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บทสรุปผู้บริหาร 
 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยในซึ่งประกอบด้วย 4 งำน  ดังนี้  งำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนวิทย
บริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและศูนย์ภำษำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  สำมำรถด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อีกทั้ง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจในเชิงบริหำรตำมพันธ
กิจและขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 2 องค์ประกอบ 
จ ำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ตำมองค์ประกอบท่ี 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร   ได้แก่ 1) กระบวนกำรพัฒนำแผน  2) ระบบกำร
พัฒนำบุคลำกร 3) กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู ้  4) พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
5) ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 6)กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 7) ระบบและกลไกกำรเงินและ
งบประมำณ  8) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  9) ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  และ
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนตัวบ่งช้ีที่ตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ได้แก่ 1) กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน  ICT   
2) กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย  3) บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 4) พัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  
 ทั้งนี้  คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมครอบคุลมทุกภำรกิจและสนองตอบควำมต้องกำรของคณำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรและ
ชุมชนภำยนอกอย่ำงแท้จริง 
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ค าน า 
 ในช่วงปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    ได้รวบรวมผลกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละงำนภำยในส ำนัก  ตลอดจนกิจกรรมภำยในและภำยนอกที่ได้ด ำเนินกำรในระยะ 1 ปีที่
ผ่ำนมำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ  ตลอดจนกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ   
เพ่ือจะได้น ำไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพและต่อเนื่องให้ได้รับควำมพึงพอใจจำก
ผู้ใช้บริกำร เพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำของบุคลำกร นักศึกษำ และผู้ที่สนใจ ในชุมชนและท้องถิ่น  

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ปีกำรศึกษำ 2561  นี้  จัดท ำขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงและกรอบในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน อันประกอบด้วย ปรัชญำ  พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรด ำเนินกำร  ตลอดจนต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  หวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในฉบับนี้  จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีควำมครอบคุลมทุกภำรกิจและสนองตอบควำมต้องกำรของคณำจำรย์ 
นักศึกษำ บุคลำกรและชุมชนภำยนอกอย่ำงแท้จริง   ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำนที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังกล่ำวจนส ำเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี 

  
 
 

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สันทนำ  กูลรัตน์)  
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

 ควำมเป็นมำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 
     ปรัชญำ   2 
     วิสัยทัศน์  2 
     พันธกิจ  2 
     วัตถุประสงค์  2 
     เป้ำประสงค ์ 2 
     อัตลักษณ์ 2 
     ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์ 3  
     ขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 3 
     โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  4 
     โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  5 
     คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  6 
     คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  6 
     ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  6 
     ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  7 

        ส่วนที่ 2 องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 9 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 10 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 19 

        ส่วนที่ 3 แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 24 
 ข้อเสนอผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 

ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2560 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะผลกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2560 

24 
24 
 

25 
 ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2561 
26 
26 

 ตำรำงผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2561 

27 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
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  (ปัจจุบันมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  วิทยำเขตสุรินทร์)  เนื่องจำกวิทยำลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอำคำรเรียน  จึงต้อง
อำศัยอำคำรเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมำ พ.ศ. 2520  ได้ย้ำยมำที่อำคำรเรียนชั่วครำวใกล้หอพักนักศึกษำ
อำคำรเรียนโปรแกรมวิชำดนตรีและนำฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ำยมำอยู่ที่อำคำรเรียน 2  และย้ำยไปที่อำคำร
หอสมุด  เป็นอำคำรเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อำคำรองค์กำรนักศึกษำและส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  พ.ศ.2538  
ย้ำยอำคำรหอสมุดมำท่ีอำคำร 27 ส ำนักวิทยบริกำร อยู่ตรงข้ำมอำคำร 1 มีทั้งหมด  4 ชั้น 

ช่วงปี  2547 – 2554  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีหน่วยงำนในสังกัดได้แก่ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  งำน
วิทยบริกำร  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภำษำ  และศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้ำนศึกษำ 
จำกนั้น ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ำยไปสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดีและศูนย์ภำษำ ศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้ำน
ศึกษำสังกัดสถำบันเอเชียศึกษำ    

