
 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 

 

 



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญใน

การเปนศูนยกลางการเรียนรูท่ีทันสมัย เพ่ือเปนแหลงบริการสารสนเทศสำหรับการศึกษาคนควาและวิจัยของนิสิต 

คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูสนใจ เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย ดูแลและพัฒนาระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มุงสูความเปนเลิศดานบริการ

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูอยางชาญฉลาด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และไดดำเนินการเสร็จสิ้น

ตามตามชวงระยะเวลา 

สำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน   

(1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565) ซ่ึงประกอบดวยขอมูล ประวัติความเปนมาของหนวยงาน การแบงสวนราชการ 

บุคลากร พื้นที่การใหบริการ ขอมูลสารสนเทศ และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สำหรับผลงานที่ปรากฏในรายงานประจำปฉบับนี้ เกิดจากการ

ความรวมมือของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ที่มุงมั่นและตั้งใจพัฒนาใหหนวยงาน

กาวหนาอยางเปนลำดับและเปนท่ีประจักษแกสังคม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูล

สารสนเทศและกิจกรรมการดำเนินงานดานตาง ๆ จะเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไปไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   สารจากผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา โพนแกว 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ประวัติหนวยงาน 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไปของสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติการจัดตั้ง  

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเรียกวา “หองสมุดโครงการจัดตั้ งสถาบันราชภัฏ 

ศรีสะเกษ” เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2542 ณ อาคารโรงรถชั่วคราวและไดมียายอาคารหลายครั้ง 

ดังนี้  เดือนตุลาคม พ.ศ 2542  ยายมาที่อาคารเรียนชั่วคราว 1 ปจจุบันหองประชุม 103 เดือนเมษายน พ.ศ 2545 – 

พ.ศ 2548  ยายมาประจำอยูที่อาคารหอสมุดซึ่งเปนอาคารเอกเทศขั้นเดียว อยูติดกับอาคารสำนักงานอธิการบดี   

เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2548 ยายมาประจำอยู ณ อาคารบรรณราชนครินทร โดยไดเปดใหบริการเพียงชั้นเดียว คือบริเวณ

ชั้น 2 ขณะนั้น เรียกวา“สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่ งจัดเปนสัดสวนตามงานตางๆ ดังนี้   

ประตูทางเขาออก เคานเตอรใหบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ มุมวารสาร มุมสืบคนขอมูล ซึ่งมีเครื่องใหบริการ

จำนวน 3 เครื่อง มุมที่จัดเรียงหนังสือ ตั้งแตหมวด 000- 900 ไปจนถึง หนังสืออางอิง/วิจัย/วิทยานิพนธ/นวนิยาย/เรื่อง

สั้น และหนังสือสำหรับเยาวชน และมียังหองใหบริการอินเทอรเน็ต จำนวน 67 เครื่อง หองโสตทัศนศึกษา มีเครื่อง

ใหบริการสื่อโสต จำนวน 20 เคร่ือง   

ตอมาในป 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการเปลี่ยนโครงสรางการบริการงานใหม และไดเปลี่ยนชื่อเดิมจาก 

“สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ” เปน “ฝายวิทยบริการและสารสนเทศ” (อยูภายใตงานบริการการศึกษา) 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ไดขยายหองสมุดข้ึนบริเวณ ชั้น 3 อาคารเดียวกันคืออาคารบรรณราชนครินทร และไดมีการ

เปลี่ยนแปลงหองตางๆ ภายใน ชั้น 2 ดังนี้ หองโสตทัศนศึกษา ไดดัดแปลงเปนหองสำหรับเด็กหองอินเทอรเน็ตดัดแปลง

เปนหองสำหรับวารสาร  และมุมวารสารเดิมไดปรับเปลี่ยนใหเปนชั้นวางเอกสารตำราสำหรับ Text book สวนบริเวณ 

ชั้น 3 ไดแบงสัดสวนใหมีหองศูนยศรีสะเกษศึกษา หองเอกสารตำราวิทยานิพนธ/วิจัย และหนังสืออางอิง หองคนควา

สำหรับกลุม มุมใหบริการโซน Note  book จัดมุมสำหรับใหบริการอินเทอรเน็ต วันที่ 21 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ เปลี่ยนโครงสรางการบริหารงานใหม โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน 4 คณะ 1 วิทยาลัย  

2 สำนักฯ ซึ่งหองสมุดอยูภายใตสำนักสงเสริมและบริการวิชาการ และไดเปลี่ยนแปลงชื่อหนวยงานใหมเปน "กลุมงาน
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"และในเดือนสิงหาคม 2557 ไดมีการขยายพื้นที่ใหบริการหองสมุดเพิ่มอีก 1 ชั้น  

คือ ชั้น 5 ซึ่งใหบริการอินเทอรเน็ต สื่อโสตทัศนศึกษา หองประชุมกลุมยอยหองชมภาพยนต มีเคร่ืองคอมพิวเตอรในการ

ใหบริการกวา 160 เคร่ือง และในเดือนมกราคม 2560 ไดมีการขยายพ้ืนที่ใหบริการเพิ่มอีก 1 ชั้น คือ ชั้น 1 โดยทำการ

ยายเคานเตอรบริการยืม-คืน หองสำหรับเด็ก นวนิยาย วารสารและบริการตรวจทางเขา-ออกลงมาใหบริการในบริเวณ 

ชั้น 1  

และในวันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปล่ียนโครงสรางการบริหารงานใหม จากเดิม  

กลุมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดยกใหขึ้นเปน สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงสวนราชการเปนหนวยงาน 5 งาน ดังนี้ 1) งานบริหารทั่วไป 

2) งานวิทยบริการ  3) งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4) งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 5) งานเครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสาร จนถึงปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานท่ีตั้ง 

ชื่อหนวยงาน  :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ตั้ง   :  เลขที่ 319  ถนนไทยพันทา  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  

โทรศัพท/ โทรสาร :  0  4561  7984 

เพจสำนัก : https://www.facebook.com/ARITSSKRU 

 

สัญลักษณและความหมายประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

ความหมายของอักษรที่ใชในตราสัญลักษณ คือ 

A - Academic  หมายถึง ความเปนวิชาการ 

R - Resources  หมายถึง ทรัพยากรที่หลากหลาย 

I -  Information หมายถึง ความรู ขอมูล และขาวสาร  

T - Technology หมายถงึ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
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สีที่ใชในตราสัญลักษณ  

 สีทอง หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเปนสีแหงการเรียนรูและความสำเร็จ 

 สีน้ำเงิน หมายถึง สแีหงการส่ือสาร การเชื่อมโยงเครือขายที่ไมมีที่ส้ินสุดในการพัฒนาเทคโนโลยอียาง 

 ไรพรมแดน 

 สีม วง หมายถึง สีป ระจำวันพระราชสมภพ (วัน เสาร ) ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองคเปนองคพระราชูปถัมภสมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย และทรงมีพระราชดำริใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน  

วัตถปุระสงคในการจดัตั้ง 

          1. เพื่อเปนแหลงบริการสารสนเทศสำหรับการศึกษาคนควาและวิจัยของนิสิต คณาจารย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนผูสนใจ 

          2. เพื่อเปนแหลงบริการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนสิิต คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อการ

เรียนการสอนและวจิัย 

          3. เพื่อใหบริการในการเสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ  

          4. เพื่อสงเสริม สนับสนุนนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาตางประเทศเพื่อประโยชนของสวนรวม 

          5. เพื่อเปนหนวยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

โครงสรางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งานบริหารทั่วไป 

1) งานธุรการและสารบรรณ 

2) งานการเงิน พัสดุ 

3) งานนโยบายและแผน 

4) งานประกันคุณภาพ 

5) งานประชาสัมพันธ 

งานวิทยบริการ 

1) งานหองสมุด 

2) งานเทคนิคสารสนเทศ 

3) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

4) งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

5) งานวารสาร และส่ิงพิมพตอเนื่อง 

6) งานบริการ และกิจกรรม 

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

1) งานวิจยัและพฒันาสือ่การศึกษา 

2) งานผลิตส่ือ โสตทัศน และสื่ออเิล็กทรอนิกส 

3) งานผลิตส่ือคอมพิวเตอร 

4) งานบริการทรัพยากรส่ืออิเล็กทรอนกิส 

5) งานผลิตสื่อการเรียนออนไลน 

6) งานคิดคนและสรางนวัตกรรม การศึกษา 

สำนักงานอำนวยการ 
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โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

3) งานพัฒนาซอฟตแวร และสื่อมัลติมีเดีย 

4) งานบรกิารฝกอบรมและทดสอบ ทักษะดิจิทัล 

5) งานพัฒนาและเผยแพรเว็บไซต 

 

งานเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

1) งานพัฒนาระบบเครือขาย คอมพิวเตอร และการส่ือสาร 

2) งานพัฒนาระบบเครือขายไรสาย และอินเตอรเน็ต 

3) งานบรกิารคอมพวิเตอรและ หองปฏบิัติการ 

4) งานวิชาการคอมพิวเตอร และดิจิทัล  

5) งานศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 

 

 

คณะกรรมการประจำสำนัก 

อธิการบดี 

 

มหาวทิยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

สำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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คณะกรรมการประจำสำนักฯ 
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 นางลำพึง  บัวจันอัฐ 

หัวหนาสำนักงานอำนวยการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผศ.ดร.กชกร เจตินัย

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ 

อาจารย ดร.กรชิบดินทร ผิวหอม                       

รองผูอำนวยการสำนกัฯ 

กรรมการ 

นายไพบูลย  คำเสียง 

หัวหนางานเครอืขายฯ 

กรรมการ 

ผศ.ดร.พรทิพา  ดำเนิน 

ผูทรงคณุวุฒิ 

รองประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.เจษฎา  โพนแกว 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารสำนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.เจษฎา  โพนแกว 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย ดร.กริชบดินทร ผิวหอม                       

รองผูอำนวยการสำนกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางลำพึง  บัวจันอัฐ 

หัวหนาสำนักงานอำนวยการ 
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ขอมูลสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ดานบุคลากร 

1. จำแนกตามประเภท 

ที่ ประเภท จำนวน ตำแหนง 

 

สายวิชาการ 

1 พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) 1 ผูอำนวยการสำนักฯ 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย (รายป) 1 รองผูอำนวยการสำนักฯ 

รวมบุคลากรสายวิชาการ 2  

สายสนับสนุน 

1 พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) 6  

2 พนักงานมหาวิทยาลัย (รายป) 8  

3 พนักงานราชการ 3  

4 ผูปฏิบัติงานเกษตร 1  

5 พนักงานทำความสะอาด 4  

รวมบุคลาการสายสนบัสนุน 21  

รวมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24  

 

2. จำแนกตามวุฒิการศกึษา 

 

ที่ 

 

ประเภท 

วุฒิการศกึษา  

รวม ป.เอก ป.โท ป.ตรี อื่นๆ 

1 พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) 1 - - - 1 

2 พนักงานมหาวิทยาลัย (รายป) 1 - - - 1 

รวมบุคลากรสายวิชาการ 2 - - - 2 

1 พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร) - 5 1 - 6 

นางสาววรรณิดา ดวงมณี 

หัวหนางานบริหารทั่วไป                   
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2 พนักงานมหาวิทยาลัย (รายป) - 2 6 - 7 

3 พนักงานราชการ - - 3 - 3 

4 พนักงานทำความสะอาด - -  4 4 

5 ผูปฏิบัติงานเกษตร - - 1 - 1 

รวมบุคลาการสายสนับสนุน - 7 11 4 22 

รวมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 7 11 4 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. จำแนกตาม คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 

 

ที ่

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

1 ผศ.ดร.เจษฎา  โพนแกว ปร.ด (วิทยาการคอมพิวเตอร ) 

หลักสูตรนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2556 

2 อาจารย ดร.กริชบดินทร  ผิวหอม ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2565 

3 นางลำพึง บัวจันอัฐ กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  

ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2550 

2559 

4 นางสาววรรณิดา ดวงมณี บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2562 

5 นางสาวศรันญาวีย สุนีย วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2548 

6 นางณภาภัช วงศเศษ ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560 

7 นางสาววัลลภา โสดา ศศ.บ. (บรรณรักษศาสตรและ

สารสนเทศ)          

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2550 

8 นางสุนีย หุยวัน คบ. (บรรณารักษศาสตร) สถาบันราชภัฏสุรินทร 2542 

9 นางสาวสุกัญญา  ไชยพิมพ ศศ.บ. (บรรณรักษศาสตรและ

สารสนเทศ)          

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2552 

10 นางสาวเริงใจ เขียวออน ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 

11 นายวัณณุวรรธน  พิรมรัมย ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556 

12 นายสิขร สุชัยยะ รป .ม . (รั ฐป ระศ าสน ศาส ต ร

มหาบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยธนบุรี 2554 
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ที ่

 

ชื่อ-สกุล 

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

13 นายไพบูลย คำเสียง ศศ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2546 

14 นายวัชรา ทองวิเศษ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2559 

15 นายพีรพัฒน แสงขาว วศ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2554 

16 นายศิราวุธ สงวนสิน วท.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2560 

17 นายประกาศิต ซอสันเทียะ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2556 

18 นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2553 

19 นายอภิวัฒน สุกเหลือง วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2556 

20 นายประคอง  ธรรมนิยม ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2557 

21 นางบัวลี แอนโก  ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานโพธิ์ตาก  2530 

22 นางมาลัยพร  คำพอง มัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนสตรสีิริเกศ  2535 

23 นางสาวพักษภิรมย สายสุนา  มัธยมศกึษาปที่ 3  การศึกษานอกโรงเรียนชลบุรี  2559 

24 นางทองวัน บุญนำ  ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานหนองแวง 

โพนเขวา 

2531 

 

 

 

 

งบประมาณในปงบประมาณประจำป 2565 

งบประมาณทีส่ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับจัดสรรประจำปงบประมาณ 2565  

1. จำแนกตามแหลงเงิน                                   หนวย : บาท 

แหลงเงิน งบประมาณ 

ในแผนปฏิบัติการ 

ประจำป พ.ศ. 2565 

งบนอก 

งบยุทธศาสตร  

ประจำป พ.ศ. 2565 

งบนอก U2T  

ประจำป พ.ศ. 2565 

รวม 

1.  งบประมาณ แผนดนิ 95,000 1,000,000 278,400 1,373,400 

2.  งบประมาณ  บกศ. 1,572,500 - - 1,572,500 

3.  เงินรายไดหองสมุด   227,000 - - 227,000 

4.  เงินรายไดอื่น - - - - 

งบประมาณรวม 1,894,500 1,000,000 278,400 3,172,900 

 

2.  จำแนกตามหมวดรายจาย                                              หนวย : บาท 

ประเภท เงินงบประมาณแผน  เงิน งบนอก งบนอก รวม 
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คาใชจาย แผนดิน บกศ. รายไดอื่น 

หองสมุด   

งบยุทธศาสตร 

แผนดิน 

U2T  

แผนดิน 

เงินเดือน       

คาจางชั่วคราว       

ตอบแทน  72,000 10,000 405,600 46,200 533,800 

ใชสอย  706,500 46,700 571,100 174,457 1,498,757 

วัสด ุ 95,000 309,000 10,000 23,300 57,743 495,043 

สาธารณปูโภค  485,000    485,000 

คาที่ดิน

สิ่งกอสราง 

     
  

คาครุภัณฑ   160,300   160,300 

อุดหนุนทั่วไป        

รายจายอื่นๆ        

รวม 95,000 1,572,500 227,000 1,000,000 278,400 3,172,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานการเบิกจาย ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดย แยกออกเปนแตละโครงการ 

รหัส โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ จัดสรร เบิกจาย รอยละ 

การ

เบิกจาย 

คงเหลือคนื 

มรภ.ศก. แผนดิน บกศ. 

งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565  (จำนวน 14 โครงการ) 

3-1-1 โครงการ : สัปดาหหองสมุด  17,000 17,000 17,000 100 - 

3-1-2 โครงการ : ทดสอบ

สมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล สำหรับนักศึกษา  

 216,000 216,000 43,920 20.33 172,080 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ จัดสรร เบิกจาย รอยละ 

การ

เบิกจาย 

คงเหลือคนื 

มรภ.ศก. แผนดิน บกศ. 

3-1-3 โครงการ : สงเสรมิการอาน  4,000 4,000 - 100 - 

3-1-4 โครงการ : บริการวิชาการ

พัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

 50,000 50,000 42,012 84 7988 

3-1-5 โครงการ : บริหารจัดการ

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

47,500 294,500 342,000 235,716.83 55.04 106,283.17 

3-1-6 โครงการ : บำรุงรักษาระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ (WALAI 

Auto Lib) 

 100,000 100,000 - 100 - 

3-1-7 โครงการ : จัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 

 180,000 180,000 145,423 80.79 34,577 

3-1-8 โครงการ : บริหารจดัการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเครือขาย 

 50,000 50,000 49,970 99.94 30 

3-1-9 โครงการ : เชาเครือขาย

อินเทอรเน็ต (วงจรสำรอง) 

 480,000 480,000 - 100 - 

3-1-10 โครงการ : ซอมบำรุง

เครือขายคอมพิวเตอร

สวนกลางของมหาวิทยาลัย 

47,500 23,000 70,500 70,044 99.36 456 

3-1-11 โครงการ : การบริหาร

จัดการหองปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร 

 65,000 65,000 64,950 99.93 50 

3-1-12 โครงการ : การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 25,000 25,000 24,380 97.52 620 

3-1-13 โครงการ : การพัฒนา

บุคคลากร 

 68,000 68,000 2,720 4 65,280 

3-1-14 โครงการ : สงเสรมิคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

(ITA) 

      

รวม 

 

95,000 1,572,500 1,667,500 696,136 41.74 387,364 

งบประมาณในแผนเงินรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (จำนวน 1 โครงการ) 

โครงการ : บริการหองสมดุ  227,000 227,000 47,320 20.85 179,680 

งบประมาณในแผนโครงการยุทธศาสตรประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565  (จำนวน 1 โครงการ) 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม แหลงงบประมาณ จัดสรร เบิกจาย รอยละ 

การ

เบิกจาย 

คงเหลือคนื 

มรภ.ศก. แผนดิน บกศ. 

โครงการ : พัฒนาสมรรถนะและทักษะ 

             ดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา 

1,000,000  1,000,000 999,400 99.94 600 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional 

Development  (จำนวน 2 โครงการยอย) 

โครงการ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG ตำบลเสื่องขาว 

139,200  139,200 139,099 99.93 101 

โครงการ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG ตำบลศรีโนนงาม 

อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

139,200  139,200 139,104 99.94 96 

รวมงบยุทธศาสตร 278,400  278,400 278,203 99.93 197 

 

รวมทุกโครงการ 

 

1,373,400 179,500 3,172,900 2,021,059 63.69 567,841.17 
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พื้นที่ใหบริการ  

อาคารบรรณราชนครินทรมีทั้งสิน้จำนวน 5 ชัน้ โดยในแตละชั้นจัดพ้ืนท่ีใหบริการ  ดังนี้ 

 

บริเวณ  ชั้น  1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริการตรวจทางเขา – ออก 

2. บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

3. บริการงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

4. บริการเครื่องสืบคน  (OPAC)  

5 .บริการ  Zone  notebook 

6. บริการหองสำหรับเด็ก 

7. บริการโซนนั่งอาน และมุมพักผอนหยอนใจ 

8. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพ 

   ไดแก หนังสอืเยาวชน เรื่องสั้น และนวนิยาย 

9. บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภท 

    สิ่งพิมพตอเน่ือง ไดแก นิตยสาร วารสาร 

    และหนังสือพิมพ 
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บริเวณ ช้ัน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

1. บริการเคร่ืองสืบคน  (OPAC) 

2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

 - หนังสือหมวด 000 ความรูทั่วไป 

      - หนังสือหมวด 100 ปรัชญา 

     - หนังสือหมวด 200 ศาสนา 

      - หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร 

     - หนังสือหมวด 400 ภาษาศาสตร 

      - หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร 

      - หนังสือหมวด 600 เทคโนโลย ี

3. บริการหองน่ังอาน 

4. มุมผอนคลายภายในหองสมุด 
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               บริเวณ  ชั้น  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริการ Zone notebook 

2. บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

    - หนังสือหมวด 700 ศลิปะ 

      และนันทนาการ 

    - หนังสือหมวด 800 วรรณคด ี

    - หนังสือหมวด 900 ประวัติศาสตร 

    - หนังสือ Text book   

    - หนังสือ วิจัย/วิทยานิพนธ   

    - หนังสืออางอิง 

3. บริการเครื่องคอมพิวเตอร 

4. บริการหองคนควาสวนบุคคล   

5. บริการหองประชมุเอนกประสงค 
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บรเิวณ  ชั้น  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. บริการอินเทอรเนต็ 

2. บริการ Zone notebook 

3. บริการสื่อโสตทัศนศึกษา 

4. บริการหองประชุมกลุมยอย 

5. บริการหองชมภาพยนตร (มินิเธยีเตอร) 
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ขอมูลสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทตีพิมพ) 

ท่ี ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ จำนวนชื่อเรื่อง จำนวนทรัพยากร 

1 หนังสอืท่ัวไป(ภาษาไทย) 31,319 71,116 

2 หนังสอืท่ัวไป(ภาษาอังกฤษ) 3,477 4,655 

3 วิทยานิพนธ (ภาษาไทย) 4,318 5,341 

4 วิทยานิพนธ (ภาษาอังกฤษ) 6 8 

5 วิจัย 425 505 

6 อางอิง (ภาษาไทย) 30 50 

7 อางอิง (ภาษาอังกฤษ) 2,255 3,168 

8 นวนิยาย 2,574 3,214 

9 เยาวชน 1,238 1,831 

10 เรื่องสั้น 1,295 1,675 

11 วารสาร (ภาษาไทย) 477 3,743 

12 วารสาร (ภาษาอังกฤษ) 35 195 

13 นิตยสาร (ภาษาไทย) 70 4,857 

14 นิตยสาร (ภาษาอังกฤษ) 5 222 

15 หนังสือพิมพ(ภาษาตางประเทศ) 2 197 

16 หนังสือพิมพ(ภาษาไทย) 7 2,260 

รวม 47,446 101,575 

 

2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ลำดับ ประเภททรัพยากร จำนวนชื่อเร่ือง/ฐาน จำนวนทรัพยากร 

  

1 

ฐานขอมูลออนไลนตางประเทศเพ่ือการสืบคน ที่ไดรับจดัสรร

จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (ThaiLIS : Uninet ) 

8 

 

2 

ฐานขอมูลใหบริการสืบคนฟรี ( TDC ThaiLIS , GALE 

ONEFILE: COMPUTER SCIENCE ,GALE ONEFILE: 

SCIENCE , GALE ONEFILE: BUSINESS ,Art & Architecture 

Complete , Engineering Source , Food Science Source  

8 
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ลำดับ ประเภททรัพยากร จำนวนชื่อเร่ือง/ฐาน จำนวนทรัพยากร 

  
, Legal Source 

รวมฐานขอมูล 16  

3 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)  

- สำนักพิมพ Gale 

- สำนักพิมพ IG library 

3,350 

32,083 

3,350 

32,083 

รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส 35,433 35,433 

 

3. ดานทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทสื่อโสตฯ) 

ลำดับ ประเภททรัพยากร จำนวนชื่อเรื่อง จำนวนทรัพยากร 

1 DVD (ประกอบหนงัสือ)  76  198 

2 CD (ประกอบหนังสือ)  1,676  3,401 

3 VCD (ประกอบหนังสือ)  80  382 

4 ทรัพยากรประเภท ACD (สื่อดานวิชาการ)  12  17 

5 CD  1  1 

6 DVD  381  437 

7 VCD  5  12 

รวม 2,231 4,448 
 

4. หองฝกอบรมและหองที่สนบัสนนุการเรียนการสอน 

ลำดับ หอง จำนวนเคร่ือง/จำนวนหอง 

  
1 หองฝกอบรม  1 หอง 

2 หองประชุมกลุมยอย  12 หอง 

3 หองมินิเธียเตอร  1 หอง 

รวม 14 หอง 

 

5. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและจำนวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีใหบริการ  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

50 พรรษา (สธ) 

จำนวน

เคร่ือง 

อาคารพัชรกิติยาภา จำนวน

เครื่อง 

อาคารบรรณ 

ราชนครินทร 

จำนวน

เคร่ือง 

หอง 3302 20 หอง 7301 49 ชั้น 1 4 

หอง 3303 48 หอง 7302 49 ชั้น 3 35 

หอง 3305 34 หอง 7303 43 ชั้น 5 142 

หอง 3306 30 หอง 7304 49   

หอง 3401 50     
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หอง 3402 35     

หอง 3408 15     

รวม 232  190  181 

 

 

 

 

6. ระบบฐานขอมูล หรือ ระบบสารสนเทศที่พฒันาข้ึนใชภายในหนวยงาน  

ที่ ชื่อระบบ รายละเอียดพรอมดวยภาพประกอบ 

 

1 โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ WALAI  

AUTOLIB ระบบหองสมุด

อัตโนมัติWALAI AutoLib 

ชวยในการบริหารจัดการงานของหองสมุด เปนโปรแกรมที่ใชในการ

ใหบริการยืม - คืนสารสนเทศภายในหองสมุด เพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการสืบคนขอมูลสารสนเทศภายในหองสมุด และจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลหนังสือ ประวัติการยืมคืนหนังสือของสมาชิก 

2 ระบบเก็บสถิติผูเขาใชบริการ ระบบเก็บสถิติผู เขาใชบ ริการเปนระบบที่พัฒนาตอยอดมาจาก

ฐานขอมูลของระบบเดิมซึ่งใชเทคโนโลยีในการพัฒนาที่สูงข้ึนมีการ

ปรับเปลี่ยนหนาตาของโปรแกรมใหมีความสวยงามมากย่ิงขึ้นพรอมทั้ง

สามารถ ยอขยายขนาดตามขนาดหนาจอไดอีกดวย(Responsive) 

โดยสามารถเก็บสถิติไดทั้งชั้น 1 และชั้น 5 พรอมทั้งสามารถรายงาน

ผลออกมาเปนรายวันและรายเดือนไดอีกดวย 

3 ระบบใชหองประชุมกลุมยอย ช้ัน 3 

และ ชัน้ 5 

ระบบหองประชุมกลุมยอยเปนระบบที่ใหบริการยืม-คืนหองประชุม

กลุมยอยที่มีอยูท่ีบริเวณชั้น 3 และ ชั้น 5 การทำงานของระบบคือ

สามารถเลือกหองที่เปนสีเขียวหมายถึงหองที่วางไดตามความตองการ

ของผูใชโดยเมื่อมีการเลือกหองแลวก็จะมีการเก็บสถิติการเขาใชหอง

ดวยการบันทึกรหัสนักศึกษาจากบัตรเมื่อบันทึกแลวหองที่เลือกกอน

หนานี้จะเปลี่ยนสถานะเปนสีแดงหมายถึงหองไมวางพรอมจะมี

รายงานวัน  เวลา รหัสผู ใชป รากฏออกมาทางหน าจอเพื่ อ ให

ผูปฏิบัติงานทราบ และสามารถคลิกคืนหองไดเมื่อผูใชบริการนำ

กุญแจมาคืน 

4 ระบบบริการสื่อโสตฯ ระบบบริการสื่อโสตเปนระบบท่ีมีไวสำหรับ ยืม – คืน สื่อโสตประเภท

ภาพยนตท่ีใหบริการอยูบนชั้น 5 โดยผูใชบริการสามารถยืมหนังเพื่อดู

ภายใน บริเวณที่เตรียมไวใหได โดยหลักการทำงานเมื่อผูใชบริการ

เลือกหนังที่ตองการมาแลวนำมายื่นตอเจาหนาที่ พรอมดวยบัตร

ประจำตัวนักศึกษา การทำรายการก็จะเปนการบันทึกบารโคดและ

รหัสนักศึกษาเขาไปในระบบ พรอมแสดงผลการทำรายการออกทาง

หนาจอ และเมื่อผูใชบริการนำหนังมาคืนก็สามารถยิงบารโคดที่หนัง



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 26 

 

ที่ ชื่อระบบ รายละเอียดพรอมดวยภาพประกอบ 

 

