชั้นทุกจุดในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
               5.4 แอร์ไม่เย็น (บำงชั้นไม่ได้เปิดแอร์) 
 

รายการหลักฐาน 
รำยกำรข้อมูล คะแนน 

1. คะแนนผลกำรประเมินผลผู้รับ/ผู้ให้บริกำรของหน่วยงำน 
แบบสอบถำม 

4.11 

2. แบบสอบถำม 400 ชุด 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 : การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT 
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 
      

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ  กูลรัตน์ โทรศัพท์ :  0 4471 0047  
ต่อ 0700   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    อำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  เพ็ชรมำก โทรศัพท์ :  0 4471 0047 
ต่อ 0704         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      
ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

🗹 1 มีระบบเเละกลไกกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมีกำร
แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ ที่ 0008/2562 เรื่อง คณะกรรมกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เเละ
พิจำรณำกำรจัดหำคอมพิวเตอร์  ให้ด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำน ICT และเเผนระบบสำรสนเทศ ดังนี้ 
    1. จัดประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยน ำ (ร่ำง) เเผนเเม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปี 2560 - 2564 มำ
วิเครำะห์เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT    
    2. น ำ (ร่ำง) เเผนเเม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ 
เสนอเพ่ือพิจำรณำในประชุมคณะกรรมกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเเละ
พิจำรณำกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ โดยร่วมกันพิจำรณำกิจกรรมย่อยด้ำนกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 

สวท.2-1.1-1 รำยงำนกำร
ประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (วำระพิเศษ) ครั้ง
ที่่ 1/2561 
สวท .2-1.1-2 ร ำย ง ำนกำ ร
ประชุม คณะกรรมกำรบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเเละ
พิ จ ำ ร ณ ำ ก ำ ร จั ด ห ำ
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 
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🗹 2 มีเเผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT      

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำเเผนโครงกำรพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ตำมแผน
ด ำเนินงำนกิจกรรม ดังนี้                             
    1. แผนกำรจัดหำครุภัณ ์รองรับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
โดยเพิ่มจุดให้บริกำรจ ำนวน 100 ตัว  
    2. แผนกำรพัฒนำเเละปรับปรุงระบบเครือข่ำยอำคำรอ ำนวยกำร 31 (ชั้น 
1-7) เเละอำคำรศูนย์ที่พักล้ำนช้ำง  
    3. แผนกำรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ โดยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ภำยในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 100 เครื่อง พร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
    4. แผนกำรปรับปรุงระบบควำมปลอดภัยห้อง Data Center ประกอบด้วย 
ระบบไฟฟ้ำ ระบบท ำควำมเย็น ระบบกำรเเจ้งเตือน ระบบควบคุมกำรเข้ำถึง
ห้อง เเละระบบกล้องวงจรปิด 

สวท.2-1.2-1 แผนโครงกำร
พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ด้ำน ICT  
 

🗹 3 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำ
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ดังนี้                           
   1. มีกำรจัดประชุมผู้ดูเเลระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Admin) ระดับ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้แต่ละหน่วยงำนรำยงำน
ควำมต้องกำรด้ำน ICT  
   2. มีกำรลงพ้ืนที่สัญจรไปยังหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะต่ำง ๆ พร้อมทั้งร่วมพิจำรณำพ้ืนที่กำรติดตั้งอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตตำมสภำพกำรใช้งำนจริง 
   3. จัดท ำสรุปข้อมูลกำรวำงแผนติดตั้งครุภัณ ์ ICT ให้แก่หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย โดยเรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง 
   4. มีกำรด ำเนินกำรจัดหำครุภัณ ์ ICT เพ่ือจัดสรรให้แก่หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัยตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดคุณลักษณะ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผล และคณะกรรมกำรตรวจรับจำกผู้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำน ICT 
ภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งมีบุคลำกรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

สวท.2-1.3-1 ภำพกำรประชุม
ผู้ดูเเลระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต (Admin) ระดับ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561 
สวท.2-1.3-2 ภำพกำรสัญจร
ลงพื้นที่หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
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🗹 4 มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT มีกำรก ำกับโดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทษ ที่ติดตำกำรด ำเนินงำนและมอบหมำย
ให้มีกำรรำยงำนผลด ำเนินโครงกำรทุกโครงกำรเป็นรำยเดือน เพ่ือน ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ดังนี้  
   1. มีติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยมีกำรจัดประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแต่ละกิจกรรม หำกประสบปัญหำ
ร่วมกันพิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ        
  2. ลงพื้นที่สัญจรไปยังหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ใช้งำนเมื่อติดตั้งครุภัณ ์ด้ำน ICT แล้วเสร็จ   
  3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปี พ.ศ. 2561 ต่อผู้บริหำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยได้รับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1)  ควรจัดท ำป้ำยแสดงพ้ืนที่ให้บริกำร WiFi ให้ผู้รับบริกำรทรำบ 
     2)  ควรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน WiFi เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
     3)  ควรด ำเนินกำรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำร WiFi อย่ำงต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้
ครอบคลุมทั้งมหำวิทยำลัย 

สวท.2-1.3-1 รำยงำนกำร
ประชุมบุคลำกรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ครั้งที่ 5/2561 
และครั้งที่ 7/2561 
สวท.2-1.3-2 รำยงำนกำร
ด ำเนินโครงกำรจัดหำครุภัณ ์
รองรับกำรให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
สวท.2-1.3-3 รำยงำนกำร
ด ำเนินโครงกำรพัฒนำเเละ
ปรับปรุงระบบเครือข่ำย
อำคำร 31 

🗹 5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและผู้รับบริกำร 
ไปปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  
   1. ติดตั้งป้ำยแสดงพ้ืนที่บริกำร WiFi ภำยในมหำวิทยำลัย 
   2. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน WiFi แพร่บนเว็บไซต์  
   3. จัดท ำโครงกำรจัดหำครุภัณ ์รองรับกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562               
      
 
 

สวท.2-1.5-1 กำรติดตั้งป้ำย
แสดงพื้นท่ีบริกำร WiFi 
สวท.2-1.5-2 คู่มือกำรใช้งำน 
WiFi 
สวท.2-1.5-3 จุลสำร
ประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
สวท.2-1.5-4 ภำพกำรออก
พ้ืนที่ส ำรวจจุดติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม 

 
การประเมินตนเอง 

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

 
จุดเด่น 

● มีกำรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำร WiFi เพ่ิมข้ึนจำกปี  2560 
● มีระบบรักษำควำมปลอดภัย เเละระบบเฝ้ำระวังเครือข่ำยภำยในห้องปฏิบัติกำรระบบ Data 

Center ที่มีประสิทธิภำพ 
● มีระบบ Smart Login ก่อนเข้ำใช้บริกำรเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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จุดที่ควรพัฒนา 

● ปรับปรุงสำยแลนเก่ำท่ีเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน 
● วำงแผนป้องกันควำมเสี่ยงของสำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optic) ที่เกิดจำกสัตว์และภัย