ปี 2559  ศูนย์ภำษำ ย้ำยจำกสังกัดสถำบันเอเชียมำสังกัดส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ตำมมติคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ในวำระกำรประชุมครั้งที่ 
6/2559 ลงวันที่ 26 ตุลำคม  2559 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทและภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์  ภำยใต้กำรบริหำรงำนภำยใน ซึ่งประกอบด้วย 4 งำน  ดังนี้  
งำนบริหำรทั่วไป  งำนวิทยบริกำร งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศูนย์ภำษำ  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ตำมพันธกิจและขอบข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ปรัชญา 
แหล่งบริกำรวิชำกำร  ผสำนเทคโนโลยี   
ภำษำทวีภูมิปัญญำ  พัฒนำท้องถิ่นสู่สำกล 

 

วิสัยทัศน ์ 
มุ่งพัฒนำเทคโนโลยี  สร้ำงทักษะภำษำและบริกำรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน      

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วย
เทคโนโลยีและหลักธรรมำภิบำล 
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พันธกิจ 
1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอน      

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล  เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำร

สอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
3. จัดหำ  พัฒนำ  และบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน   

กำรวิจัย  กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

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

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีเสถียรภำพ 
2. มีควำมร่วมมือทำงเทคโนโลยีกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกระดับท้องถิ่น 
3. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้มีควำมพร้อมที่จะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
4. พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกร สู่มำตรฐำนสำกล   
5. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
6. พัฒนำแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร  กำรวิจัย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

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

อัตลักษณ์อัตลักษณ์     
       คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่สัมมำชีพ 
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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 
 
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 

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 

 
 
 
 

https://arit.srru.ac.th/
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ** โครงสร้ำงนี้น ำมำจำก แผนยุทธศำสตร์ University Reprofile มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
เสนอขออนุมัติต่อสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เมื่อ 23  มีนำคม 2560  
 
 
 
 
 
 
 

สภำมหำวิทยำลยั 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร 
มหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

มหำวิทยำลัย 

สภำคณำจำรย์และขำ้รำชกำร 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย 

คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข ์
 

สภำวิชำกำร 
 

รองอธิกำรบด ี
 

อธิกำรบดี 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบด ี
 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ 
 

หน่วยงำนวิชำกำร 
 

หน่วยงำนบรหิำร 
 

หน่วยงำนสนับสนุนและบริกำร 
 

1.คณะครุศำสตร์ 
 

2. คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

 
3. คณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
4. คณะวิทยำศำสตร์และ        
เทคโนโลยี 

 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 
6. คณะเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร 

 

ส ำนักงำนอธกิำรบด ี
 

1.  กองกลำง 
 

2. กองนโยบำยและแผน 
 

3. กองพัฒนำนักศึกษำ 
 

4. กองคลัง 
 

5. กองบริหำรงำนบุคคล 
 

1. สถำบันวิจยัและพัฒนำ 
 

2. ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
 

4. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

5. โครงกำรบัณฑิตศึกษำ 



9 
 

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 เรื่อง 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 

คณะกรรมการบรหิารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการส านักฯ  
ฝ่ายภาษา 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

*งานบริหารท่ัวไป *งานวิทยบริการ *งานเทคโนโลยีสารสนเทศ *งานศูนย์ภาษา 

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

 

- กำรบริหำรส ำนกังำนวิทยบริกำร 
- 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 
- กำรประชุมและเลขำนกุำร 
  

 

- กำรบริหำรส ำนกังำนวิทยบริกำร 
- 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 

 
 

ผู้บริหารส 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 ปฏบิัตหิน้ำทีห่ัวหนำ้ส ำนกังำนฯ 
6  อำจำรยม์ญัญนำ  จ ำปำเทศ หัวหน้ำฝำ่ยกำรเงิน  
7  อำจำรย์ภำณุวัฒน์  พันธโคตร์ หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 
8  นำงพัชร ี จุลหงษ ์ หัวหน้ำงำนวิทยบริกำร 
9  นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
 