เพ่ือเปนการคืนไดทันทีเปนอันจบข้ันตอน 

5 ระบบหองมินิเธียเตอร ระบบการใชหองมินิเธียเตอรเปนระบบท่ีมีไวหรับการใหบริการเขาดู

ภาพยนตในหองมินิเธียเตอร  ซ่ึงสามารถบรรจุไดทั้งหมด 50 ที่น่ังและ

การใชงานตองมีสมาชิกอยางนอย 6 คนข้ึนไปการใชงานระบบคือ

ผูใชบริการเลือกหนังเรื่องที่ตองการ แลวนำบัตรสมาชิกทุกคนที่จะเขา

ใชบรกิารมาบันทึกรหัสนักศึกษากับเจาหนาท่ี เพ่ือเปนสถิติการเขาใช

งานและบันทึกบารโคดหนังเพ่ือเปนสถิติอีกดวยและเมื่อผูใชบริการ

ออกจากหองสามารถคืนหองเพื่อใหเปนสถานะวางดวยการคลิกคืน

หองเปนการจบข้ันตอน 

 

 

 

 

6 ระบบ Stat ระบบ Login เปนระบบที่ผูปฏิบัติงานจะ Login เพื่อเขาดูสถิติและ

รายงานผลการเขาใชงาน หองสมุด,การเขาใชงานหองประชุมกลุม

ยอย,การเขาใชงานหองมินิเธียเตอร และ การใชงานสื่อโสตฯ ออกมา

โดยสามารถรายงานเปนรายวันและรายเดือนพรอมทั้งยอดสรุป ใน

เดือนนั้นๆ และสามารถพิมพออกทางเคร่ืองพิมพเพื่อรายงานผลไดอีก

ดวย 

7 ระบบดูหนงัออนไลน ระบบดูหนังออนไลนมีไวสำหรับผูใชบริการที่ไมตองการดูหนังจาก

แผนโดยระบบนี้สามารถใหบริการไดโดยการบริการตัวเองซึ่งผูเขาใช

บริการสามารถใชคอมพิวเตอรที่มีใหบริการหรือใชคอมพิวเตอร

สวนตัวเขาใชเลือกหนังที่ตองการและกรอกรหัวนักศึกษาเขาไปเพียง

เทานี้ก็สามารถเขาดูหนังที่มีในระบบไดตามที่ตองการ ระบบจะเก็บ

สถิติการเขาดูหนังของผูใชบริการไดอีกดวย 

8 ระบบจัดเก็บวัสดุสำนักงาน เนื่องจากอาคารหองสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีวัสดุ

สำนักงานเยอะมากพอสมควรเพ่ือที่มีไวสำหรับงานดานการบริการ 

รวมถึงงานเพื่อความสะอาด จึงมีการเบิกจายวัสดุทุกวัน โดยการ

เบิกจายทำโดยเจาหนาที่ ท่ีเก่ียวของดวยการเริ่มจากการนับสต็อก

วัสดุที่เขามา แลวจายวัสดุออกไปใหกับผูที่มาขอ เปนการจดลงสมุด

บัญชีท่ีเปนกระดาษและคำนวณยอดตางๆ ดวยมือทั้งหมด บอยครั้งที่

เกิดปญหายอดไมตรงสต็อก วันเดือนปที่ เบิกจายผิด ทำใหเกิดปญหา

เชนตรวจสอบท่ีมาที่ไปของวัสดุไมไดวาเบิกจายไปชวงเวลาใด เปนตน 

9 จัดเก็บครุภัณฑสำนักงาน อาคารหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปนอาคารที่มีครุภัณฑ
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ที่ ชื่อระบบ รายละเอียดพรอมดวยภาพประกอบ 

 

เปนจำนวนมากทำใหเกิดปญหาเวลาตรวจสอบวาครุภัณฑชิ้นนี้อยูที่

ไหนเลขครุภัณฑอะไรโดยระบบเดิมไดมีการจดบันทึกลงบันกระดาษ

แล ะ โป รแกรม  Microsoft Excel ซึ่ ง ย ากต อ การ จัดการม าก 

โดยเฉพาะเวลาตรวจนับครุภัณฑบอยคร้ังที่หาเลขครุภัณฑไมเจอ หรือ 

จำไมไดวาของชิ้นนี้อยูตรงไหนของตึกและสวนงานใดคือผูดูแลจึงมี

การคิดที่จะพัฒนาระบบตรงนี้เขามาใชเพอการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สถิติการยืม – คนืทรัพยากรสารสนเทศประจำปงบประมาณ 2565 

ที่ 
สถิติการใช

บริการ 
2564 2565 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

สถิติ 

การยืม

หนังสือ 

(เลม) 

219 530 731 291 122 122 79 413 1,051 833 829 616 5,836 

2 

สถิติ 

การคืน

หนังสือ  

257 445 667 360 200 173 44 345 726 900 829 666 5,612 

3 

สถิติ 

แจงขอ

อนุมัติจบ 

404 265 85 470 155 11 - 16 41 9 22 131 1,609 
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(ราย) 

4 

สถิติ 

แจงขอ

ลาออก 

(ราย) 

4 5 2 6 5 3 - 17 13 5 2 5 67 

5 

สถิติการ

สมัคร

สมาชิก 

(ราย) 

4 2 1 - - - - 2 1 - 3 1 14 

รวม 888 1,247 1,486 1,127 482 309 123 793 1,832 1,747 1,685 1,419 13,138 

 

8. สถิติการใชงานฐานขอมูลประจำปงบประมาณ 2565 (ขอมูล 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ลำดับ ชื่อฐานขอมูล การใชงาน/คร้ัง 
 

1 ACM Digital Library 210 

2 American Chemical Society Journal (ACS) 29 

3 Academic Search Ultimate  465 

4 Applied Science & Technology Source Ultimate 192 

5 Emerald Management (EM92)  88 

6 ScienceD SpringerLink eJournal 3,037 

7 SpringerLink eJournal 235 

8 ProQuest Dissertation & Theses Fulltext 43 

9 Art & Architecture Complete  128 

10 Engineering Source  244 

11 Food Science Source  97 

12 Legal Source 87 

13 Gale E-Book 160 

รวม 5,015 

9. สถิติการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตหองสมุด lib.sskru.ac.th 

เดือน ป พ.ศ. ผูเขาชมเว็บไซต การแสดงหนาเว็บ จำนวนหนาตอการเขาชม 

จำนวน/ครั้ง จำนวน/คร้ัง จำนวน/คร้ัง 

ตุลาคม  2564 7,361 2,036 3.61542239685658 

พฤศจิกายน  2564 6,512 1,896 3.43459915611814 

ธันวาคม  2564 7,768 1,534 5.0638852672751 

มกราคม  2565 5,517 1,557 3.54335260115607 
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กุมภาพันธ  2565 6,541 1,785 3.66442577030812 

มีนาคม  2565 5,249 1,595 3.29090909090909 

เมษายน  2565 5,089 1,325 3.84075471698113 

พฤษภาคม  2565 6,578 1,877 3.50452850293021 

มิถุนายน  2565 7,905 1,932 4.0916149068323 

กรกฎาคม  2565 6,132 1,882 3.25823591923486 

สงิหาคม  2565 6,513 1,833 3.5531914893617 

กันยายน  2565 7,184 1,892 3.79704016913319 

รวม 78,349 21,144  
 

10. สถิติการเขาใชบริการสำนกัวิทยบริการ 

11. ความพึงพอใจของผูเขาใชบริการ   

ที่ รายงานความพึงพอใจจากภาพรวมของแตละดาน คาเฉลี่ย S.D แปลความ 

1 ดานแหลงขอมูลการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู 4.20 0.88 มาก 

2 ดานสิง่สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศที่เอ้ือตอการเรียนรู 4.21 0.93 มาก 

3 ดานสิง่อำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู 4.28 0.86 มาก 

4 ดานอาคารสถานที่ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 4.34 0.89 มาก 

ที ่
สถานะ

ผูใชบริการ 

2564 2565 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
นักศึกษา 

ภาคปกต ิ
122 808 737 243 94 31 - - 3,030 1,919 1,292 3,838 12,114 

2 
นักศึกษา ภาคก

ศ.ปบ 
2 2 3 4 0 1 - - 22 4 3 26 67 

3 
นักศึกษา 

ป. โท 
1 0 1 0 1 5 - - 1 5 3 41 58 

4 
นักศึกษา 

ป.เอก 
0 0 3 0 0 0 - -    29 32 

5 

อาจารยและ

บุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

13 16 2 1 1 1 - - 36 15 3 12 100 

6 
บุคคล 

ภายนอก 
0 6 26 3 0 0 - - 26 17 5 14 97 

รวม 138 832 772 251 96 38 - - 3,115 1,960 1,306 3,960 12,468 
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5 ดานการใหบริการตางๆ 4.24 0.89 มาก 

6 ดานบุคลากรผูใหบริการ 4.38 0.87 มาก 

รวม 4.28 0.89 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการ/กิจกรรมในแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่

 

 

 

 

กลุมเปาหมาย แหลงที่มาของงบประมาณ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบในแผน 

66 

เงิน

รายได

หองสมุด 

งบยุทธ 

ศาสตร 

งบU2T 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 1  

การผลิตและพัฒนา

บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

คุณธรรมสอดคลอง

กับความตองการ

ขอ งท อ ง ถ่ิ นแ ล ะ

ประเทศ 

โครงการ : สัปดาห

หองสมุด 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

นกัศกึษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษทกุช้ันป  

/    

โครงการ : ทดสอบ

สมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล สำหรับ

นกัศึกษา  

สำนักวิทยบริการฯ 

 

นกัศกึษา ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ ชั้นปที่ 1  

/    

โครงการ : สงเสริม 

การอาน  

สำนักวิทยบริการฯ 

 

นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ สามารถใช

ฐานขอมูลออนไลนไดอยาง

ถูกตอง และรวดเรว็ 

/    

โครงการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล สำหรับ

นกัศึกษา 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ 

  /  

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การบริการวิชาการ

และนอมนำแนว

พระราชดำริ  

ที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนาของ

สังคมทองถ่ิน 

โครงการ : บริการ

วิชาการพัฒนา

หองสมุดโรงเรยีน 

 

โรงเรยีนบานหนอง

สาดโนนเจริญ  

ต.หนองครก   

อ.เมือง  

จ.ศรีสะเกษ 

1.หองสมุดท่ีไดรับการพัฒนา 

จำนวน 1 โรงเรยีน  

2.ครู นักเรียน โรงเรียนบาน

หนองสาดโนนเจริญมีความรู 

ในเรื่องการใชหองสมุด และ

การใหบริการมากยิ่งขึ้น 

/    

โครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลัง

โควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG ตำบลเสื่องขาว 

ตำบลเส่ืองขาว 

อำเภอศรีรตันะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

ชาวบานในตำบลเสื่องขาว 

อำเภอศรีรตันะ จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

   / 

โครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม

ฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG ตำบล

ศรีโนนงาม 

อำเภอศรีรตันะ  

จังหวัดศรีสะเกษ       

 

ตำบลศรโีนนงาม 

อำเภอศรีรตันะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

ชาวบานในตำบลศรโีนนงาม 

อำเภอศรีรตันะ จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

   / 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่
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งบในแผน 

66 

เงิน

รายได

หองสมุด 

งบยุทธ 

ศาสตร 

งบU2T 

ยุทธศาสตรท่ี 6  

การพัฒ นาระบบ 

การบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

โครงการ : บริหาร

จัดการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

1.สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ทรัพยากรสารสนเทศ  

วัสดุ  อปุกรณ  ที่เพียงพอ

ตอการใหบริการ   

2.สำนักวิทยบรกิารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ศักยภาพในดานการ

ใหบริการแกนกัศึกษา 

คณาจารย เจาหนาที่ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ  และบุคคลท่ัวไป                                                                                       

3.บุคลากรสำนกัวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดนำความรูท่ีไดจากไป

ศึกษาดูงานมาปรับปรุงและ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง                

/    

โครงการ : บำรุงรักษา

ระบบหองสมุด

อัตโนมัติ  WALAI 

Auto Lib 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

1.กลุมงานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

WALAI Auto Lib  ที่มีความ

ทันสมัย และมีความพรอม

ในการใหบรกิาร 

2.กลุมงานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมี

ศักยภาพในดานการ

ใหบริการแกนกัศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ และ 

บุคคลท่ัวไป 

/    

โครงการ : จัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

1.มีวารสารวิชาการคลอบ

คลุมทุกสาขาวิชาท่ีเปดทำ

การเรยีนการสอน 

2.นักศึกษา คณาจารยและ

บุ ค ล า ก ร  ได ท ร า บ ถึ ง

พัฒนาการของวิทยาการ

ส าข าต า งๆ  ซึ่ ง เกิ ด จ า ก

การศึ กษ า ค นคว า  วิจั ย 

ขอมูลสถิติตางๆ ท่ีตีพิมพใน

/    
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ประเด็น

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม สถานที ่

 

 

 

 

กลุมเปาหมาย แหลงที่มาของงบประมาณ  
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งบในแผน 

66 

เงิน

รายได

หองสมุด 

งบยุทธ 

ศาสตร 

งบU2T 

วารสาร 

3 . ว า ร ส า ร แ ล ะ

ส่ิงพิมพตอเนื่องมี เพียงพอ

ตอจำนวนผูใชบรกิาร 

โครงการ : บริหาร

จัดการงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เครือขาย 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

มีกระบวนการบริหารจัดการ

ที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

/    

โครงการ : เชา

เครือขายอินเทอรเน็ต 

(วงจรสำรอง) 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

มหาวิทยาลัยมกีารเช่ือมต

อวงจรอินเทอรเน็ต 1 วงจร 

เพื่อลดความเสี่ยงของการใช

งานวงจรหลัก 

/    

โครงการ : ซอมบำรุง

เครือขายคอมพิวเตอร

สวนกลางของ

มหาวิทยาลัย 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

มหาวิทยาลัยมีระบบ 

เครอืขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ 

 