ธรรมชำติ 
● จัดหำอุปกรณ์ (Enterprise) ที่สำมำรถรองรับจ ำนวนผู้ใช้งำนจ ำนวนมำก 
● วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ซ่อมบ ำรุงอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรซ่อม

บ ำรุงที่รวดเร็ว 
● เนื่องจำกกำรให้บริกำร WiFi ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงควรขยำยพื้นที่ให้บริกำรในครอบคลุม

ทุกห้องเรียน ห้องพักอำจำรย์ หอพักนักศึกษำและหอพักบุคลำกร  
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2     สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหาวิทยาลัย   

ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสเทศ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยที่สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย โดยมีกำรปรับปรุงระบบ
กำยภำพให้มีบรรยำกำศและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สนับสนุนกำรเรียนรู้  มีพ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ (Creative Education) สร้ำงแรงบันดำลใจและพัฒนำเทคโนโลยีที่รองรับกำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศที่เข้ำถึงได้สะดวกตำมมำตรฐำนสำกล จัดหำหรือพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว 
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่ส ำคัญของนักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน รวมถึงนักศึกษำ/นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ให้
เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้  
  
เกณฑ์มาตรฐาน    :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหำวิทยำลัย   
2. มีแผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหำวิทยำลัย   
3. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
4. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  xxx-xxxxxx 

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย์ ตุกพิมำย โทรศัพท์  :  xxx-xxxxxx 

        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ฝำ่ยวทิยบริกำร 
ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีระบบและกลไกสนับสนุนแหล่งเรียนรู้  
( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
1. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 6 
กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อจัดสรรงบประมำณกำรจัดท ำแผนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์และแผน
กลยุทธ์ส ำนักฯ 
2. ประชุมฝ่ำยงำนวิทยบริกำรครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 
13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือจัดท ำแผนและงบประมำณ
โครงกำร 

 
 
สวท. 2-2.2-1-1 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส ำนักฯ 
 
สวท. 2-2.2-1-2 รำยงำนกำร
ประชุมงำนวทิยบริกำร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 16 
โครงกำร 

สวท. 2-2.2-1-3 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 2 มีแผนกำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหำวิทยำลัย   

          จำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ ครั้งที่ 1/2561 และ ประชุม
ฝ่ำยงำนวิทยบริกำร ครั้งที่ 5/2561 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินงำนสนับสนุนกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) โดยจัดท ำแผนงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้
(Learning Space) ประกอบด้วย 3 กลุ่มงำน ดังนี้ 
1. โครงกำรกลุ่มงำนวิทยบริกำร 
     1.1 โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
     1.2  โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ 
     1.3  โครงกำรวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
     1.4  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 
     1.5  โครงกำรหอประวัติและจดหมำยเหตุ มรภ.สร. 
     1.6 โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 

1.      1.7 โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (Thai Digital Collection)   
     1.8 โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏสุรินทร์ และเครือข่ำยควำมร่วมมือหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย 
2. โครงกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    2.1  โครงกำรจัดหำครุภัณ ์รองรับกำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต 
    2.2 โครงกำรช ำระค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต 
    2.3โครงกำรเช่ำซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft 1 ปี 
    2.4  โครงกำรค่ำเช่ำหมำยเลข ISDN 
    2.5 โครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    2.6 โครงกำรช ำระค่ำบริกำรระบบป้องกันกำรบุกรุกบนเครือข่ำย 
    2.7โครงกำรจัดหำวัสดุรองรับกำรปฏิบัติงำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3. โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
   3.1 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ 
   3.2 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC 
   3.3  โครงกำรพัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรนิทร ์

 
 
 
 
 
สวท. 2-2.2-2-1 แผนปฏบิัติ
งำนโครงกำรงำนวิทยบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวท. 2-2.2-2-2 แผนปฏบิัติ
งำนโครงกำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
สวท. 2-2.2-2-3 แผนปฏบิัติ
งำนโครงกำรงำนศูนย์ภำษำ 

 3 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
จำกกำรจัดแผนโครงกำร ทั้ง 3 กลุ่มงำน ได้น ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้  
    1. โครงกำรงำนวิทยบริกำร มีกำรน ำแผนโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
         1.1 โครงกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยงำนวิทยบริกำรได้มีกำร
ประชำสัมพันธ์โครงกำรไปยังคณะต่ำง ๆ จ ำนวน 6 คณะ เพ่ือให้อำจำรย์ บุคลำกร 
และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือ

 
 
สวท 2-2.2-3-1  บันทึก
ข้อควำมประชำสัมพันธ ์
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เพ่ือให้บริกำรภำยในส ำนักฯ โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ดังนี้ มีตัวแทนร้ำน
จ ำหน่ำยหนังสือจำกส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  มำออกร้ำนจ ำหน่ำย
หนังสือ ณ บริเวณชั้น 1 อำคำรส ำนักวิทยบริกำร ระหว่ำงวันที่ 7 – 10  สิงหำคม 
2561  และตัวแทนจ ำหน่ำยหนังสือซีเอ็ดยูเคชั่น ระหว่ำงวันที่ 17 – 20 ธันวำคม 
2561  โดยมีแบบฟอร์มเสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือให้อำจำรย์ บุคลำกร 
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำ
ห้องสมุด เพ่ือให้งำนวิทยบริกำรจัดหำมำให้บริกำรในห้องสมุด ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
          1.2  โครงกำรส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ โดยงำนวิทยบริกำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรู้สำรสนเทศ ให้แก่คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ในรำยวิชำกำรรู้สำรสนเทศ และรำยวิชำหมวด
กำรศึกษำท่ัวไป (GE) ณ บริเวณอินเทอร์เน็ต ชั้น 4 ส ำนักวิทยบริกำร โดยมีบันทึก
ข้อควำมขอควำมอนุเครำะห์จำกอำจำรย์ในรำยวิชำ ให้จัดอบรมฐำนข้อมูลให้แก่
นักศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้สนับสนุน
สนับสนุนฐำนข้อมูลวิชำกำรออนไลน์  เพ่ือให้บริกำรนักศึกษำ บุคลำกรและ
คณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย จ ำนวน 9 ฐำน ซึ่งงำนวิทยบริกำรได้ด ำเนินกิจกรรม
โครงกำร ดังนี้ 
             1) อบรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐำนข้อมูล ThaiLis และฐำนข้อมูล 
EBSCOhost ให้กับนักศึกษำสำขำวิชำบรรณำรักษ์ฯ ชั้นปีที่ 3  จ ำนวน 41 คน 
             2) วันที่ 7 กรกฎำคม 2561 จัดอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
กำรสืบค้นหนังสือระบบ OPAC และกิจกรรม Library Tour ให้กับนักศึกษำคณะ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 69 คน 
              3) วันที่ 31 กรกฎำคม 2561 อบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
Thai Digital Callection ให้กับนักศึกษำ สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ ชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 30 คน 
              4) อบรมกำรสืบค้นหนังสือด้วยระบบ OPAC ฐำนข้อมูล Thai Digital 
Callection และกิจกรรมน ำชมห้องสมุด (Library Tour) ให้กับนักศึกษำ สำขำวิชำ
ปฐมวัยและสำขำวิชำเกษตรกรรม จ ำนวน 53 คน 
             5) วันที่ 14 สิงหำคม 2561 อบรมกำรสืบค้นหนังสือด้วยระบบ OPAC 
ฐำนข้อมูล Thai Digital Callection และกิจกรรมน ำชมห้องสมุด (Library Tour) 
ให้กับนักศึกษำ สำขำวิชำภำษำอังกฤษและสำขำวิชำเกษตรกรรม จ ำนวน 43 คน 
และสำขำวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 30 คน 
           6) วันที่ 13 กันยำยน 2561 กำรอบรมฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
นักศึกษำสำขำวิชำสังคมศึกษำ จ ำนวน 50 คน 
           7) วันที่ 29 มกรำคม 2562 อบรมทักษะกำรสืบค้นจำกแหล่งสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 29 คน 
 