 

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 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เลขำนุกำร 
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรของส 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 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรฯ 
6  อำจำรย์มัญญนำ  จ ำปำเทศ หัวหน้ำกำรเงิน 
7  อำจำรย์ภำณุวัฒน์  พันธโคตร์ หัวหน้ำศูนย์ภำษำ 

8  นำยสุภำษิต  เติมกล้ำ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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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ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพและ มำตรฐำน โดยก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้ก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำร ศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง "ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน" และ "ระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก" เพ่ือใช้เป็นกลไกในกำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำบันอุดมศึกษำ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ได้ประกำศนโยบำยพร้อมทั้งแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพและมี
มำตรฐำนสำกลเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรวำงระบบกลไกกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดตั้งศูนย์มำตรฐำนกำรศึกษำขึ้นเพ่ือให้เป็นหน่วยงำน หลักในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย ซึ่งจะต้องก ำหนดแนวทำง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรด ำเนินงำน ก ำกับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของคณะ
วิชำและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และเป็นไปตำม
กฎหมำยที่ก ำหนด  ทั้งนี้  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรด ำเนินงำนเพ่ือรองรับกำรก ำกับ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนภำยในระบบกำร 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  2 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้  

 

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ (KPI=Key Performance Indicator) 

องค์ประกอบท่ี 1  
ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 
1.4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
1.6 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 
1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

องค์ ป ระกอบ ที่  2  ด้ าน ตั วบ่ งชี้ ที่
ตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2.1 กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน  ICT 
2.2 กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ใน
มหำวิทยำลัย 
2.3 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่
มำตรฐำนสำกล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1         :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน  :  ปีงบประมำณ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน  กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ต้องมีควำมสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น กำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีให้มีคุณภำพ ดังนั้น จึงมีกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรด ำเนินงำนที่
ค ำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  มำตรฐำนวิชำชีพที่
เกี่ยวข้องยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของชำติ ตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) และแผนพัฒนำพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12 และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับและสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่เหมำะสม  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทุกระดับ  

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสู่ทุกหน่วยงำน
ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์เป็นแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีครบตำมพันธกิจ    
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้                  

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

และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ  
7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศำสตร์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ 
8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำรไปปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์

และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 4-5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6-8 ข้อ 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
                    ประกอบด้วยตัวบง่ชี้  9 ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    :  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน หลักส ำคัญคือ กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำนสนเทศ ห้องสมุดและภำษำ ทั้งนี้ต้องมี
กำรพัฒนำบุคลำกรให้น ำควำมรู้และเพ่ิมทักษะในด้ำนงำนบริหำร งำนบริกำรและงำนเทคนิค จัดบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย  เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งมีกำรปรับกำรให้บริกำรอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปี จึงต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกร สร้ำงควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร มีภำรกิจพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ส่งเสริมบุคลำกรให้มีโอกำสในกำรศึกษำที่สูงขึ้น พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำดูงำน 
มีสวัสดิกำรเงินเดือน กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ให้ควำมรู้ และควบคุมบุคลำกร
ด้ำนจรรยำบรรณ ให้บุคลำกรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บุคลำกรสำยสนับสนุนต้องมีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้ำหมำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เกณฑ์มาตรฐาน   :  

  1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
  3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
  5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุมให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
ถือปฏิบัติ 
  6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
  7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน    : 

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3    : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้    