/    

โครงการ : การบริหาร

จัดการหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

มีความพรอมเพ่ือการเรียน

การสอน 

/    

โครงการ : การประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

/    

โครงการ : การพัฒนา

บุคคลากร 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

/    

โครงการ : สงเสริม

คุณธรรมและความโรง

ใสในการดำเนินงาน

ของหนวยงาน (ITA) 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

/    

โครงการอบรมให

ความรูดานการประกัน

คุณภาพภายใน  

ระดับสำนัก 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทส 

จำนวน 24 คน 

/    

ขอใชงบประมาณจากโครงการบริการหองสมุด ประจำปงบประมาณ 2565  

(เงนิรายไดหองสมุด)เปนจำนวนเงิน 9,320 บาท 

    

โครงการ อบรมการ

สงเสริมการยื่นขอ

ตำแหนงที่สูงขึ้น 

(ประเภทสายสนับสนุน) 

สำนักวิทยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทส 

จำนวน 18 คน 

/    

ขอใชงบประมาณจากโครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 2565 เปนจำนวนเงิน 3,600 บาท 
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  1. ชื่อโครงการ : สัปดาหหองสมุด 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ : นางสนุีย  หุยวัน 

3. หลักการและเหตผุล 

ประเด็น

ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ี 

 

 

 

 

กลุมเปาหมาย แหลงที่มาของงบประมาณ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบในแผน 

66 

เงิน

รายได

หองสมุด 

งบยุทธ 

ศาสตร 

งบU2T 

โครงการอบรมการใช 

E-mail ของ 

Microsoft และระบบ 

One Drive (สำหรับ

บุคลากร)  

สำนักวทิยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทส 

จำนวน 24 คน 

/    

ขอใชงบประมาณจากโครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ประจำปงบประมาณ 2565 เปนจำนวนเงิน 1,800 บาท 

    

โครงการประชุมสามัญ 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2565 

สำนักวทิยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทส 

จำนวน 24 คน 

    

ขอใชงบประมาณจาก งบประมาณ บกศ. ประจำปงบประมาณ 2565  

โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนจำนวนเงิน 7,520 บาท 

 

 

/    

โครงการ การจัดการ

ความรูดานการใช 

google app เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทำงานของบุคลากร

สำนักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวทิยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทส 

จำนวน 14 คน 

/    

จัดโครงการโดยไมใชงบประมาณในการดำเนินงาน     

โครงการ 5 ส. สำนัก

วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวทิยบริการฯ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทส 

จำนวน 24 คน 

/    

จัดโครงการโดยไมใชงบประมาณในการดำเนินงาน     

โครงการ/กิจกรรมในแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการที่  1 
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    หองสมุดเปนแหลงเรียนรูสำคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาและใหบริการสารสนเทศ ท่ีทันสมัยและ

หลากหลาย ไมวาจะเปนเอกสารตำราประเภทหนังสือทั่วไป หนังสืออางอิง หนังสือพิมพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่ืนๆ เชน สื่อโสตทัศนศึกษา หองมินิเธียรเตอรและระบบฐานขอมูลออนไลน ซึ่งมีไวเพื่อใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขาใชบริการหองสมุด แตในปจจุบันจากขอมูลสถิติ พบวา 

ปริมาณการเขาใชหองสมุดของนักศึกษาแนวโนมลดลงและในสวนนักศึกษาที่เขาใชบริการยังขาดทักษะในการสืบคน

ขอมูลและบางสวนยังไมทราบในแนวปฏิบัติในการเขาใชบริการหองสมุด 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ

การเรียนรูของนักศึกษาในรูปแบบการจัดโครงการใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จึงไดจัดโครงการสัปดาหหองสมุดแบบออนไลน เพื่อใหกิจกรรมในการสงเสริมสาระการเรียนรู

เก่ียวกับหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษาผูเขารวมโครงการสามารถตอยอดพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่

พึงประสงคและมีคุณภาพตอไป 

4.  วัตถุประสงคของโครงการ 

            1) เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา เปนความสำคัญในการเขาใชบริการหองสมุด 

  2) เพ่ือใหนักศึกษาไดทักษะในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

 3) เพ่ือใหผูใชบริการและผูปฏิบติังาน ไดเกิดการทำกิจกรรมรวมกัน และเกิดความสัมพนัธอันดี 

  

5. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ผูเขารวมโคงการมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 ขึ้นไป 

7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

ดวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดดำเนินการจัดโครงการสัปดาหหองสมุดขึ้นทุกป วัตถุประสงค

เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสำคัญในการเขาใชบริการหองสมุดมากขึ้นและใชแหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนเพื่อพัฒนา

ตนเองไปในทางสรางสรรค ทั้งนีไ้ดเร่ิมดำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแตวันที่ ตั้งแต 15 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ 

อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซ่ึงมกิีจกรรมทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรมดวยกัน 1)กิจกรรมปน

กันอาน 2) กิจกรรมการสืบคนฐานขอมูล Gale e-book ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 3) กิจกรรมการประกวดแชะ 

โชว แชร หองสมุดที่ฉันรัก 4) กิจกรรมคลิปแนะนำหนังสือเลมโปรด 5) กิจกรรมยอดนักอานแหงป ซ่ึงผลการดำเนนิ

โครงการสัปดาหหองสมุด ประจำปการศึกษา 2565 ไดแบงผลการสรุปอกเปนแตละกิจกรรม ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปนกันอาน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมปนกันอาน ระหวางวันที่ 15ธันวาคม 

2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ หองสมุด ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลักษณะกิจกรรม 

เปนกิจกรรมพิเศษ ที่เปดใหผูใชบริการทุกคนสามารถเขารวมชมและ เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่สนใจ กลับไปอานไดที่

บานโดยไมตองยืมและไมตองคืน (แจกฟรี) ไมบรรลุผล 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสืบคนฐานขอมูล Gale e-book ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการสืบคนฐานขอมลู Gale e-book ออนไลนผานโปรแกรม ZOOM  

ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ผลการวิเคราะหขอมลู พบวา   ผูตอบแบบสอบถาม  16 คน  เปนผูหญิงทั้งหมด 16 คน สวน

ใหญเปนนักศึกษา จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 81.25 รองลงมาเปนเจาหนาที่ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75อายุ

สวนใหญอยูในชวง 20-30 ป จำนวน 13 คนคิดเปนรอยละ 81.25 รองลงมาอายุ 41-50 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

18.75 สวนใหญอยูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 13 คนคิดเปนรอยละ 81.25รองลงมาอยูสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตามลำดับ 

 

การอบรมออนไลนผานโปรแกรม Zoom Meeting 

    
 

   
 

    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประกวดแชะ โชว แชร หองสมุดที่ฉันรัก 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแชะ โชว แชร หองสมุดที่ฉัน

รัก ระหวางวันที่ 11กุมภาพันธ 2565 - 28 มีนาคม 2565 ณ หองสมุด ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  12 คน  เปนผูหญิงทั้งหมด 12 คน สวนใหญเปนนักศึกษา 

จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 100.00  และสวนใหญเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 66.67 

รองลงมาเปนชั้นปที่ 1 จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และชั้นปที่ 3 จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลำดับ 

สวนใหญสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาเปนคณะครุศาสตร 

จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 33.33 สาขาวิชาที่เขารวมกิจกรรมมากที่สดุคือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ

ศาสตร จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมาคือสาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาศาสตรทั่วไป และสงัคมศึกษา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลำดับ 
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ประมวลภาพประกอบกิจกรรม 

 

      

 

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคลิปแนะนำหนังสือเลมโปรด 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมปนกันอาน ระหวาง 

วันที่  15 ธันวาคม 2564 – 31 มี นาคม 2565 ณ  หองสมุด ชั้น  1 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ ลักษณะกิจกรรม ใหผูสมัครสงคลิปวีดิโอความยาวไมเกิน 5 นาที  มีความละเอียดไมต่ำกวา 240p 

(426×240) มีขนาดไมเกิน 1 GB เปนไฟล .mp4 ผูสงคลิปวิดีโอตองรับผิดชอบตอลิขสิทธิ์ของขอมูล ไดแก เนื้อหา ภาพ 

เสียง ซอฟตแวร หรืออื่นใดท่ีใชในการผลิตผลงาน โดยตองไมละเมิดกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สงคลิปวีดิโอไดทาง e-mail : 

w.soda@sskru.ac.th โดยแนบไฟลหรือลิงคสำหรับดาวนโหลดไฟลโดยระบุชื่อวา “แนะนำหนังเลมโปรด” พรอมลงชื่อ-

นามสกุลของผูสงผลงาน ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ซ่ึงมีนักศึกษาสมัครเขารวมกิจกรรม จำนวน 14 

คน ไมมีบรรลุผล 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมยอดนักอานแหงป 2564 กิจกรรม 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการคัดเลือกผูใชบริการหองสมุด กลุมตัวอยางคือ 

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผูที่มียอดการยืมหนังสือภายในหองสมุดสูงที่สุด 

ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายชื่อผูที่ไดรับเกียรติบัตรยอดนักอานแหงป ซ่ึงไดแยก

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 อาจารย   
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ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง สังกัด ยอดยืม

หนังสือสูงสุด 

ลำดับที ่

1 อาจารยธันยพงศ สารรัตน อาจารย คณะครุศาสตร 105  เลม 1 

2 นางกณิชฑ ธีรสิทธางกูร อาจารย คณะมนุษยศาสตรฯ 66  เลม 2 

3 ผศ.จิตติมา พลศักดิ์ อาจารย สาขาวิชาการจัดการ 59 เลม 3 

สวนที่ 2 เจาหนาที ่

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง สังกัด ยอดยืม

หนังสือสูงสุด 

ลำดับที ่

1 น.ส.อังคณา ลิ้มพงศธร บริหารงานทั่วไป สงเสริมและบริการฯ 62 เลม 1 

2 น.ส.จิตโสตถิสุดา กฤษณ

สุวรรณ 

บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 30 เลม 2 

3 นายวัณณุวรรธน พิรมรัมย บรรณารักษ สำนักวิทยบริการฯ 15 เลม 3 

สวนที่ 3 นักศึกษา 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง สังกัด ยอดยืม

หนังสือสูงสุด 

ลำดับที ่

1 นายทองดี สาระมู นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 109 เลม 1 

2 นายนนธชัย แปนหาญ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 99 เลม 2 

3 นางสาวทานตะวัน ศรีภู

ทอง 

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 72 เลม 3 

4 นางสาวศิรดา คำพันธ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 69 เลม 4 

5 นางสาวสุทธินันท สารทอง นักศึกษา คณะครุศาสตร 61 เลม 5 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพประกอบกิจกรรม 
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1. โครงการ ทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดจิิทัล สำหรบันกัศกึษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  โพนแกว 2. ดร.กริชบดินทร ผิวหอม 

3. นางลำพึง  บวัจันอัฐ 4. นายวัชรา ทองวิเศษ 5. นายวัณณุวรรธน พิรมรัมย 6. นายอภิวัฒน สุกเหลือง  

7. นางสาวเริงใจเขียวออน 8. นางสาววรรณิดา  ดวงมณ ี       

3. หลักการและเหตผุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีนโยบายดานการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหมีคุณภาพ มีความรู 

คู คุณธรรม มี ทักษะทางปญญา การคิดสรางสรรค  การแกปญหาและสามารถใชชีวิตในสังคมพหุ วัฒนธรรม  

มีความสามารถดานดิจทิัล และมีความพรอมที่จะใชเทคโนโลยีดจิิทัลในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ

พัฒนาคุณภาพของบัณฑติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานการพัฒนาผูเรยีนทุกคนใหมีคุณลกัษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่เนนทักษะดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนการทำใหผูเรียนกาวทันตอการปฏวิัติดิจิทัล และเพื่อใหเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับ

สมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น 

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินการขบัเคล่ือน ตัว

บงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล จึงตองดำเนินการโครงการทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ที่สอดคลองกับประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เร่ือง นโยบายยกระดับ

โครงการที่  2 
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มาตรฐานสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการสงเสริมบัณฑิตใหมีความรู และมี

ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณและเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหาการ

สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรมและการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

 

4.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม ใหนักศึกษามีความรูและมีทักษะดานดิจิทัล 

2. เพื่อใหยกระดับทักษะดานดจิิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 3. เพื่อใหไดขอมูลในการนำไปพฒันาหลักสูตรดานดิจิทัล 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  จำนวน  1,811  คน  

 6.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 

   1) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เขารวมทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดจิิทลัไมต่ำ

กวารอยละ 80 

  2) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สอบผานและไดรับใบประกาศนียบัตรหรือเทียบเทา

อยางนอย 900 คน 

เชิงคุณภาพ 

   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความรูความสามารถในทักษะดานดิจิทัลและสามารถ

นำไปปฏิบัติไดจริง  

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดโครงการทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 4-11 มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 19-26 

มกราคม 2565 โดยการสอบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออนไลน ซึ่งมีรายชื่อผูสมัครและมีสิทธิ์เขาสอบทั้งสิ้น 

จำนวน 2,208 คน มีผูเขาสอบ จำนวน 1,922 คน คิดเปนรอยละ 87.05 เปอรเซ็นต และสอบผาน จำนวน 1,777 คน คิด

เปนรอยละ  92.46เปอรเซน็ต โดยแยกออกเปนแตละชั้นป ดังน้ี 

คณะ ชั้นปที ่ ผูสมัคร เขา

สอบ 

เปอรเซ็นต 

1 

(64) 

2 

(63) 

3 

(62) 

4 

(61) 

5 

(60) 

5 

(59) 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
358 

- 
7    365 328 89.87 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
289 

- 
 8   297 217 73.07 

คณะบริหารธุรกิจและการ

บัญชี 
184 

- 
15 19   218 133 61.01 
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คณะครุศาสตร 590 -  473 3 2 1,068 1,034 96.82 

วิทยาลัยกฎหมายและการ

ปกครอง 
241 

- 
 18  1 260 210 80.77 

รวม 1,662 - 22 518 3 3 2,208 1,922 87.05 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผูสอบผาน จำนวน  1,777 คน คิดเปนเปอรเซ็นตได 92.46  โดยแบงออกเปนแตละคณะ ดังน้ี 

คณะ ชั้นปที่ เ ข า

สอบ 

สอบ

ผาน 

เปอรเซ็นต 

1 

(64) 

2 

(63) 

3 

(62) 

4 

(61) 

5 

(60) 