สวท 2-2.2-3-2  บันทึกขอ
อนุญำตจัดกิจกรรมออกร้ำน
จ ำหน่ำยหนงัสือ 
สวท 2-2.2-3-3  แบบฟอร์ม
เสนอรำยชื่อทรัพยำกร
สำรสนเทศ  
สวท 2-2.2-3-4  สรุปโครงกำร 
 
 
สวท 2-2.2-3-5 แผนโครงกำร 
สวท 2-2.2-3-6 ปฏิทินกำร
ด ำเนินโครงกำร 
สวท 2-2.2-3-7 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
สวท 2-2.2-3-8 บันทึก
ข้อควำม 
สวท 2-2.2-3-9 รำยชื่อ
ฐำนข้อมูลวิชำกำรออนไลน์ 
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     1.3  โครงกำรจัดหำวำรสำรและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
           งำนวิทยบริกำรได้ด ำเนินกำรส ำรวจรำยชื่อสำรสำรจำกตัวแทนจ ำหน่ำย
จ ำนวน 72 ชื่อเรื่อง และหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 14 ชื่อเรื่อง และขอนุมัติด ำเนินกำร
จัดซื้อ เพ่ือให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร และผู้ใช้บริกำรภำยนอกที่เข้ำ
มำใช้บริกำรภำยในห้องสมุด  
      1.4  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  
            งำนวิทยบริกำร เป็นแหล่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และวิจัย มีภำรกิจหลักในกำรรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังที่เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อไม่ตีพิมพ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร สำขำวิชำที่เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์จดัให้บริกำรในส ำนักวิทยบริกำร ด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
จัดท ำรำยกำรบรรณำนุกรมสื่อสำรสนเทศตำมระบบทศนิยมของดิวอี้ บันทึก
รำยกำรบรรณำนุกรมตำมหลักเกณ ์ AACR2 และตำมมำตรฐำน MARC21 โดยใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ส ำหรับบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศ เพื่อให้สำมำรถยืม – คืนทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และกำรยืมต่อด้วยตนเองผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำรบริหำรจัดกำร
ดังกล่ำวจะได้รับกำรดูแลบ ำรุงรักษำและพัฒนำคุณภำพเพ่ิมยิ่งฃึ้น ดังนั้นมีควำม
จ ำเป็นต้องบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty โดยบริษัทคอมพิวเตอร์ซิส
เต็มคอนซัลติ้ง จ ำกัด จ ำนวน 6 โมดูล ประกอบด้วย Cataloguing Module, 
Circulation Module, Web OPAC Module, Serials Module, Acquistions 
Module และ System Administration Module 
       1.5  โครงกำรหอประวัติและจดหมำยเหตุ มรภ.สร.  
              โครงกำรหอประวัติและจดหมำยเหตุ มรภ.สร. ได้มีกำรจัดเก็บและ
รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ทรงคุณค่ำ ควรแก่กำรเก็บรักษำเพ่ือชนรุ่นหลังได้
ศึกษำ โดยกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์เพื่อ
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรในมหำวิทยำลัยและผู้ที่
สนใจทั่วไป 
       1.6  โครงกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
             กำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด ระหว่ำงวันที่ 7- 10 สิงหำคม 2561 ณ 
บริเวณ ชั้น 1 อำคำรส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมีกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรม Library 
Tour  กิจกรรมโต้วำที กิจกรรมแข่งขันกำรเปิดพจนำนุกรม กิจกรรมบรรยำยกำร
เตรียมตัวกอ่นวัยเกษียณ กิจกรรมกำรคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมและสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนและใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2.         1.7 โครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย (Thai Digital Collection)  
ประจ ำปีงบประมำณ 2561  

3.                1) รวบรวมวิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย บทควำม หนังสือหำยำก และ
สิ่งพิมพ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จ ำนวน  100  ระเบียน เพื่อ
จัดท ำเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ลงรำยกำรบรรณำนุกรมและอัพโหลด

สวท 2-2.2-3-10 สรุปโครงกำร
บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Liberty 
 
 
สวท 2-2.2-3-11 สรุปโครงกำร
บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Liberty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวท 2-2.2-3-12 สรุปโครงกำร 
หอประวัติและจดหมำยเหตุ 
มรภ.สร. 
 
 
 
 
สวท 2-2.2-3-13 สรุปโครงกำร
สัปดำห์ห้องสมุด 
 
 
 
สวท 2-2.2-3-14 สรุปโครงกำร
เครือข่ำยห้องสมุด
มหำวิทยำลัยไทย 
 
 
 



66 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้อมูลลงในฐำนข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) ให้บริกำรสืบค้นได้จำก
ฐำนข้อมูล ThaiLIS โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้จำก 
https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
         1.8  โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ และเครือข่ำยควำมร่วมมือหน่วยงำนอ่ืนนอกมหำวิทยำลัย โดยมีข่ำยงำน
ระหว่ำงห้องสมุดทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
               1) ISAN ULINET ข่ำยงำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ ในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 16 สถำบัน เพ่ือร่วมประชุมคณะกรรมกำรข่ำยงำน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ  
ศูนย์วิทยบริกำร อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎร้อยเอ็ด  
จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 21  ธันวำคม  2561  เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
              2) โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสหบรรณำนุกรมส ำหรับ
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ (UCTAL) ได้เข้ำร่วมประชุมและเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดสมำชิกบนฐำนข้อมูลสหบรรณำนุกรม 
(Interlibrary loan on UC-TAL) วันศุกร์ที่ 1 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุม
ศำสตรำจำรย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
             3) เครือขำ่ยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ (ห้องสมุดคณะ)  
    2. กลุ่มโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรน ำ
แผนโครงกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
       2.1  โครงกำรจัดหำครุภัณ ์รองรับกำรให้บริกำรระบบอินเทอร์เน็ต โดย
ติดตั้งครุภัณ ์กระจำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย จ ำนวน 100 ชุด ภำยในพ้ืนที่
คณะ ส ำนัก และสถำบันภำยในมหำวิทยำลัย 
       2.2  โครงกำรช ำระค่ำบริกำรอินเทอร์เน็ต โดยกำรเช่ำใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต
เส้นทำงส ำรองเพ่ือให้มีสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 
       2.3  โครงกำรเช่ำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft 1 ปี โดยด ำเนินกำรเช่ำและ
จัดสรรซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft จ ำนวน 150 สิทธิ์ให้แก่นักศึกษำ และ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือสนับสนุนและรณรงค์กำร
ใช้งำนซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตำมลิขสิทธิ์                                                          
       2.4  โครงกำรค่ำเช่ำหมำยเลข ISDN เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน
มหำวิทยำลัยด้วยโทรศัพท์ภำยใน (IP Phone)  
       2.5  โครงกำรอบรมบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
            1) ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำน Office 365 ส ำหรับ
บุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์” เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2561  