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้                 
ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ข้อที่ 3 ก ำหนดให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำน ควำมรู้และสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ มีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส ำนักวิทย
บริกำรฯ ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบและมีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก
ควำมรู้ที่ได้รับ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี  ให้บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เข้ำถึงองค์ควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ อันจะส่งผลให้ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรพัฒนำสถำบันสู่กำร
เรียนรู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย  กำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ กำรคัดเลือก  
กำรรวบรวม  กำรจัดเก็บควำมรู้  กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนัก
วิทยบริกำรฯ กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ และก ำหนดแนววิธี
ปฏิบัติงำนตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในส ำนักวิทย
บริกำรฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติงำน และหรือพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
     2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 
      3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
     4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  
(Explicit Knowledge) 
     5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น
ลำยลักษณ์ อักษร  (Explicit Knowledge) และจำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง  (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 1.4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  :  กระบวนกำร  
 

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแผนแม่บทเพ่ือกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมมั่นคง และปลอดภัย   เพ่ือกำร
บริหำรและกำรตัดสินใจที่สนับสนุนพันธกิจของของส ำนักฯ และมหำวิทยำลัย ให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก   
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

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

 

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 1.5        :    ระบบบริหารความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :     กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :    ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำร
บริหำร 
และควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพ่ือให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำร
คำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำรวมทั้งกำรมี
แผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ 
มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย
ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ  

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย ๓ ด้ำน ตำมบริบท
ของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้  

   - ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่)  
   - ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย  
   - ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
   - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน   
   - ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของบุคลำกร  
   - ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก  
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน

ข้อ 2  
4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน  
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก

เพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์

ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป  

เกณฑ์การประเมิน   :   

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2  
มีกำรด ำเนินกำร   

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6         :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  ผลผลิต 

วงรอบการประเมิน :  ปีกำรศึกษำ 

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

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

ระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและ
พัฒนำมหำวิทยำลัย 

3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำนได้  

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 

6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล  10 ประกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
มหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

เกณฑ์การประเมิน   :   

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     :  กระบวนกำร  
วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงิน
อย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องมีแผนยุทธศำสตร์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง 
ๆ ที่สำมำรถผลักดันแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำร
ด ำเนินงำนทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อ่ืน ๆ ที่ได้รับมีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดงรำยละเอียดกำรใช้จ่ำยครบทุกโครงกำรและกิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์
สถำนะทำงกำรเงินของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได ้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

  1. มีแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  2. มีแนวทำงในกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
  4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย  และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมระเบียบที่ทำงรำชกำรก ำหนด และกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
 7. ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ
น ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ  

เกณฑ์การประเมิน   :   

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
หมายเหตุ :  แผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินเป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงินของส ำนักวิทย
บริกำรฯ  ควรประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์และ
ประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำมต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่
มหำวิทยำลัยใช้ในกำรด ำเนินกำรให้ยุทธศำสตร์นั้นบังเกิดผลจำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่
ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำได้จำกแหล่งเงินทุนใด รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนของกำรด ำเนินงำนด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
ในกำรผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผน
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำม
นโยบำย เป้ำประสงค์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยส ำนักวิทยบริกำรฯ  รวมทั้งกำรรำยงำน
ผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง   

เกณฑ์มาตรฐาน  :  
  1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
  2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย 
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่สะท้อนผลลัพธ์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
  4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
           4.1 กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และ ประเมินคุณภำพ  
           4.2 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
           4.3 กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศำสตร์ทุกตัวบ่งชี้ 
  6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำและ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
  8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
  9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได ้

เกณฑ์การประเมิน    :  

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร     4 

หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

9 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 1.9  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้     : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  รวบรวม  
พัฒนำและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศและมหำวิทยำลัย สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรสู่
ชุมชนและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงต้องมีกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของ
หน่วยงำนเพ่ือน ำมำพัฒนำต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน    ใช้คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน  
                           (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นดังตอ่ไปนี้  
 1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 
          2. ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
  3. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  4. ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
      ค ำอธิบำยและแปรควำมตำมเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

ค่ำเฉลี่ย  4.51-5.00  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย  3.51-4.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจมำก 

 ค่ำเฉลี่ย  2.51-3.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจปำนกลำง 
 ค่ำเฉลี่ย  1.51-2.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อย 
 ค่ำเฉลี่ย  1.00-1.50  หมำยถึง  มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