5 

(59) 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
303 

 
7    328 310 94.52 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
176 

 
 8   217 184 84.80 

คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญช ี
89 

 
15 19   133 123 90.98 

คณะครุศาสตร 537   445 2 1 1,034 985 95.27 

วิทยาลัยกฎหมายและ

การปกครอง 
175 

 
    210 175 83.34 

รวม 1,280  22 472 2 1 1,922 1,777 92.46 

 

แยกออกเปนนกัศึกษาช้ันปสุดทายที่เขาสอบและสอบผาน ดังนี้ 

คณะ ชั้นปที ่ เขา

สอบ 

สอบ

ผาน 

เปอรเซ็นต 

1 

(64) 

2 

(63) 

3 

(62) 

4 

(61) 

5 

(60) 

5 

(59) 

คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
         

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
   8   8 8 100.00 

คณะบริหารธุรกิจและ

การบัญช ี
   19   19 19 100.00 
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คณะครุศาสตร     3 2 5 3 60.00 

วิทยาลัยกฎหมายและ

การปกครอง 
   18   18  0.00 

รวม    45 3 2 50 30 60.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความสำเร็จตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จของโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/ 
ไมบรรลุ) 

เชิงปริมาณ 

 1) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ที่เขารวมทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัลไมต่ำกวารอยละ 80 

    2) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศ รี ส ะ เก ษ  ส อ บ ผ า น แ ล ะ ได รั บ ใบ

ประกาศนียบัตร หรือเทียบเทาอยางนอย 

900 คน 

 

 

เชิงคุณภาพ 

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ มีความรูความสามารถในทักษะ

ดานดิจิทัล และสามารถนำไปปฏิบัติ  

ไดจริง 

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเขารวม

ฝกอบรมและทดสอบสมรรถนะดานดิจิทัลรอยละ 87.05 

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สอบผาน

และไดรับใบประกาศนียบัตร จำนวน 1,777 คน 

 

 

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความรู 

ความสามารถดานดิจิทัลอยูในระดับนอย ดไูดจากผล

การสอบผาน 

 

บรรล ุ

 

บรรล ุ

 

 

บรรล ุ
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ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จของโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/ 
ไมบรรลุ) 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการอานป 2565 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   :  นางสาวสุกัญญา  ไชยพิมพ 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันหองสมุดทั่วโลกไดมีการปรับตัวเพ่ือดึงดูดความสนใจผูคนใหเขามาใชบริการในหองสมุด ทั้งในดาน

กายภาพ ดานการบริการ ดานขอมูล และดานกิจกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของดานกิจกรรมน้ัน ในแตละหองสมุด 

ตองใชกลยุทธตางๆ ไมวาจะเปนลักษณะของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชิญผูเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ มาพบปะ

แลกเปลี่ยนกับผูใชบริการ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ซึ่งลวนมีเปาหมายท่ีมุงจะทำใหหองสมุดกลายเปนพ้ืนที่

แหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางแทจริง เชนเดียวกันกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ซึ่งนอกจากจะเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สำคัญแลว ยังมีหนาที่ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทตางๆ เชน หนังสือ สิ่งพิมพตางๆ E-book / E-Journal และฐานขอมูล ออนไลน มาสนับสนุนภารกิจอีกดวย 

นอกจากนี้หนาที่หลักที่สำคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหตรงกับความตองการของผูใชใหมีความ

หลากหลาย การสนับสนุนใหเกิดการอานและการใชหองสมุด เพื่อเปนการเสริมสรางทกัษะในการพัฒนาทางความคิดและ

การวิเคราะห จึงไดหาแนวทางกระตุนการใชและการอานโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานขึ้น ภายใตชื่อโครงการ

สงเสริมการอาน ประจำป 2565  เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดเห็นความสำคัญของ

การอาน และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองพรอมกับนำไปใชประโยชนตอการเรียนการสอนในชีวิตประจำวันได 

4. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมใหเห็นความสำคญัของการอานหนังสือและกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง  

 2. เพ่ือใหผูใชบริการไดมีสวนรวมในการคัดเลือกหนังสือที่ตนเองมีความสนใจเขาหองสมุด 

 

5. กลุมเปาหมาย  

 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ใชบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 

โครงการท่ี  3 
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    จำนวนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มียอดยืมทรัพยากรสารสนเทศ  

สูงสุด 5 ลำดับแรก ของปการศึกษา 2564  

เชิงคุณภาพ 

     ผลประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับดี ท่ีมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 7.1 การคัดเลือกผูไดรับเกียรติบัตร 

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการคัดเลือก ผูใชบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนไดแก 

นักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผูที่มียอดการยืมหนังสือภายในหองสมุดสูงที่สุด 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ 2565 โดยมีรายชื่อผูที่ไดรับเกียรติบัตรยอดนักอานแหงป จำนวน 5 

ทาน ดังนี ้ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง สังกัด ยอดยืม

หนังสือ 

ลำดับที ่

1 อาจารยธันยพงศ สารรัตน อาจารย คณะครุศาสตร 24 เลม 1 

2 นางสาวจิตโสตถิสดุา กฤษณสุวรรณ   เจาหนาที ่ สำนักงานอธิการ 10 เลม 1 

3 นางสาววรรณวิษา ชิณพันธ   นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 70 เลม 1 

4 นางสาวธนพร ศรีอินทร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 60 เลม 2 

5 นายทองดี สาระมู   นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 42 เลม 3 

 

 7.2 ผลประเมินผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานประจำป 2565 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ

อาน ประจำป 2565 จำนวน 5 ชุด  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

60.00  เปนเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00  สถานภาพสวนใหญเปนนักศึกษาระดับ จำนวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 60.00  รองลงมาคือ เจาหนาที่ จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญ สังกัดคณtมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มากที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือ คณะครุศาสตรและสำนักงานอธิการบดี 

จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ และความพึงพอใจของการเขารวมกิจกรรม พบวา  โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (×  = 4.26, S.D. = 0.42)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความเหมาะสมของ

สถานที่ในการจัดกิจกรรม (×  = 4.60, S.D. = 0.55)  ระดับรองลงมา คือ การมีสวนรวมในการทำกิจกรรมสงเสริมการ

อาน และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (×  = 4.40, S.D. = 0.55)  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ประโยชนที่ไดรับในการเขารวมกิจกรรม และ ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของการจัดกิจกรรม (×  = 4.00, S.D. 

= 0.00)  ตามลำดับ 

 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากผูตอบแบบสอบ พบวา  

 1. อยากใหจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีก  

 2. เปนกิจกรรมที่ดี  

 3. อยากใหเพ่ิมจำนวนหนงัสือในการยืม  

 4. อยากใหจัดข้ึนทุกป 
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ผลการประเมินความสำเร็จตวัชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ความสำเรจ็ของโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/ 
ไมบรรลุ) 

เชิงปริมาณ 

   จ ำ น ว น นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ล าก ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มียอดยืม

ทรัพยากรสารสนเทศ  

สูงสุด 5 ลำดับแรก ของปการศึกษา 2564 

เชิงคุณภาพ 

    ผลประเมินความพึงพอใจตอการจดั

กิจกรรมอยูในระดับดี ที่มีคาเฉลี่ยต้ังแต 

3.51 ขึ้นไป 

    

ผลการคัดเลือกมีจำนวนนัก ศึกษา และบุ คลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปการศึกษา 2564

มียอดยืมทรัพยากรสารสนเทศ สูงสุด 5 ลำดับ  

 

 

ผลประเมินความพึงพอใจตอการจดักิจกรรมมีคาเฉล่ีย

อยูท่ี 4.26 

 

บรรลุ 

 

 

บรรลุ 

 

ผลที่ไดรับจากการดำเนินโครงการ 

  1) นักศึกษาและบุคลกร มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษเห็นความสำคัญของการใชบริการหองสมุด 

  2) นักศึกษาและบุคลกร มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษมีความกระตือรือรนที่จะยืมทรัพยากรมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการดำเนนิโครงการครั้งตอไป 

   1) ควรมีการประชาสัมพนัธโครงการที่หลากหลายทุกชองทาง และมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธให

มากกวานี ้

   2) ควรมีรางวัลหรือของสะสมแจก สำหรับผูที่มียอดยมืสูงสุด เพ่ือเปนขวญัและกำลังใจ 

 

 

ภาพประกอบ 

มอบเกียรติบัตรแกผูที่มียอดการยืมสูงสดุ 
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1. ชื่อโครงการ : บริการวิชาการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ : สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีภารกิจหลัก 6 ประการดวยกัน คือ 1) การผลิตและการพัฒนาบัณฑิตที่มี

คุณภาพ คุณธรรมสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและประเทศ 2) การวิจัย การสรางองคความรูและนวัตกรรม

เพื่ อพั ฒ น าสั งคม  3 ) การผ ลิ ต และพั ฒ น าบุ คลากรท างการศึ กษ าให มี คุณ ภ าพ ต ามมาต รฐาน วิช าชี พ 

4) บริการวิชาการและนอมนำแนวพระราชดำริที่ตอบสนองความตองการพัฒนาของสังคมทองถิ่น 5) การอนุรักษ สงเสริม 

และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดย ยึดหลักธรร

มาภิบาล ซึ่งภารกิจหลักลวนมีความสำคัญอยางเทาเทียมกันกับการใหบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงเปนภารกิจหลักที่สำคัญ

ประการหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยฯ ตองการนำวิชาการสูชุมชน จึงสงเสริมและสนับสนุนใหทุกคณะ/สำนักฯ นำความรูและ

ประสบการณในการออกใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหน่ึงที่

สนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ และมีพันธกิจในการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยฯ ความตองการของสังคม  

มีการใหบริการวิชาการทางดานการศึกษาตามความตองการของทองถิ่น อันเปนวัตถุประสงคหน่ึงในการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยฯ โดยผลจากการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผานมา ถือเปนหนวยงานหนึ่ง

ในการรวมพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ใหมีศักยภาพในดานการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการบริการวิชาการแก

สังคมในครั้งนี้ เพื่อใหตรงตามความตองการของโรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรี

สะเกษ อีกทั้งยังเปนการตอยอดการเรียนรูของนักเรียน จากปที่ผาน เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนเกิดการ

เรยีนรูอยางตอเนื่อง จึงไดจัดโครงการ บริการวิชาการโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให

สอดคลองตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่จะนำชุมชนใหเขมแข็งและเปนแหลงภูมิปญญาไทยใหสมกับ

การเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่แทจริงตอไป 

 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

1)  เพื่อพัฒนาหองสมุดโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ ใหมีสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 

2)  เพื่อบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียนโรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 42 คน 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

จำนวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 42 คน 

โครงการท่ี  4 



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 47 

 

เชิงคุณภาพ     

หองสมุดโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และเทคโนโลยี-สารสนเทศของ

โรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ มีสภาพพรอมใชงาน 

 

7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดโครงการ : บริการวิชาการโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ  ขึ้นใน

วันที่ 13 -14  มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ

พัฒนาหองสมุดโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ ใหมีสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู และเพื่อบำรุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศ อีกทั้งยังเปนการตอยอดการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่องเพื่อเสริมเสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบ

ยั่งยืน  มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการทั้งหมด จำนวน 5 กิจกรรม คือ 1) การบรรยายสรางความรูความเขาใจในการ

พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 2) การจัดแยกหนังสือตามหมวดหมู 3) การจัดพื้นที่สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

การเรียนรู 4) การบรรยายสรางความรูความเขาใจในการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การซอมบำรุงเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีคุณครูและนักเรียนเขารวม จำนวน 42 คน เปนนักเรียน จำนวน 34 คน คณะครูจำนวน 8  มีผูตอบ

แบบสอบถามจำนวน 40 คน แยกสถานผูตอบแบบสอบถาม นักเรียน จำนวน 34 คน ครู จำนวน 6 คน สวนเปนเพศ

หญิง จำนวน 22  คน  รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 18 คน นักเรียนอยูในชวงชั้นของประถมศึกษาปที่ 3 มากที่สุด 

จำนวน 10 คน รองลงมาคือชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 5 และ 6 จำนวน 6 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จำนวน 5 คน  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 4 คน และชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 3 คน และคุณครูปริญญาตรี จำนวน 4 คน 

ปริญญาโท จำนวน 2 คน ผลสรุปการวิเคราะหกิจกรรมภาพรวมทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.54  เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน  

พบวา ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ดานความพรอมและสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 รองลงมา คือ 

ดานความรูความเขาใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และ ดานดำเนินกิจกรรม มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.49 ตามลำดับ จากการตอบแบบสอบถามและการสังเกตขณะรวมกิจกรรมผูเขารวมมีความรูความเขาใจกอนเขา

รวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.15 หลังการรวมกิจกรรมผูเขารวมมีความรูเพ่ิมข้ึน มีคาเฉลี่ย อยูที่ 4.80 ซึ่งอยูในระดับมาก

ที่สุด จะเห็นไดวาผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยวัดจากผลรับที่ไดจากการปฏิบัติจริง และสามารถ

ตอบคำถามได  

 

ผลการประเมินความสำเร็จตัวช้ีวัดของโครงการ  

ตัวชี้วัดโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความสำเร็จ 

ตามตัวชี้วัดโครงการ 

เชิงปริมาณ 

1) ครูและนักเรียน โรงเรียนบาน

หนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.

เมือง จ.ศรีสะเกษ เขารวมกิจกรรม  

ไมนอยกวา  42 คน 

 

จากผลการดำเนินกิจกรรมมีนักเรียน โรงเรียน

บานหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ เขารวมกิจกรรม จำนวน 42 คน 

 

บรรลุ 

2) โรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ 

ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มี

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมอยู

ในระดับดี 3.5 

จากผลการดำเนินกิจกรรมมีนักเรียน โรงเรียน

บานหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ มีความพึงพอใจตอการจัด

กิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด 4.54   

 

บรรลุ 
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ตัวชี้วัดโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความสำเร็จ 

ตามตัวชี้วัดโครงการ 

เชิงคุณภาพ 

หองสม ุด โรงเร ียนหนองสาดโนน

เจริญ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรู และเทคโนโลยี-สารสนเทศ

ของโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ มี

สภาพพรอมใชงาน 

 

 

จากผลการดำเนินกิจกรรม หองสมุด โรงเรียน

บานหนองสาดโนนเจริญ ต.หนองครก อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ มีสภาพท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีการ

จัดพ้ืนที่ใหเปนสดัสวนแกการอาน และการ

เรียนรูจากสื่อการเรียนรูมีในหองสมุด และ

เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนหนองสาด

โนนเจริญมีสภาพพรอมใชงาน 

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพ 

วันที่  13-14 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ  

ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  

ลำดับที ่ กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

1 บรรยายสรางความรู

ความเขาใจในการ

พัฒนาสภาพแวดลอม

ที่เอ้ือตอการเรยีนรู 

เปนการบรรยายสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ

เรยีนรู วิทยากรโดยนางสาวเริงใจ เขียวออน ตำแหนงบรรณารักษ หัวขอบรรยาย 

คือ “หองสมุดที่เอื้อตอการเรียนรู” ซึ่งแบงการบรรยายเปน 3 ตอน คือ 1.