 
 
 
 
 
 
สวท 2-2.2-3-15 รำยงำนไป
รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวท 2-2.2-2-16  สรุป
โครงกำรงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
            2) ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น
ส ำหรับระบบฐำนข้อมูลบนแอนดรอยด์” เมื่อวันที่ 27 – 29 มิถุนำยน 2561  

3) ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำครูในเขตชำยแดนไทย - 
กัมพูชำ โดยใช้สื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรสอนที่เหมำะสมกับเทคโนโลยี
กำรเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21” เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2561  
     2.6  โครงกำรช ำระค่ำบริกำรระบบป้องกันกำรบุกรุกบนเครือข่ำย เพ่ือ
สนับสนุนให้กำรเข้ำรหัสข้อควำมก่อนกำรเข้ำสู่ระบบต่ำง ๆ เช่น ระบบ Register 
ระบบ SRRU TI Account และระบบ Website มีควำมปลอดภัยมำกขึ้น 
     2.7  โครงกำรจัดหำวัสดุรองรับกำรปฏิบัติงำนศูนย์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหำวัสดุ
และจ้ำงด ำเนินงำนรองรับกำรให้บริกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
      3. กลุ่มโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ 
          3.1 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ ด ำเนินกำรในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
ถึงเดือนมิถุนำยน 2561 เพื่อพัฒนำแหลง่เรียนรู้ให้มีควำมทันสมัยในกำรเรียนรู้ภำษำ 
รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษำและบุคลำกรสนใจที่จะเรียนรู้ภำษำ 
          3.2 โครงกำรพัฒนำทกัษะทำงภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC เพื่อพัฒนำ
ทักษะทำงภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือนักศึกษำ บุคลำกร
และผู้สนใจ โดยมีกำรจัดกิจกรรมดังนี้  

1.1 จัดศูนย์สอบ TOEIC ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จ ำนวน 4 ครั้ง ณ 
ห้อง 29191 อำคำร 29 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้ำสอบทั้งสิ้น จ ำนวน 216 
คน 

       1.1.1 วันที่ 20 ธันวำคม 2560 
       1.1.2 วันที่ 26 พฤษภำคม 2561 
       1.1.3 วันที่ 11 สิงหำคม 2561 

1.2 จัดอบรมภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC จ ำนวน 30 ชัว่โมง ในวนัที่ 5, 6, 12, 
13 และ 19 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมไพ ูรย-์เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น 7 อำคำร 38 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผู้เข้ำอบรมทั้งสิน้ จ ำนวน 53 คน เพื่อพัฒนำทักษะ
ทำงภำษำ อังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC  โดยมีกลุ่มเปำ้หมำยคือนักศึกษำ บุคลำกรและ
ผู้สนใจ 
            3.3 โครงกำรพัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรนิทร์  จดัเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 4 ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิ จ ำนวน 5 คน เพื่อ
พัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษให้ได้ตำมมำตรฐำน CEFR โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
คือนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรินทร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวท 2-2.2-2-17 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะด ำเนนิงำนโครงกำรพฒันำ
แหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ 
สวท 2-2.2-2-18 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะด ำเนนิงำนโครงกำรพฒันำ
ทักษะทำงภำษำ อังกฤษตำม
มำตรฐำน TOEIC 
สวท 2-2.2-2-19 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะด ำเนนิงำนโครงกำร
พัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรนิทร์ 
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 4 มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
         ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนแต่ละโครงกำร / กิจกรรม  ดังนี้ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดระบบกำรก ำกับติดตำม ตำม
ตัวชี้วัดของโครงกำร ในเร่ืองขั้นตอน วิธีกำร บุคลำกร ระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรและ
งบประมำณ  

2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดให้ผู้รับผิดชอบงำนแต่ละงำน 
รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำนทั้งก่อนด ำเนนิกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำรและสิ้นสุดกำร
ด ำเนินกำร เพื่อให้ทรำบควำมกำ้วหน้ำ อุปสรรค ปัญหำและควำมส ำเร็จของงำน  

3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีแต่ละปี
กำรศึกษำ รำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้รับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข และผลส ำเร็จของงำนตำม
จุดมุ่งหมำย 
 

 
 
สวท. 2-2.2-4-1 สรุปผลกำร
ด ำเนินโครงกำร 
 
สวท. 2-2.2-4-2 สรุป
ข้อเสนอแนะ 

 5  มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 
          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดท ำรำยงำนผลกำรแล้วมีกำร
น ำเสนอรูปเล่มสรุปต่อผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
ปรับปรุงให้ครบถ้วนและน ำไปจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป โดยกำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกท่ีประชุมดังกล่ำวไปปรับปรุง  

สวท. 2-2.2-5-1 สรุปผลกำร
เนินโครงกำร 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 / 

จุดเด่น 
1. เข้ำถึงกำรให้บริกำรได้ทุกพื้นที่ 
2. มีเครือข่ำยที่สำมำรถยืมระหว่ำงห้องสมุดได้  
3. โปรแกรมกำรเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยตอบสนองกำรใช้งำนของผู้ใช้บริกำร  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จัดหำบุคลำกรเฉพำะทำงที่เกี่ยวกับจัดท ำสื่อดิจิทัล 
2. สนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรยืมระหว่ำงเครือข่ำยห้องสมุด  
3. ควรจัดงบประมำณสนบัสนุนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำษำและ
ห้องสมุด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3         บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของชุมชนท้องถิ่น บริกำรวิชำกำรสู่กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนท้องถิ่น  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

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

 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันทนำ กูลรัตน์ โทรศัพท์  :  0804679422 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สังวำลย์ ตุกพิมำย 

ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้ :    นำงสำวณัฌชวนันทน์ ประยงคห์อม โทรศัพท์  :  0994246321 
        นำยเดชำธร จะริรัมย ์