*** ส ำหรับหน่วยงำนที่ไมไ่ดม้ีพันธกิจหลักด้ำนบริกำรโดยตรง อนุโลมให้ใช้คะแนนประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน
กรณีที่หน่วยงำนจดัโครงกำร  มีตวัอย่ำงกำรค ำนวณ ดังน้ี 
 วิธีการค านวณ ความพึงพอใจ   =  (  ) 

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

(3.55x90)+(4.00x80)+(3.85x95)+(4.30x90)+(4.15x85) 
90+80+95+90+85 
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ตัวบ่งช้ี 2.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน  :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT 
ให้มีประสิทธิภำพในกำรบริกำรทั้งด้ำน Security, Cloud Platform และ ประสิทธิภำพของโครงข่ำย ICT 
โดยเฉพำะระบบ WIFI ให้บริกำรครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งมหำวิทยำลัย และพัฒนำเครือข่ำยและระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบบริหำรงำนบุคคล ระบบบริหำรงำนวิจัย ระบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรบริหำรทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัย เป็นต้น และพัฒนำระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในทุก
รูปแบบ ตำมโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ให้มปีระสิทธิภำพ มีควำมม่ันคง และปลอดภัย    

เกณฑ์มาตรฐาน    :  
1.  มีระบบและกลไกกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
                    ประกอบด้วยตัวบง่ชี้  4 ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2     สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหาวิทยาลัย   

ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้      :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสเทศ มีพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยที่สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ในมหำวิทยำลัย โดยมีกำรปรับปรุง
ระบบกำยภำพให้มีบรรยำกำศและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่สนับสนุนกำรเรียนรู้  มีพ้ืนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
อย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative Education) สร้ำงแรงบันดำลใจและพัฒนำเทคโนโลยีที่รองรับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เข้ำถึงได้สะดวกตำมมำตรฐำนสำกล จัดหำหรือพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย 
รวดเร็ว ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแหล่งกำร
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ส ำคัญของนักศึกษำ บุคลำกร และชุมชน รวมถึงนักศึกษำ/นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
ร่ำงกำย ให้เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้  
  

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

 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

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

1  ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3         บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       :  กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน   :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของชุมชนท้องถิ่น บริกำรวิชำกำรสู่กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริและตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชนท้องถิ่น  

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

 

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

มีกำรด ำเนินกำร 
1  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4       พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี       : กระบวนกำร  

วงรอบการประเมิน    :  ปีกำรศึกษำ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้       :  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำทักษะ
ด้ำนภำษำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำและบุคลำกรทั้งกำรเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลำกรและนักศึกษำเข้ำทดสอบสมรรถนะศักยภำพกำร
ใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนต่ำง 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 
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ส่วนที่ 3 

แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินงำนตำมมำตรำ 48 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่ำให้หน่วยงำนต้นสังกัดและ
สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยมีกำรจัดท ำรำยงำนเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำระธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ และ
มำตรฐำนกำรศึกษำและเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก  
          เพ่ือให้หน่วยงำนทรำบผลสัมฤทธิ์ผลในกำรด ำเนินงำนของตนเอง ทรำบจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง 
ส ำหรับเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป จึงมีกำรก ำหนดให้มีกำรตรวจติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำถัดไป 
 

ข้อเสนอแนะผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  วงรอบปีการศึกษา 2560 
 จำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุนหน่วยงำน ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในวงรอบปีกำรศึกษำ 2560 (1 
มิถุนำยน 2560 – 31 พฤษภำคม 2561)  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ก ำหนด
องค์ประกอบคุณภำพและตัวบ่งชี้ จ ำนวน  2 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในโดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ กำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุนปี
กำรศึกษำ 2560 ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    

องค์ประกอบ 
จ านวน     
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน (คะแนน) 
ผลการประเมิน 