สภาพแวดลอมท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรู  2. สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และ 

3. 

สภา

พแว

ดลอ

มที่เราคาดหวังหรอืหองสมุดในฝน  
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ลำดับท่ี กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

 

 

 

 

 

2 การจัดแยกหนังสือ

ตามหมวดหมู 

แบงกลุมนักเรียน ออกเปน 6 กลุมโดยมีพ่ีเลี้ยงประจำกลุมและใหแตละกลุมได

ชวยกันคัดแยกหมวดหมูหนังสือ จำนวน 9 คือ หมวด 000 ความรูท่ัวไป หมวด 

100 ปรัชญา จิตวิทยา หมวด 200 ศาสนา หมวด 300 สังคมศาสตร หมวด 400 

ภาษาศาสตร หมวด 500 วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หมวด 600 วิทยาศาสตร

ประยุกต หมวด 700  ศิลปะและการกีฬา หมวด 800 วรรณคดีและวรรณกรรม 

ห ม ว

ด 

900  

ประวั

ติศ า

สตร 

และ

ชีวป

ระวั

ติ  
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ลำดับท่ี กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

 

 

 

3 การจัดพื้นที่

สภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรู 

แบงนักเรียนออกเปนกลุม และมีพี่เล้ียงคอยดูแล ในการจัดสถานท่ีที่เอื้อตอการ

เรียนรู ไดแก การทำความสะอาดหองสมุด การตอจ๊ิกวซอส การหาทราย หิน และ

ประดับตกแตงดอกไมในกระถางเพื่อนำไปจัดในหองสมุด  

3.1 การ

ก ำ จั ด

ป ล ว ก 

แล ะท ำ

ค ว า ม

ส ะ อ า ด

ฝุน 

 

 

 

 

 

3.2 

กิจกรรม

ต อ จ๊ิ ก ว

ซอส 

 

 

 

 

 

3.3 การจัดประดับตกแตงไมประดับในหองสมุด 
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ลำดับที ่ กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

 

 

4 การบรรยายสราง

ความรูความเขาใจใน

การดูแลรักษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบรรยายสรางความรูความเขาใจในการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยากรโดย นายวัชรา ทองวิเศษ หัวขอบรรยาย คือ พฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ต โดยเนื้อหาเปนแบงทักษะความรูในการใชเทคโนโลยีอยางมีจริยธรรม 

ทักษะการรับมือกับภัยคุกคามทางโลกออนไลน และการรักษาความปลอดภัยของ

ตนเองใน

โลก

ออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5   ก า ร ซ อ ม บ ำ รุ ง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สำรวจและซอมบำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานได  
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ลำดับที ่ กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

 

 

 

 

 

โครงการ : บริหารจัดการสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ชื่อโครงการ : บริหารจัดการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นางสาววรรณิดา  ดวงมณี 2. นายสิขร  สุชัยยะ  

    3. นางสาวศรันญาวีย สนุีย  4. นายศิราวุธ สงวนสิน 

3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดให

สวนราชการมีหนาที่ พัฒนา ความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ และ

สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนำมาประยุกตในการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม

ตอสถานการณ รวมทั้งตอง สงเสริม และพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกันเพ่ือปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการใหเกิดสัมฤทธ์ิผล  และการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดแกประชาชนคูมือการดำเนินงานของ ก.พ.ร.ตามพระ

ราชกฤษฎีกาฯ หมวดท่ี 3 วาดวยการพัฒนาระบบราชการ เนนเรื่องการพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู  

ดังนี้  ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม สวนราชการตองพัฒนาความรู  ความสามารถใหเกิดความเชี่ยวชาญ  

เพ่ือสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงานเนนสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน โดยการ

ปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรม การปฏิบัติงาน เนนการสรางแนวคิดใหมตามหลักวิชาการสมัยใหม  จึงกำหนด

หลักการใหสวนราชการมีการพัฒนาความรูเพ่ือนำไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู โดย 1) ยึดแนวทางสรางระบบใหมี

การรับรู ขอมูล ขาวสาร 2.ตองสามารถประมวลความรู และประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตามสถานการณ   

3.ตองสงเสริมการพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติใหมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก

องคกร 4.มีการสรางความรวมมือของขาราชการ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู และนำมาปฏิบัติงานรวมกัน  

เพ่ือนำมาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด   

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงความจำเปนดังกลาว 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายและการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจำเปนตอง

พัฒนาสารสนเทศ จัดหาวัสดุ และอุปกรณมาใชในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพียงพอ และหรือการ

พัฒนาศกัยภาพบุคลากรดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 

 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

1.เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ และครุภัณฑ  มาใชในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเพียงพอกับ

ปริมาณและความจำเปน 

 2.เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โครงการท่ี  5 
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3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีศักยภาพสูงข้ึน  

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา  อาจารย เจาหนาท่ี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรวมทั้งบุคคลท่ัวไป 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการบริการจัดการงบประมาณไมต่ำกวา  

รอยละ  95 

 เชิงคุณภาพ  

 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ที่เพียงพอและมีความพรอมในการ

ใชงาน  

 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 3. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดนำความรูท่ีไดจากไปศึกษาดูงานมาปรับปรุงและ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย 65)   

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไม

บรรลุ 

     1. ซื้อวัสดุ 

     2. จัดจาง  

     3. คาสาธารณปูโภค 

     4. คาตอบแทน 

     5. คาเบี้ยประชุมผูทรง 

คณะกรรมการ และ

เลขานุการ      

47,500  47,500 47,500 - /  

 294,500 294,500 188,216.83 

 

 

 

106,283.17 

 

 

 

 / 

รวม 342,000 235,716.83 106,283.17   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  55.04  % 
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การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ท่ี ประเภท เปาหมายที่ตั้งไว 

(หนวยนับ) 

ผล 

การดำเนินงาน 

บรรลุ 

เปาประสงค 

ไมบรรล ุ

เปาประสงค 

1 ตัวชี้วัดโครงการ 

เชิงปริมาณ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีกระบวนการบริการ

จัดการงบประมาณ 

 เชิงคุณภาพ 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีวัสดุ อุปกรณ และ

ครุภัณฑ ที่เพียงพอและมีความพรอม

ในการใชงาน 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีกระบวนการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

3. บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดนำความรูท่ี

ไดจากไปศึกษาดูงานมาปรับปรงุและ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 

รอยละ 95 

 

 

รอยละ 55.04   

 

 

1. มีการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ ที่เพียงพอ

และพรอมใชงาน 

 

2. มีกระบวนการ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากร ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

ในดานความรูมาก

ขึ้น และนำความรูที่

ไดจากไปศึกษาดูงาน

มาปรับปรุงและ

พัฒนางานอยาง

ตอเนื่อง 

 

      

 

 

 

 

 

     บรรลุ 

 

 

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

ไมบรรล ุ

 

 

1. ชื่อโครงการ : บำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นางสาววรรณิดา  ดวงมณี  2. นายสิขร  สชุัยยะ  

3. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กลุมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto 

Lib โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากการบอกรับปแรก คือในป พ.ศ. 2552 และ

เมื่ อ ได ใช งา น ระบ บ ห อ งส มุ ด อั ต โน มั ติ  WALAI Auto Lib อย า งต อ เนื่ อ งท า งม ห าวิ ท ย าลั ย วลั ย ลั กษ ณ   

จึงไดใหทางหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จายคาบำรุงรักษาโปรแกรมเพื่อใหเพ่ิมประสิทธิ์ภาพและรักษา

โปรแกรมในดานซอฟแวร และระบบฐานขอมูล ใหเปนประจำทุกป เพื่อเปนการบำรงุรักษาระบบโดยการปองกันปญหาไว

โครงการท่ี  6 



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 55 

 

ลวงหนาที่อาจเกิดการความเสียหายกับระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib ในดานซอฟตแวรหรือระบบฐานขอมูล

และเพื่อดูแลใหระบบทำงานไดอยางถูกตองอยางสม่ำเสมอหากพบขอผิดพลาดเกินขึ้นในขณะใชงาน ทั้งนี้ เพื่อเปนเปน

การบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI Auto Lib ใหเปนระบบที่ชวยในการปฏิบัติงานของผูใหบริการและผูใชบริการ 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อบำรุงรักษาระบบโดยการปองกันปญหาไวลวงหนา ที่อาจเกิดการความเสียหายกับระบบหองสมุด

อัตโนมัต ิWALAI Auto Lib ในดานซอฟตแวร หรือระบบฐานขอมูล 

 2. เพื่อดูแลใหระบบทำงานไดอยางถูกตองอยางสม่ำเสมอหากพบขอผิดพลาดเกินข้ึนในขณะใชงาน 

กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และบุคคลท่ัวไป 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

 กลุมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีระบบหองสมดุอัตโนมัติ  WALAI Auto Lib ที่มีความทันสมัย 

และมีพรอมในการใหบริการ จำนวน  1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 

 กลุมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีศักยภาพในดานการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และบุคคลท่ัวไป 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย 65) 

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไม

บรรลุ 

จาเหมาบำรุงรักษาระบบ

หองสมุดอัติโนมัติ WALAI 

AUTOLIB 

 100,000 100,000 100,000 - / 

 

 

รวม 100,000 100,000 -   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  100  % 

  

 การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

เชิงปริมาณ 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  มี

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  

 

1 

 

 

ระบบ 

 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  

WALAI Auto Lib ที่มี

ใหบริการไดรับการ

 

/ 
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ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

WALAI Auto Lib ที่มี

ความทันสมัย และมีพรอม

ในการใหบริการ   

 

เชิงคุณภาพ 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ   

มีศักยภาพในดานการ

ใหบริการแกนักศึกษา  

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ  และ 

บุคคลทั่วไป 

บำรุงรักษาและมีพรอมใน

การใหบริการ  จำนวน  

1 ระบบ 

 

การใหบริการมี

ประสิทธิภาพมาก ไมวา 

จะเปนในดานการใหบริการ

ยืม-คืนการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศตางๆ งายและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1.นางสาววลัลภา  โสดา 2. นางสาวเริงใจ  เขียวออน 

3. หลักการและเหตุผล 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางในการใหบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทั้งยังสนับสนุน

การเรียน การสอน  และเปนแหลงความรูท่ีใหบริการวิชาการตางๆ  ตลอดจนการใหบริการที่มีคุณภาพแกนักศึกษา 

คณาจารย บุคลากร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ดังนั้นจึงจำเปนจะตองมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายและมี

ความทันสมัยอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดมีทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทหนังสือ สื่อโสตฯ วารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องที่ทันสมัยเพื่อใชประกอบการเรียน  การสอน  การวิจัย  และยัง

ไดรับขาวสารที่ทันเหตุการณ ความรูจากบทความทางวิชาการ สาระความรูที่เปนประโยชนจากวารสารวิชาการ นิตยสาร

และหนังสือพิมพ  ซึ่งนำมาอางอิงในการศึกษาคนควาหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

4. วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหมีความทันสมัยและหลากหลายเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ 

2. เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักศึกษา  อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการศึกษาคนควา 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึนอยางนอย  250  รายการ 

โครงการท่ี  7 
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เชิงคุณภาพ 

มีทรัพยากรสารสนเทศที่ไดมาตรฐานและตรงตามความตองการของผูใชบริการมากที่สุด และสงผลใหผูใชบริการ

ไดรับขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเปนประโยชนสูงสุด 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64  - 30 ก.ย 65)    

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

ผลการ

เบิกจาย 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไมบรรล ุ

    1.จัดหาหนังสือฉบับ

ตีพิมพ 

    2.จัดหา e-book 

    3.จัดหาวารสาร/     

หนังสือพิมพ/นิตยสาร 

    4.จัดหาสื่อโสตฯ 

 180,000 180,000 175,422 4,578 / 

 

 

รวม 180,000 175,422 4,578   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  97.46  % 

 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

 

เชิงปริมาณ 

จำนวนทรัพยากร

สารสนเทศเพิ่มข้ึนอยาง

นอย  250  รายการ 

เชิงคุณภาพ 

มีทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ไดมาตรฐานและตรงตาม

ความตองการของ

ผูใชบริการมากทีสุ่ด และ

สงผลใหผูใชบริการไดรับ

ขาวสารที่รวดเร็ว ทันตอ

เหตุการณและเปน

ประโยชนสงูสุด 

 

 

250 

 

 

 

รายการ   

 

มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

ที่เพ่ิมขึ้นจำนวน 1,019 

รายการ   

 

หองสมุดมีทรัพยากร

สารสนเทศทีไ่ดมาตรฐานและ

ตรงตามความตองการของ

ผูใชบริการสงผลใหผูใชบริการ

ไดรับขาวสารท่ีรวดเร็ว ทันตอ

เหตุการณในปจจุบัน 

 

 

/ 

 

 

 

/ 
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1. ชื่อโครงการ : บริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  : 1. นายไพบลูย คำเสียง 2. นายพีรพัฒน  แสงขาว  3. นายประกาศิต  ซอสันเทียะ  

4. นายเทดิศักด์ิ  บุญรินทร 

3. หลักการและเหตุผล 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานที่ใหบริการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งเปน

หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหบริการการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต

เพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาคนควาใหแกคณาจารย นักศึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย อีกทั้งใหบริการชุมชนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไดจัดทำโครงการบริหารจัดการงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย เพื่อใหการบริหารงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. วัตถุประสงคโครงการ   