นำงสำวนำฎยำ ซำวนั 
 
ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1  มีระบบและกลไกบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ มี
ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้ 
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โดยจัดท ำค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ 023/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน 
2. มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน วันที่ 11 มกรำคม 2561 ณ โสตทัศนวัสดุ 2 ชั้น 4 ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ  
3. มีกำรประชุมส ำรวจควำมต้องกำรและมีวำงแผนกำรบริกำรของโครงกำรบริกำรวิ
ชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
โคกแสลง ต.ตำเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  โดยมีตัวแทนจำกโรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน ในจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำใน
พระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์ วันที่ 23 มีนำคม 2561  

สวท.2-2.3-1-1  ค ำสั่งส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่ 023/2561 เรื่อง 
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรและสร้ำงเครือข่ ำย
ห้องสมุดสู่ชุมชน 
สวท.2-2.3-1-2 รำยงำนกำร
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรและสร้ำงเครือข่ ำย
ห้ อ ง ส มุ ด สู่ ชุ ม ช น  ค รั้ ง ที่  
1/2561 
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 สวท.2-2.3-1-3 รำยงำนกำร

ประชุมวำงแผนกำรบริกำรของ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรและ
สร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน 
ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนโคกแสลง ต ำบล
ต ำ เ มี ย ง  อ ำ เ ภ อ พ น ม ด ง
รัก  จงัหวัดสุรินทร์ 
  

 2 มีแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

          จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 มีมติที่ประชุมมอบให้งำนวิทยบริกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จัดท ำแผน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน โดยน ำผลกำรวิเครำะห์ 
SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคจำกกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำใน
รำยงำนกำรสรุปโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุด ปี  พ.ศ. 2560 
เพ่ือกำรพัฒนำแผนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 โดยมีกำร
ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่
ชุมชน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

สวท.2-2.3-2-1 แผนบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
สวท.2-2.3-2-2 แผนปฏิบัติงำน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่
ชุมชนและท้องถิ่น ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรินทร์ ประจ ำปี พ.ศ. 
2561  
สวท.2-2.3-2-3 ปฏิทินกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรและสร้ำงเครือข่ ำย
ห้องสมุดสู่ชุมชน ปี 2561  
สวท.2-2.3-2-4 รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำย
ห้องสมุดสู่ชุมชน ปี 2561   
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 3 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนครบทุกด้ำน  

 
          จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน ปี 2561  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนครบทุกด้ำน ดังนี้ 
1. มีกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุด ณ 
ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนอ ำปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 
มิถุนำยน 2561 โดยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
    1.1 คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี หมวด 000 - 900 หมวด
หนังสืออ้ำงอิง หมวดหนังสือนวนิยำย  หมวดหนังสือพระรำชนิพนธ์ หมวดหนังสือ
ภำพเด็กและยำวชน หมวดหนังสือกำร์ตูน มุมหนังสือพิมพ์ มุมวำรสำรและมุม
หนังสือใหม่ 
    1.2 ติดแถบสีของหมวดต่ำง ๆ ทั้ง 10 หมวด เพ่ือให้สะดวกในกำรให้บริกำรและ
สะดวกในกำรค้นหำหนังสือ  
    1.3 วิเครำะห์หนังสือตำมระบบทศนิยมดิวอี้ จ ำนวน 200 เล่ม 
    1.4 ติดเลขหมู่หนังสือ เพื่อสะดวกในกำรค้นหำหนังสือ 200 เล่ม 
     1.5 ลงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PLS 3 
    1.6 ลงรำยกำรข้อมูลสมำชิกในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PLS 3 จ ำนวน 267 คน 
    1.7 ลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PLS 3 จ ำนวน 
173 รำยกำร 
    1.8 จัดท ำบำร์โค้ดส ำหรับติดหนังสือจ ำนวน 1,000 เล่ม 
    1.9 จัดท ำคู่มือกำรใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PLS 3 
    1.10 จัดมุมบริกำรยืม – คืนหนังสือ 
    1.11 จัดป้ำยบอกหมวดหมู่ 
    1.12 จัดบรรยำกำศภำยในห้องสมุด 
    1.13 แนะน ำกำรเตรียมหนังสือในกำรวิเครำะห์เบื้องต้นและแนะน ำในกำรจัดเก็บ
หนังสือเมื่อเวลำใช้หนังสือเสร็จแล้ว 
    1.14 จัดมุมต่ำง ๆ ของห้องสมุด เช่น มุมเด็ก 
    1.15 ส่งเสริมให้ครูบรรณำรักษ์และเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดห้องสมุด 
2. มีกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุด ณ ห้องสมุด
โรงเรียนบ้ำนหนองคันนำ ต.ตำเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ระหว่ำงวันที่ 24 และ 
26 กรกฎำคม 2561 โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
    2.1 คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี หมวด 000 - 900 หมวด
หนังสืออ้ำงอิง หมวดหนังสือนวนิยำย  หมวดหนังสือพระรำชนิพนธ์ หมวดหนังสือ
ภำพเด็กและยำวชน หมวดหนังสือกำร์ตูน มุมหนังสือพิมพ์ มุมวำรสำรและมุม
หนังสือใหม่                                                              

สวท.2-2.3-3-1 รำยงำนสรุป 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
ดังนี้   
 1.โรงเรียนบ้ำนอ ำปึล ต.บักได 
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 
มิถุนำยน 2561 
2.โรงเรียนบ้ำนหนองคันนำ ต.
ตำเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
ระหว่ำงวันที่ 24 และ 26 
กรกฎำคม 2561 
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    2.2 ติดแถบสีของหมวดต่ำง ๆ ทั้ง 10 หมวด เพ่ือให้สะดวกในกำรให้บริกำรและ
สะดวกในกำรค้นหำหนังสือ   
    2.3 จัดมุมบริกำรยืม – คืนหนังสือ 
    2.4 จัดป้ำยบอกหมวดหมู่ 
    2.5 จัดบรรยำกำศภำยในห้องสมุด 
    2.6 แนะน ำกำรเตรียมหนังสือในกำรวิเครำะห์เบื้องต้นและแนะน ำในกำรจัดเก็บ
หนังสือเมื่อเวลำใช้หนังสือเสร็จแล้ว 
    2.7 จัดมุมต่ำง ๆ ของห้องสมุด เช่น มุมเด็ก  
    2.8 ส่งเสริมให้ครูบรรณำรักษ์และเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดห้องสมุด 
3. มีกำรออกพ้ืนที่ให้ค ำปรึกษำ ซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ำยและ
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ (IT Clinic) แก่โรงเรียนบ้ำนหนองคันนำ ต ำบลตำเมียง 
อ ำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 13 – 14 พฤษภำคม 2562 
4. ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรเรียนรู้ที่
ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)” ส ำหรับครูโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ครู
โรงเรียนกองทุนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร อำจำรย์และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ และ
ครูสังกัดสถำนศึกษำภำยในจังหวัดสุรินทร์ จ ำนวน 80 คน ในวันจันทร์ที่ 20
พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 28203 
ชั้น 2 อำคำร 28 
 4 มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 
          จำกกำรด ำเนินกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น มีกำรก ำกับ
และติดตำม โดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยวิทยบริกำร และน ำเสนอ
รำยงำนผลกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่นต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  ดังนี้ 
1. มีกำรรำยงำนผลกำรไปรำชกำรเพ่ือจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำย
ห้องสมุดสู่ชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนอ ำปึล ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์   
2. มีกำรรำยงำนผลกำรไปรำชกำรเพ่ือจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรและสร้ำงเครือข่ำย
ห้องสมุดสู่ชุมชน ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนหนองคันนำ ต.ตำเมียง    
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์   
   