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

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1  
       

9 - 4.28 4.00 4.25 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  
  

7 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 16 - 4.35 4.00 4.33 ดี 
ผลการประเมิน - - ดี ดี ด ี  

    
 
 
 
 

 



28 
 

   
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม วงรอบปีการศึกษา 2560         
จุดเด่น  คือ  
  1. ผู้บริหำรและบุคลำกรให้ควำมส ำคัญและมุ่งมั่นกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงดีเยี่ยม 
  2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ และมีศักยภำพในกำรน ำวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ พันธกิจ สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
  3. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทุกระดับ และน ำผลกำรพัฒนำมำประยุกต์ในงำนประจ ำได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม  
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  คือ 
  1. ส ำนักวิทยบริกำรควรจัดระบบกำรจัดกำรให้ควำมรู้ให้ครอบคลุมกระบวนกำรรวบรวมควำมรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเก็บควำมรู้ และเผยแพร่ควำมรู้ โดยด ำเนินกำรให้สอดรับกับพันธกิจและยุทธศำสตร์
ของส ำนัก ทั้งนี้เพ่ือสะท้อนถึงส ำนักแห่งกำรเรียนรู้ 
  2. ควรจัดท ำแผนกำรบริหำรงำนสำรสนเทศให้ชัดเจน ครอบคลุมกิจกรรม รำยละเอียดของงำน 
ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลำ และงบประมำณในระยะสั้นและระยะยำว 
  3. ควรจัดระบบกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
เป็นรูปธรรม  
 วงรอบปีกำรศึกษำ 2561  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรน ำผลกำรประเมิน
จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำวิเครำะห์และจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 ที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยฯ   จ ำนวน 2 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  
1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
1.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันกำรเรียนรู้ 
1.4 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
1.6 กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรหน่วยงำน 
1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านตัวบ่งช้ีที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT  
2.2  สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (Learning Space)  ในมหำวิทยำลัย 
2.3 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

       2.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหน่วยงาน ปกีารศึกษา 2561 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 9      
2 4      

รวม 13      
ผลการประเมิน      

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบ  ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบท่ี 1    
องค์ประกอบท่ี 2    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี เป้ำ หมำย ผลกำร
ด ำเนิน 
งำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
(=บรรล,ุ 
=ไม่
บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมิน
กรรมกำร 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมำย
เหต ุ

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 8 ข้อ 8 ข้อ      
1.2 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร 7 ข้อ 7 ข้อ      
1.3 กำรพัฒนำสถำบันสูส่ถำบันกำรเรียนรู ้ 5 ข้อ 5 ข้อ      
1.4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ 
     กำรตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ      

1.5 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 6 ข้อ 5 ข้อ      
1.6 กำรปฏิบตัิตำมบทบำทหน้ำท่ีของ 
     ผู้บริหำรหน่วยงำน 

7 ข้อ 7 ข้อ      

1.7 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 7 ข้อ 7 ข้อ      
1.8 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ 
     กำรศึกษำภำยใน 

9 ข้อ 9 ข้อ      

1.9 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 5 คะแนน 5 คะแนน      
องค์ประกอบท่ี 2 ด้านตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
2.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT  5 ข้อ 5 ข้อ      
2.2  สนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งเรยีนรู ้
(Learning Space)  ในมหำวิทยำลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ      

2.3 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 5 ข้อ 5 ข้อ      
2.4 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำแก่นักศึกษำและ
บุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล  

5 ข้อ 5 ข้อ      

คะแนนเฉลีย่ทุกตัวบ่งช้ี    

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งช้ี ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วงรอบปีกำรศึกษำ 2561  มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในภำพรวม พบว่ำ ค่ำ
คะแนนท่ีได้ เท่ำกับ ............คะแนน มีระดับคุณภำพอยู่ในระดับ.................... โดยมีจ ำนวน 2 องค์ประกอบ  องค์ประกอบ
ที่ 1 ........................... คะแนน  อยู่ในระดับ...................    องค์ประกอบที่  2 ....................... คะแนน อยู่ในระดับ
..................   
 
 
 
 

 