เพ่ือบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

5. กลุมเปาหมาย  

 อาจารย บุคลากร และนสิตินักศกึษา มีเทคโนโลยีในการดำเนินการตาง ๆ และมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ 

กระบวนการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภาพ 

เกิดความรู ทักษะ และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64  - 30 ก.ย 65 )  

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไมบรรล ุ

    1.จัดซื้อวัสดุ 

    2.จัดจาง 

 50,000 50,000 49,970 30 / 

 

 

รวม 50,000 49,970 30   

โครงการท่ี  8 
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ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  99.94  % 

 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรล ุ ไมบรรล ุ

เชิงปริมาณ 

กระบวนการบรหิาร

จัดการงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภาพ 

เกิดความรู ทักษะ และ

เกิดประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

   

มีกระบวนการบริหาร

จัดการงานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

บุคลากรไดรับการพัฒนา

ศักยภาพใน 

ดานความรู 

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : เชาเครือขายอินเทอรเน็ต (วงจรสำรอง) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นายไพบูลย คำเสียง 2. นายพีรพัฒน  แสงขาว   

3. นายประกาศิต  ซอสันเทียะ 4. นายเทิดศักดิ์  บุญรินทร 

3. หลักการและเหตุผล 

โครงการที่  9 
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การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ใชการเชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนหลัก  

ซึ่งมหาวิทยาลัยมีวงจรอินเทอรเน็ตหลักที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมี

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (Uninet) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบวงจรอินเทอรเน็ตหลัก การใช

งานอินเทอรเน็ตผานวงจรหลักเพียงเสนทางเดียวอาจเกิดความเสี่ยงในการใชงานได หากเสนทางหลักมีปญหาถูกตัดขาดก็

จะไมสามารถเชื่อมตอและใชบริการระบบสารสนเทศตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได ดังนั้นจึงมีความจำเปนในการที่จะตอง

หาเสนทางสำรอง หรือวงจรอินเทอรเน็ตสำรองอยางนอย 1 วงจร เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

เพ่ือเชาวงจรอินเทอรเน็ตสำรอง 

5. กลุมเปาหมาย 

 อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และบุคคลภายนอก 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ 

 มหาวิทยาลัยมีวงจงอินเทอรเน็ตสำรองจำนวน 1 วงจร 

 เชิงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมตอวงจรอินเทอรเน็ตเพื่อลดความเส่ียงของการใชงานวงจรหลัก 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย 65)   

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไมบรรล ุ

 เชาเครือขายอินเทอรเน็ต 

(วงจรสำรอง) 

 480,000 480,000 480,000 - / 

 

 

รวม 480,000 480,000 -   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  100  % 
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การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

เชิงปริมาณ 

มหาวิทยาลัยมีวงจร

อินเทอรเน็ตสำรอง 

 

 

เชิงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการ

เชื่อมตอวงจร

อินเทอรเน็ตเพื่อลด

ความเสี่ยงของการใช

งานวงจรหลัก 

 

1 

 

วงจร 

 

มหาวิทยาลยัฯ มีวงจรอินเทอรเน็ต

สำรองที่มีประสิทธิภาพ จำนวน  

1 วงจร 

 

มีการเชื่อมตอวงจรอินเทอรเน็ต เพ่ือ

ลดความเสี่ยงของการใชงานวงจร

หลัก 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : ซอมบำรุงเครือขายคอมพิวเตอรสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นายไพบูลย คำเสียง 2. นายพีรพัฒน  แสงขาว  3. นายประกาศิต  ซอสันเทียะ 4. นาย

เทิดศักดิ์  บุญรินทร 

3. หลักการและเหตุผล 

เครือขายคอมพิวเตอรสวนกลางเปรียบเสมือนเสนทางการเชื่อมตอเพื่อใหผูใชบริการสามารถเชื่อมตอเขากับ

เครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยได เครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาใหครอบคลุมสำหรับ

ผูใชบริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว อุปกรณที่ใหบริการบางสวนเกิดความชำรุด

เสียหายเนื่องจากระยะเวลาการใชงาน และสภาพแวดลอมตางๆ จึงมีความจำเปนสำหรับการซอมบำรุงเครือขาย

คอมพิวเตอรสวนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ อีกทั้งอาคารเรียนและสถานที่ท่ีมีความตองการใชระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรมีจำนวนเพิ่มขึ้น งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเปนที่จะตองขยายการใหบริการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรดังกลาวใหครอบคลุมพื้นที่เพ่ือประโยชนสำหรับผูใชบริการภายในมหาวิทยาลัย 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

เพ่ือซอมบำรุงและปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยใหพรอมกับการใชงาน 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นิสิตนักศึกษา และบุคคลภายนอก 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ 

โครงการที่  10 
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 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอรเน็ตไปยังอาคารเรียนตางๆ ภายในมหาวิทยาลยัมาก

วา 1 จุด 

 เชิงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใชงาน 

 

 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย 65)    

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไมบรรล ุ

 1. จัดซื้อวัสดุ 

 2. จัดจาง 

47,500  47,500 47,044 456 /  

 23,000 23,000 23,000 -   

รวม 70,500 70,044 456   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  99.36  % 

 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

เชิงปริมาณ 

มหาวิทยาลัยมีการ

ปรับปรุงและเชื่อมโยง

สัญญาณอินเทอรเน็ตไปยัง

อาคารเรียนตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยมากวา  

 

เชิงคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรที่มี

ประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมทุกพื้นที่การ 

ใชงาน 

 

1 

 

จุด 

 

มีการปรับปรุงและเชื่อมโยงสัญญาณ

อินเทอรเน็ตไปยังอาคารเรียนตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 จุด 

 

 

 

มหาวิทยาลยัมีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 
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1. ชื่อโครงการ : บริหารจัดการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  : 1. นายไพบลูย คำเสียง 2. นายพีรพัฒน  แสงขาว  3. นายประกาศติ  ซอสันเทียะ  

4. นายเทดิศักด์ิ  บุญรินทร 

3. หลักการและเหตุผล 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานกลางสำหรับใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

สำหรับการเรียนการสอนและการใหบริการวิชาการดังน้ันจึงมีความจำเปนที่จะตองพัฒนาปรับปรุงและซอมบำรุง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีความพรอมในการใชงานไมวาจะเปนตัวเครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ ระบบไฟฟา โปร

เจ็คเตอร ไมคโครโฟน ระบบเสียง และระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

เพื่ อซอมบำรุ งวั สดุ  อุปกรณ  และครุ ภัณฑ  ภายในห องปฏิบั ติ การคอมพิ ว เตอร ให พรอมสำหรับ 

การใชงาน 

5. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ นิสิตนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ขอใชบริการ เชน โครงการอบรม, สัมมนา 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ 

 วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไดรับการบำรุงรักษาอยางนอย จำนวน 12 หอง 

 เชิงคุณภาพ 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ไดรับการบำรุงรักษามสีภาพพรอมใชงานเพิ่มมากขึ้น 80 เปอรเซ็นต 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย 65)    

โครงการที่  11 
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รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไมบรรล ุ

 1. จัดซื้อวัสดุ 

 2. จัดจาง 

 65,000 65,000 64,950 50 /  

รวม 65,000 64,950 50   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  99.93  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรล ุ

เชิงปริมาณ 

วัสดุ อุปกรณ และ

ครุภัณฑ ภายใน

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร ไดรับการ

บำรงุรักษาอยางนอย 

จำนวน 12 หอง  

เชิงคุณภาพ 

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรที่ไดรับการ

บำรงุรักษามสีภาพพรอม

ใชงานเพิ่มมากขึ้น 80 

เปอรเซนต  

 

12 

 

 

 

 

 

 

80  

 

หอง 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

 

หองปฏิบัติการคอมไดรับการซอมบำรุง

จำนวน 12 หอง 

 

 

 

 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ

พรอมใชงาน รอยละ 80 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 
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1. ชื่อโครงการ : การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1) นางลำพึง  บัวจันอัฐ 2) นางสาววรรณิดา  ดวงมณี   

3. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา” มาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเปดเผยตอ

สาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และ

สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่กำหนด 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไดดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามข้ันตอน รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และไดพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก เพ่ือนำไปสูการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงาน และเพ่ือใหการดำเนินงานของสำนักฯมีระบบ เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

 1. เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชีทุ้กองคประกอบของสำนัก/สถาบัน 

 2. เพื่อใหหนวยงานทราบผลการดำเนินงานตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 

 3. เพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

คุณภาพและยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 24 คน 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ  

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสำนัก อยูในระดับดี 3.51 

  เชิงคุณภาพ  

 1. บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่เปนมาตรฐาน 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

โครงการท่ี  12 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษ ประจำปการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ใน 2 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ มีการดำเนินงานระดับดี 

4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยองคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ มีผลการ

ดำเนินงานระดับดี 4.33 คะแนน และองคประกอบที่ 2 ตัวบงชี้เฉพาะระดับหนวยงานสนับสนุน มีผลการดำเนินงาน

ระดับดีมาก 4.75 คะแนน เมื่อวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงาน พบวา การวิเคราะหปจจัยนำเขา 

(Input) มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 5.00) การวิเคราะหกระบวนการ (Process) มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” 

(คะแนนเฉลี่ย 4.89) การวิเคราะหผลลัพธ (Output) มีระดับคุณภาพ “พอใช” (คะแนนเฉลี่ย 3.00) 

จุดเดนและแนวทางเสริมจุดเดน 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูความเขาใจและประสบการณการนำหลักวิชาการทางการ

ประกันคุณภาพมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ สงผลใหสำนักฯ มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในปการศึกษาแรกที่รับการประเมินระดับดี 4.46 คะแนน ดังนั้น สำนักฯ ควรศึกษา วิเคราะหปจจัยท่ีเอื้อตอการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีที่ในการดำเนินงานที่เนนคุณภาพเพื่อนำไปสูการพัฒนา

บุคลากรและวัฒนธรรมองคกรท่ีเปนตนแบบตอหนวยงานสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศกึษาตอไป 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ซึ่งเปนตัวบงชี้ใหมของสำนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในปการศึกษา 2564 ไมเปนไปตามเกณฑที่

กำหนด ดังนั้น สำนักฯ ควรใหความสำคัญกับการปรับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนให

บุคลากรพัฒนาความรู ความสามารถที่สอดคลองกับทิศทางพัฒนาของสำนักฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงผลักดันให

บุคลากรเขาสูตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

  

สรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายองคประกอบ 

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

1.1 แผนกลยุทธฯควรกำหนดoutcome และตัวชี้วัด 

ความสำเร็จของแผนใหชัดเจน 

1.4 ใหสำนักฯ เพ่ิมเติมรายงานการนําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะ มาปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป

ถัดไป/และการบริหารควบคุมความเสี่ยง 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

 ควรเปนผูบริหารระดับสำนักฯ 

   1 .5  ค ว ร อ ธิ บ า ย ผ ล ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ต า ม ห ลั ก 

ธรรมาภิบาลใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน หลักการกระจายอำนาจ 

ตองอธิบายถึงการมอบอำนาจในการปฏิบัติงานตามภารกิจจาก 

ผอ. 
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   1.6 ควรอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงานของ KM ในการ

ถายทอดองคความรูจนถึงกระบวนการนำไปใช 

 

องคประกอบที่  2 ตัวบงชี้เฉพาะระดบัหนวยงานสนับสนุน 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน 

- - 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 2.1 การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ควร

กำหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะพัฒนาแนวทางการ

ดำเนิ นงาน ใหบรรลุ วัตถุประสงคอย างไร/การตั้ ง

วัตถุประสงคจะตองใหเห็นผลลัพธที่จะเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรม 

2.2 ควรอธิบายระบบและกลไกในการดำเนินงานให

ชัด เจน /ควรมีการรายงานผลการดำ เนิ น งานต อ

คณะกรรมการประจำหนวยงานเพื่อรับทราบและ

พิจารณาขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะแนวทางเพื่อการ

พัฒนา อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

2.3 ควรอธิบายระบบและกลไกในการจัดหาทรัพยากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจน หรือควรทำเปน 

Flowchart และตองเปนระบบท่ีทันสมัย 

 

8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

เชิงปริมาณ     

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับสำนัก อยูในระดับ 

3.51 ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดบัสำนัก 

อยูในระดับดี 4.46 

/  

เชิงคุณภาพ     

1.บุคลากรของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู ความ

เขาใจ สามารถดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได

 บุคลากรมีความรูความเขาใจ

และประสบการณการนำหลัก

วิ ช าก า รท า งก ารป ระกั น

คุณภาพไปประยุกต 

/  
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 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรล ุ ไม

บรรล ุ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ใชในการบริหารจัดการได 

 2. สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศมคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและมีระบบประกัน

คุณภาพภายในทีเ่ปนมาตรฐาน 

 สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศไดรบั

มาตรฐานตามเกณฑประกัน

คุณภาพภายใน 

/  

 

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก  

ในวันพฤหัสบดีที่  14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  

ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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1. ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นางสาววรรณิดา  ดวงมณี 2. นายสิขร  สุชัยยะ  

    3. นางสาวศรันญาวีย สนุีย  4. นายศิราวุธ สงวนสิน 

3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กำหนดให

สวนราชการมีหนาที่ พัฒนา ความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ และ

สามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนำมาประยุกตในการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม

ต อ ส ถ า น ก า ร ณ  ร ว ม ทั้ ง ต อ ง  ส ง เส ริ ม  แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม รู  ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ส ร า ง วิ สั ย ทั ศ น   

และป รับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดให เปนบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 

เพื่อปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุด 

แกประชาชนคูมือการดำเนินงานของ ก.พ.ร.ตามพระราชกฤษฎีกาฯ หมวดท่ี 3 วาดวยการพัฒนาระบบราชการ เนนเรื่อง

ก า รพั ฒ น าส วน ราช ก า ร ให เป น อ งค ก า รแ ห งก าร เรี ย น รู   ดั ง นี้  ใน ก ารบ ริห าร งาน ภ าค รั ฐ แ น ว ให ม   

สวนราชการตองพัฒนาความรู  ความสามารถใหเกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ตอง