สวท.2-2.3-4-1 รำยงำนผลกำร
ไปรำชกำรเพ่ือจัดโครงกำร
บริกำรวิชำกำรและสร้ำง
เครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน ณ 
ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนอ ำปึล ต.
บักได อ.พนมดงรัก  
จ.สุรินทร์ 
สวท.2-2.3-4-2 รำยงำนผลกำร
ไปรำชกำรเ พ่ือจัดโครงกำร
บ ริ ก ำ ร วิ ช ำ ก ำ ร แ ละส ร้ ำ ง
เครือข่ำยห้องสมุดสู่ชุมชน ณ 
ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนหนองคัน
นำ ต.ตำเมียง    
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
สวท.2-2.3-4-3 รำยงำนกำร
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
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 5 มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 
          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรน ำข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหำรไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข โดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้
ข้อเสนอแนะให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือเตรียมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2562 

สวท.2-2.3-5-1 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำร
และสร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสู่
ชุมชน   

 

การประเมินตนเอง 

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

 

จุดเด่น 
- มีงบประมำณเพียงต่อกำรด ำเนนิงำน 
- มีกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
- มีเครือข่ำยที่ครอบคลุมของกลุ่มเป้ำหมำย 
- บุคลำกรมีควำมช ำนำญกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งด้ำนภำษำ ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและด้ำนห้องสมุด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4       พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       : กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ภำษำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำและบุคลำกรทั้งกำรเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลำกรและนักศึกษำเข้ำทดสอบสมรรถนะศักยภำพกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรตำมเกณ ์มำตรฐำนต่ำง ๆ เช่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น  

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 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ :       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำนำถ แก้ววินัต โทรศัพท์  :  044-710052 
   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบรกิำรฯ ฝ่ำยภำษำ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :                    นำงสำวนำฎยำ  ซำวัน โทรศัพท์  :  044-710052 
                           นักวิชำกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินการ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล 

      ศูนยภ์ำษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีระบบและ
กลไกพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล ดังนี้ 

1. มีกำรประชุมโดยกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์ พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2562-2564 มำ
วิเครำะห์เพื่อพิจำรณำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรศูนย์ภำษำ 

2. มีกำรแต่งตั้งคณะด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   
3. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของแต่

ละโครงกำร/กิจกรรม  

สวท.2-4.1-1 แผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
สวท.2-4.1-2 แผนปฏบิัติกำรศนูย์
ภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 และ พ.ศ. 2562 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 2 มีแผนกำรด ำเนินงำนพัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   

      ฝ่ำยภำษำ ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีแผนกำรด ำเนนิงำน
พัฒนำทักษะดำ้นภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล คือ แผนปฏิบัติ
กำรศูนย์ภำษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยโครงกำรหลัก 4 
โครงกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรหลักประกอบด้วยโครงกำรย่อย รวมทั้งสิ้น 10 
โครงกำร ได้แก่ 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะดำ้นภำษำส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร 
1.1 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำ อังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC 
1.2 โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลโปรแกรมกำรเรียนรู้ภำษำ อังกฤษ

ออนไลน ์
1.3 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรศูนย์ภำษำ 
1.4 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำ 

2. โครงกำรพัฒนำแบบทดสอบด้ำนภำษำส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร 
2.1 โครงกำรพัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับ

นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
3. โครงกำรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 

3.1 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ 
3.2 โครงกำรจัดซื้อครุภัณ ์คอมพิวเตอร์ 

4. โครงกำรทดสอบสมรรถนะดำ้นภำษำส ำหรับนักศึกษำ มหำวทิยำลัยรำช
ภัฏสุรินทร์  

4.1 โครงกำรทดสอบสมรรถนะด้ำนภำษำ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1  
ปกีำรศึกษำ 2561 (pre-test) 

4.2 โครงกำรทดสอบสมรรถนะด้ำนภำษำ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2561 (post-test) 

4.3 โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร    
ปีกำรศึกษำ 2562 

สวท.2-4.2-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะ
ทำงภำษำ อังกฤษตำมมำตรฐำน 
TOEIC 
สวท.2-4.2-2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรจัดหำ
ฐำนข้อมูลโปรแกรมกำรเรียนรู้
ภำษำ อังกฤษออนไลน ์
สวท.2-4.2-3 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร  ศูนย์ภำษำ 
สวท.2-4.2-4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรบริกำรวชิำกำร
ด้ำนภำษำ 
สวท.2-4.2-5 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำ
แบบทดสอบมำตรฐำน
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรนิทร์ 
สวท.2-4.2-6 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำแหลง่
เรียนรู้ด้ำนภำษำ 
สวท.2-4.2-7 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรจัดซื้อครุภัณ ์
คอมพิวเตอร์ 
สวท.2-4.2-8 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรทดสอบ
สมรรถนะด้ำนภำษำ ส ำหรับ
นักศึกษำชัน้ปีที่ 1  ปีกำรศึกษำ 
2561 (pre-test) 
สวท.2-4.2-9 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรทดสอบ
สมรรถนะด้ำนภำษำส ำหรับ
นักศึกษำชัน้ปีที่ 1 
สวท.2-4.2-10 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะ
ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำส ำหรับนักศึกษำและ
บุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2562 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 3  มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน 
     ศูนย์ภำษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรน ำระบบกลไก
ไปสู่กำรปฏิบัต/ิด ำเนนิงำน ดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC เพื่อ
พัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ
นักศึกษำ บุคลำกรและผูส้นใจ โดยมีกำรจัดกิจกรรมดังนี้  

1.1 จัดศูนย์สอบ TOEIC ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จ ำนวน 4 
คร้ัง ณ ห้อง 29191 อำคำร 29 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้ำสอบ
ทั้งสิ้น จ ำนวน 216 คน 

       1.1.1 วันที่ 20 ธันวำคม 2560 
       1.1.2 วันที่ 26 พฤษภำคม 2561 
       1.1.3 วันที่ 11 สิงหำคม 2561 

1.2 จัดอบรมภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC จ ำนวน 30 ชัว่โมง 
ในวันที่ 5, 6, 12, 13 และ 19 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมไพ ูรย์-เพิ่มศักดิ์ 
มีกุศล ชั้น 7 อำคำร 38 คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ ผูเ้ข้ำอบรมทั้งสิ้น 
จ ำนวน 53 คน เพื่อพัฒนำทักษะทำงภำษำ อังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยคือนักศึกษำ บุคลำกรและผู้สนใจ 

2. โครงกำรจัดหำฐำนข้อมูลโปรแกรมกำรเรียนรู้ภำษำ อังกฤษออนไลน์ 
ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 เร่ิมใช้งำนตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2/2561 เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
และเป็นแหล่งเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มเปำ้หมำยคือนักศึกษำ
และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรศูนยภ์ำษำ จัดเมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561 
ณ ศูนย์ภำษำอังกฤษทองใบทองมำก (TOTEC) อ ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ เพื่อพัฒนำศักยภำพของบคุลำกรศูนย์ภำษำ ด้วยกำรน ำบคุลำกรไปศึกษำดู
งำน 

4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรดำ้นภำษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย 
จัดเมื่อวันที่ 1, 8 และ 15 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อำคำร 
38 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือโรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดน 

5. โครงกำรพัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษส ำหรับนกัศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรนิทร์  จดัเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 4 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 5 
คน เพื่อพัฒนำแบบทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษให้ได้ตำมมำตรฐำน CEFR โดย
มีกลุ่มเป้ำหมำยคือนักศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรนิทร์   

6. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรูด้้ำนภำษำ ด ำเนินกำรในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน 2560 ถึงเดือนมิถุนำยน 2561 เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำม
ทันสมัยในกำรเรียนรู้ภำษำ รวมทั้งกระตุ้นให้นักศึกษำและบุคลำกรสนใจที่จะ
เรียนรู้ภำษำ  

 

สวท.2-4.3-1  สรุปผลกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร จ ำนวน 10 
โครงกำร 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
7. โครงกำรจัดซื้อครุภัณ ์คอมพิวเตอร์ ด ำเนินกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม 

ถึงเดือนสิงหำคม 2561 เพื่อจัดหำครุภัณ ์คอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ภำษำในกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและบุคลำกร 

8. โครงกำรทดสอบสมรรถนะดำ้นภำษำ ส ำหรับนักศึกษำมหำวทิยำลัย
รำชภัฏสุรินทร์ มีกำรจัดกำรทดสอบสมรรถนะดำ้นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
หลังกำรอบรม ส ำหรับนักศึกษำชั้นปทีี่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 (Post-test) โดยมี
นักศึกษำเข้ำสอบ จ ำนวน 1,220 คน จำกจ ำนวนทัง้หมด 1,523 คน เมื่อวันที่ 24 
กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องสอบแต่ละคณะ   

9. โครงกำรพัฒนำทักษะดำ้นภำษำส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร (2562) 
       9.1 จัดศูนย์สอบ TOEIC ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จ ำนวน 3 

คร้ัง ณ ห้อง 29101 อำคำร 29 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้ำสอบ
ทั้งสิ้น จ ำนวน 306 คน 

    9.1.1 วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2561 
  9.1.2 วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562 
  9.1.3 วันที่ 11 พฤษภำคม 2562 

  9.2 จัดอบรมภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน TOEIC จ ำนวน 2 รอบ รอบ
ละ 36 ชั่วโมง ในเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2562 (ก ำลงัด ำเนนิกำร) 

10. โครงกำรทดสอบสมรรถนะด้ำนภำษำส ำหรับนักศึกษำชัน้ปทีี่ 1 ปี
กำรศึกษำ 2561 (post-test)  จัดเมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2561 ณ ห้องสอบของแต่
ละคณะ 
 4 มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร  
     ศูนย์ภำษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำกับ ติดตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ดังนี้  

1. ศูนย์ภำษำจัดระบบกำรก ำกับติดตำม ตำมตัวชี้วัดของโครงกำร ในเร่ือง
ขั้นตอน วิธีกำร บุคลำกร ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรและงบประมำณ  

2. ศูนย์ภำษำ จัดให้ผู้รับผิดชอบงำนแตล่ะงำน รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทั้ง
ก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนนิกำรและสิ้นสุดกำรด ำเนินกำร เพื่อให้ทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ อปุสรรค ปัญหำและควำมส ำเร็จของงำน  

3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏบิัติกำร ประจ ำปีแต่ละปี
กำรศึกษำ รำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนนิงำนเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ เพื่อให้
รับทรำบควำมก้ำวหนำ้ ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข และผลส ำเร็จของ
งำนตำมจุดมุ่งหมำย 

4. รองผู้อ ำนวยส ำนักฯ ฝ่ำยภำษำรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมและ
โครงกำรต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

สวท.2-4.4-1 สรุปผลกำรด ำเนนิ
โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ จ ำนวน 
10 โครงกำร 
สวท.2-4.4-2 รำยงำนกำรประชมุ
ศูนย์ภำษำ 
สวท.2-4.4-3 รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ  
สวท.2-4.4-4 รำยงำนกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
 

 5  มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแก้ไข 
     ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขดังต่อไปนี ้

1. ให้ศูนย์ภำษำรำยงำนผลกำรจัดศูนย์สอบ TOEIC ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร ์

สวท.2-4.5-1  รำยงำนผลกำรจดั
ศูนย์สอบ TOEIC ณ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏสุรินทร ์
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
2. ให้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของศูนย์ภำษำ (แบบ

ออนไลน์) เพื่อน ำมำประกอบตดัสินใจทำงกำรบริหำรงำนดำ้นภำษำ 
 

สวท.2-4.5-2 สรุปผลประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของ
ศูนย์ภำษำ 
สวท.2-4.5-3 บันทึกข้อควำมสง่
รำยงำนผลกำรจัดศูนย์สอบ 
TOEIC ณ มหำวิทยำลยัรำชภัฏ
สุรินทร ์
สวท.2-4.5-4 บันทึกข้อควำมสง่
สรุปผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
ของผู้รับบริกำร 
 

การประเมินตนเอง 

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

 

จุดเด่น 
- มีกำรด ำเนินกิจกรรมริเริ่มสร้ำงสรรค์ และกำรด ำเนนิกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนำทักษะดำ้นภำษำ

ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร และบุคคลภำยนอก 
- เป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ และมีจ ำนวนเพิ่มข้ีนอยำ่งต่อเนื่อง 
- จ ำนวนบุคลำกรน้อย แต่สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะดำ้นภำษำตำมพันธกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- กำรสนับสนนุงบประมำณเพื่อรองรับโปรแกรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษออนไลน์ 
- จัดหำห้องส ำหรับกำรจัดศูนยส์อบมำตรฐำนด้ำนภำษำ 
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สรุปผลการประเมิน รายกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ  จุดเด่น 

  1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
กระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ไปสู่บุคลำกรภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือและระดม
ควำมคิดกันทุกคนเพื่อสรุปผลร่วมกันเป็นไปตำมเกณ ์
มำตรฐำนของกระบวนกำร 
พัฒนำแผนกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
ระหว่ำงพัสดุและกำรเงินส ำนักกับกำรเงินมหำวิทยำลัยฯ  
2. มีกำรสนับสนุนงบประมำณที่ เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุก
ระดับมีส่วนร่วม 
3. 
จุดที่ควรพัฒนา 
    1. มีกำรปรับระบบของพัสดุ ท ำให้มีกระบวนกำร
เบิกจ่ำยล่ำช้ำ 
    2. ผู้รับผิดชอบโครงกำรควรติดตำมเรื่องเบิกจ่ำยและ
ผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
    3. ผู้ปฏิบัติงำนควรก ำหนดระยะเวลำขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน 
    4. เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรกับพัสดุและกำรเงินส ำนักและ
กำรเงินมหำวิทยำลัย 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย  

จุดเด่น 

1. มีงบประมำณเพียงต่อกำรด ำเนินงำน 
2. มีกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรฯ อย่ำง
ต่อเนื่อง 
3. มีเครือข่ำยที่ครอบคลุมของกลุ่มเป้ำหมำย 
4. บุคลำกรมีควำมช ำนำญกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
5. มีกำรด ำเนินกิจกรรมริเริ่มสร้ำงสรรค์ท่ีด ำเนินกำร
ใหม่ และกิจกรรมต่อเนื่องเป็นกิจกรรมที่มีผู้ใช้บริกำร
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ และมีจ ำนวน
เพ่ิมข้ีนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. จ ำนวนบุคลำกรน้อย แต่สำมำรถจัดกิจกรรมด้ำน
ภำษำได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา 

      -      วำงแผนป้องกันควำมเสี่ยงของสำยใยแก้วน ำ
แสง (Fiber Optic)   ที่เกิดจำกสัตว์และภัยธรรมชำติ 

- ปรับปรุงสำยแลนเก่ำท่ีเสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้
งำน 
- จัดหำอุปกรณ์ (Enterprise) ที่สำมำรถรองรับ

จ ำนวนผู้ใช้งำนจ ำนวนมำก 
- วำงแผนกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ซ่อมบ ำรุงอย่ำง

ต่อเนื่อง รวมถึงกำรก ำหนดระยะเวลำกำรซ่อมบ ำรุงที่
รวดเร็ว 

      - เนื่องจำกกำรให้บริกำร WiFi ยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ จึงควรขยำยพ้ืนที่ให้บริกำรในครอบคลุมทุก
ห้องเรียน ห้องพักอำจำรย์ หอพักนักศึกษำ 
- จัดหำบุคลำกรเฉพำะทำงที่เก่ียวกับจัดท ำสื่อดิจิทัล  
- สนับสนนุงบประมำณส ำหรับกำรยืมระหว่ำงเครือข่ำย
ห้องสมุด  
- ควรจัดงบประมำณสนับสนนุกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
ทั้งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ภำษำและห้องสมุด 

- ควรมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งด้ำนภำษำ ดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศและดำ้นห้องสมุด 

- กำรสนับสนนุงบประมำณเพื่อรองรับโปรแกรมกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษออนไลน ์
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยใน  ประกอบด้วย  4 งำน  ดังนี้   
งำนบริหำรทั่วไป  งำนวิทยบริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและศูนย์ภำษำ   
 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรฯ  ปีกำรศึกษำ 2561 (วงรอบ 1 
มิถุนำยน –31พฤษภำคม 2562) มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  มี 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  1) กระบวนกำรพัฒนำแผน 2) ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 3) 
กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้   4) พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5) 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 6) กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 7) ระบบและกลไกกำรเงินและ
งบประมำณ 8) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 9) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
ส่วนองค์ประกอบที่ 2 ด้ำนตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  1) กำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 2) กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space)  3) บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น  4) พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล    
 ผลกำรประเมินตนเองของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
ในวงรอบปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 2 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  มีคะแนนผลกำรประเมินคะแนนอยู่ในระดับ
ดีมำก  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

3.1  ผลการประเมินตนเองตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  4.79 
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 5 

คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ 63.11 
ผลกำรประเมิน  4.85 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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3.2  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(%  หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน      5 5       5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กำรปฏิบัตติำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 5 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 5 5 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร   4.11 4.11 4.11 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 
(ผลการประเมิน) 

 43.11หาร
9=4.79 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
2.1 กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน  ICT      5 5   5 

2.2 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย 5 5  5 

2.3 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 5 5  5 

2.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล 

5 5  5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 (ผลการประเมิน) 20หาร 4= 5  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ (ผลการประเมิน) 4.85  

 

เกณฑ์การประเมิน  

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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ภาคผนวก  ก 
เป้าหมายรายตัวบ่งชี้ 
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ตารางเป้าหมายรายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ปีการศึกษา  2561 

องค์ประกอบ/ชื่อตัวบ่งชี้ เป้าหมาย หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร     
องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน  ICT   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล   
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ภาคผนวก  ข 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ ๐๖๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑   

-------------------------------------------------------- 
   เพ่ือให้กำรเตรียมเอกสำรและข้อมูลรองรับกำรตรวจติดตำมและประเมินผลด ำเนินงำนระบบ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วงรอบปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อำศัยอ ำนำจตำมตำมควำมในมำตรำ  ๔๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และอำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๙ ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ 
กรกฎำคม ๒๕๕๙ ประกอบค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่ สกอ.๑๐๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
และค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินที่ ๐๔๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจและหน้ำที่ให้คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
และผู้อ ำนวยกำรสถำบันปฏิบัติหน้ำที่แทนอธิกำรบดี จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้    

    ๑ . นำงสำวจรัสศรี  ยิ้มยวน ประธำน  
    ๒. นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ กรรมกำร 
    ๓. นำงพัชรี  จุลหงษ์                                  กรรมกำร 

    ๔. นำงสำวนัฌชวนันทน์  ประยงค์หอม กรรมกำร 
    ๕. นำงสำวลัทธวรรณ  แพงเจริญ กรรมกำร 
    ๖ .นำงสำวรินลดำ  หำญมำนพ กรรมกำร  

  ๗ . นำยเดชำธร  จะริรัมย์ กรรมกำร 
  ๘ . นำงจินดำ   อัธยำศัย กรรมกำร  

  ๙. นำงสำวนำฎยำ  ซำวัน   กรรมกำร 
  ๑๐.นำยจ ำรัส  มหำนำม            กรรมกำร 
              ๑๑.นำงปพิชญำ  จตุพรอนันตกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร     
   ๑๒.นำงสำวอภิญญำ เค้ำกล้ำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
             หน้าที ่  
                    ๑. ประชุมเพ่ือวำงแผนจัดท ำเค้ำโครงของรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
            ๒. เตรียมข้อมูลพร้อมรำยกำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมำย  
                     ๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมเตรียมเอกสำรหลักฐำนรองรับกำรตรวจติดตำมฯ  
  ๔. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมกำรตรวจติดตำมฯ ในองค์ประกอบที่ได้รับมอบหมำย 

      ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
       สั่ง   ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภำคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สันทนำ  กูลรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 