มีการปรับเปลี่ยนแผนงานเนนสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน โดยการปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรม การปฏิบัติงาน 

เนนการสรางแนวคิดใหมตามหลักวิชาการสมัยใหม จึงกำหนดหลักการใหสวนราชการมีการพัฒนาความรูเพื่อนำไปสูการ

เป น อ ง ค ก า ร แ ห ง ก า ร เรี ย น รู  โ ด ย  1) ยึ ด แ น ว ท า ง ส ร า ง ร ะ บ บ ให มี ก า ร รั บ รู  ข อ มู ล  ข า ว ส า ร  

2) ตองสามารถประมวลความรู และประยุกตใช เพื่อให เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ   3) ตองสงเสริม 

การพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร  

4) มีการสรางความรวมมือของขาราชการ เพื่อให เกิดการแลกเปลี่ยนความ รู และนำมาปฏิบัติ งานรวมกัน  

เพ่ือนำมาปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด   

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตระหนักถึงความจำเปน

ดังกลาว เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายและการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึง

จำเปนตองบุคลากรที่ปฏิบัติงานจะตองมีการพัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถในดานทักษะตางๆ อีกทั้ง

การศึกษาดูงานจะเปนสวนหน่ึงที่ทำใหบุคลากรไดเปดโลกทัศน ทำใหมีแนวความคิดใหม จึงมีความจำเปนในการจัดทำ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือการพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่อง  

4. วัตถุประสงคโครงการ     

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานทักษะดานการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูทีไ่ดมาปรับใชใน 

การปฏิบัติงานได 

 2. เพื่อใหหนวยงานทราบผลการดำเนินงานตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 

 3. สามารถนำความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใชในองคกร 

โครงการที่  13 
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 4. เกิดการพัฒนาตนเองและสามารถถายทอดองคความรูใหกับผูที่สนใจได 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 17 คน 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ  

          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสำนัก อยูในระดับดี 3.51 

  เชิงคุณภาพ  

 บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะดานการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูท่ีไดจากการศึกษาดู

งานมาปรับใชในองคกร 

 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ผลการดำเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา 12 เดือน  (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย 65)    

รายการ งบประมาณ แผนการ

เบิกจาย 

ผลการ

เบิกจาย 

คงเหลือ การบรรลุ 

แผนดิน บกศ. บรรลุ ไมบรรลุ 

 1. คาที่พัก คาพาหนะ  

คาเบี้ยเลี้ยง  

  2. คาอาหารกลางวันและ

อาหารวาง  

  3. คาจัดทำเอกสาร 

 68,000 68,000 2,720 65,280  / 

รวม 68,000 2,720 65,280   

ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  4.00  % 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย 

หนวยนับ ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

เชิงปริมาณ 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับ

สำนัก  

อยูในระดับดี  

 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรไดรบัการพัฒนา

ศักยภาพดานทักษะดาน

การปฏิบัติงาน สามารถนำ

ความรูที่ไดจากการศึกษา

 

3.51 

 

 

 

 

 

 

17  

 

ระดับ 

 

 

 

 

 

 

คน 

 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับสำนัก  

อยูนระดับดี 4.46 

 

 

 

 

บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

ทักษะดานการปฏิบัติงาน สามารถนำ

ความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปรับใช

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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ดูงานมาปรับใชในองคกร ในองคกร จำนวน 2 คน 

 

 

ประมวลภาพบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ : 1. นางลำพึง  บวัจนัอฐั  2. นางสาววรรณิดา  ดวงมณ ี

3. หลักการและเหตผุล 

จากปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเก่ียวกับหนวยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไมโปรงใส มีการบรหิารงานอยางไมมี 

คุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนอยางมากมาย กอใหเกิดผลกระทบและความ 

เสียหายตอประเทศอยางมหาศาล สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน  

ป.ป.ช.) ไดตระหนักถึงปญหาและผลกระทบดังกลาว จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเคร่ืองมือที่จะบงชี้ระดับคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐข้ึน และตอมาไดพัฒนาเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความ

โป ร ง ใส

ใ น ก า ร

โครงการที่  14 
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ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปพ.ศ. 2556 การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เปนเครื่องมือที่มีเนื้อหาการสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มี

คุณธรรมและความโปรงใส การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอยางมีจริยธรรม 

ตลอดจนการจายหรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่ของรัฐ โดยสำรวจทั้งในมิติการรับรู  (Perception – Based) คือ 

สำรวจความคิดเห็นของผู รับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานภาครัฐ  (External Stakeholders) และ

เจาหนาท่ีภายในหนวยงานภาครัฐ (Internal Stakeholders) และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) คือ 

สำรวจจากหลักฐานการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

1. เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงานและการ

ปองกันปญหาผลประโยชนทบัซอนในการปฏิบัติราชการ  

3. เพื่อใหสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการดำเนินงานที่ยุติธรรม โปรงใส และ

ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และมหาวิทยาลัย 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 24 คน 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

 เชิงปริมาณ  

          1. จำนวนผูเขารวมโครงการจำนวน 24 คน 

                2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 3.51 

 เชิงคุณภาพ  

 บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลใน

องคกรเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 80 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได จัดโครงการ ส งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน 

การดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) ในวันอังคารที่  29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม  

ชั้น  4 อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วัตถุประสงค เพ่ือเปนการสงเสริมความรู  

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและทราบแนวทางในการ ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงาน  อัน เป นการแสดงเจตนารมณ ที่ แน วแน  เพื่ อป องกันและลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิ ชอบ 

ในหนวยงานราชการและปญหาผลประโยชนทับซอนของผูป ฏิบัติราชการ อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในหนวยงาน ใหสามารถทำงานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยบุคลากรของสำนัก 

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคาในการดำเนินโครงการ มีบุคลากร

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมจำนวน 24 คน วิทยากรในการอบรม คือ ทาน ดร.ชูวิทย นาเพีย 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลสรุป พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 21 คน เปนเพศ ชาย จำนวน 
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9 คน เพศหญิง จำนวน 12 คน อายุ 20 - 30 ป จำนวน  3 คน อายุ 31 - 50 ป จำนวน 17 คน อายุ 51 ปขึ้นไป จำนวน 

1 คน มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA)  

มีคาเฉลี่ยนโดยรวม 4.26 (คา SD 0.62) อยูในระดับดี แยกออกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูง  ลำดับที่ 1 คือ 

ดานการอบรม คาเฉลี่ย 4.47 (คา SD 0.50) ลำดับที่ 2 คือ ดานวิทยากร คาเฉลี่ย 4.46 (คา SD 0.60) ลำดับที่ 3 คือ 

ดานการนำความรูไปใช คาเฉลี่ย 4.21 (คา SD 0.63) ลำดับที่ 4 ดานความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.90 (คา SD 0.74) 

ตามลำดับ  

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

หนวยนับ จำนวน หนวยนับ จำนวน 

1. เพื่อใหบุคลากรมีสวน

รวมตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานและ

การปองกันปญหา

ผลประโยชนทบัซอนในการ

ปฏิบัติราชการ 

3. เพื่อใหสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนการ 

เชิงปริมาณ 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 

3. รอยละความสำเร็จของผลการ

ประเมินไมนอยกวา 

 

คน 

 

คะแนน 

 

รอยละ 

 

24 

 

3.51 

 

80 

 

คน 

 

คะแนน 

 

รอยละ 

 

24 

 

4.26 

 

100 

เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการสงเสริมคณุธรรมและ

ความโปรงใส เพ่ือใหเกิดธรรมา 

ภิบาลในองคกรเพิ่มข้ึน 

 

รอยละ 

 

80 

 

รอยละ 

 

100 

เชิงเวลา 

   โครงการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

 

 

รอยละ 

 

80 

 

รอยละ 

 

100 

ดำเนินงานที่ยุติธรรม 

โปรงใส และ ตอบสนองตอ

นโยบายรัฐบาล และ

มหาวิทยาลัย 

เชิงตนทุน 

   คาใชจายของโครงการเปนไป

ตามที่ไดรับอนุมัติ 

 

บาท 

 

8,540 

 

บาท 

 

8,540 
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งบประมาณในการดำเนินงานโครงการคร้ังนี้ ขอใชงบประมาณจากโครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 2565 หมวด ดำเนินงาน (คาตอบแทน), (ใชสอย) เปนจำนวนเงิน8,540 บาท 

(แปดพันหารอยสี่สิบบาทถวน) โดยมีรายละเอียดการเบิกจาย ดงันี้          

ที่ รายการ 
งบประมาณทีไ่ดรบั

จัดสรร (บาท) 

งบประมาณทีใ่ช

จาย 

 

คงเหลอื 

1 คาตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 1 คน x 6 ชั่วโมง  3,600 3,600 - 

2 คาอาหารวาง 35 บาท x 26 คน x 2 มื้อ  1,820 1,820 - 

3 คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 26 คน x 1 มื้อ  3,120 3,120 - 

(แปดพันหารอยสี่สิบบาทถวน) 8,540 8,540 - 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

โครงการ สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA)  

ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  หองประชุม ชั้น 4  

อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  
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1. ช่ือโครงการ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1) นางลำพึง  บัวจนัอัฐ 2) นางสาววรรณิดา  ดวงมณี   

3. หลักการและเหตผุล 

  การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน การ

ดำเนินงานของสำนักฯ ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและ

หรือหนวยงานตนสังกัด ซึ่งหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง มี

การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงาน ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   ดังนั้น ทุกสวนงานในสถาบันการศึกษาควรทราบถึงแนวทางการประเมิน

ตนเอง และการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานของตนเองใหสอดคลองกับองคประกอบ

คุณภาพของ สกอ. และ สมศ. และเผยแพรขอมูลขาวสารการใหความรูแกบุคลากรในสำนักฯ ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซ่ึงบุคลากรจำเปนตองทราบแนวคิดความเปนมาและความสำคัญ เพ่ือนำไปใชในการจดัทำรายงานการประเมิน

ตนเองตามตัวบงชี้ ที่ไดรับมอบหมาย และสามารถมีสวนรวมในดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักฯ ไดเปน

อยางดี 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงไดจดัโครงการอบรมการใหความรู

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาน ระดับสำนัก ขึ้น เพื่อเปนกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา ที่จะสงผลใหสำนักฯ เกดิองคกรแหงคุณภาพตอไป 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แกบุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. กลุมเปาหมาย 

 บคุลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน 24 คน 

6. ตวัชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   

โครงการที่  1 

โครงการ/กิจกรรมที่นอกเหนอืจากโครงการในแผนปฏบิตัิการประจำป พ.ศ. 2565 จัดโดยขอใชงบประมาณจาก

แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2565 และจัดโดยไมใชงบประมาณ ที่สอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตร
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

1.  จำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 24 คน 

เชิงคุณภาพ  

2.  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ             ไมนอยกวา 3.51  

3.  ผูเขารวมโครงการไดรบัความรู/ความเขาใจเพิ่มข้ึน             ไมนอยกวารอยละ  80 

เชิงเวลา  

   5. โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงตนทุน  

  6. คาใชจายของโครงการเปนไปตามท่ีไดรับอนุมัติ      จำนวน 9,820 บาท 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพภายใน ระดับ

สำนัก ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีจำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 24 คน มีผูตอบแบบสอบถามจำนวน 21 คน 

เปนเพศ ชาย จำนวน 10 คน เพศหญิง จำนวน 11 คน อายุ 20-35 ป จำนวน  5 คน อายุ 35 ปขึ้นไป จำนวน 16 คน 

เปนบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการอบรมใหความรู

ดานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก มีคาเฉลี่ยนโดยรวม  4.22 อยูในระดับมาก แยกออกเปนรายดาน พบวา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูง  ลำดับที่ 1 คือ ดานวิทยากร คาเฉลี่ย 4.39 ลำดับที่ 2 คือ ดานอาหารและเครื่องดื่ม คาเฉลี่ย 4.33 

ลำดับที่ 3 คือดานการประชาสัมพันธและสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.31 ลำดับที่ 4 ดานการนำความรูไปใช

ประโยชน  คาเฉลี่ย 4.02  และ ลำดับสุดทาย คือ ดานความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.55 ตามลำดับ  

8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

เชิงปริมาณ     

จำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 24 คน มีจำนวนผูเขารวมโครงการ

ทั้งสิ้นจำนวน 24 คน 

/  

เชิงคุณภาพ     

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 

ไมนอยกวา 3.51 ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอการดำเนินงาน

โครงการ มีระดับความพึง

พอใจโดยรวมอยูที่ 4.22 

 

/  
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

 ผูเขารวมโครงการไดรับความรู/

ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ  80 ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรู/ความเขาใจคิดเปน

รอยละ 100 

/  

การดำเนนิโครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ  80 การดำเนินงานโครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

คิดเปนรอยละ 100 

/  

เชิงเวลา     

   โครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กำหนด 

ไมนอยกวารอยละ  80 โครงการดำเนินการสำเร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด คิดเปน

รอยละ 100 

/  

เชิงตนทุน     

  คาใชจายของโครงการเปนไปตามที่

ไดรับอนุมัต ิ

จำนวน  9,820 บาท ใชงบประมาณในการดำเนิน

โครงการ จำนวน 9,658 บาท 

/  

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการอบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก  

ในวันพฤหัสบดีท่ี  14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  

ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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1. ช่ือโครงการ : อบรมการสงเสริมการยื่นขอตำแหนงทีสู่งข้ึน (ประเภทสายสนบัสนุน) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1 นางสาวศรันญาวีย สุนีย 2. นางสาววัลลภา โสดา 

3. หลักการและเหตผุล 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีนโยบายในการพัฒ นาศักยภาพและเพิ่ มประสิทธิภาพ บุคลากร 

สายสนับสนุนในการเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพ่ือขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ ตามวิสัยทัศนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ บุคลากรสายสนับสนุนจำเปนตองมีความเชี่ยวชาญในดานการวิเคราะหคางาน การกำหนด

ก รอ บ ข อ บ ต ำ แ ห น ง แ ล ะ ร ะ ดั บ ต ำ แ ห น ง เพื่ อ ก ำ ห น ด ต ำ แ ห น ง ที่ สู ง ข้ึ น  ได แ ก ร ะ ดั บ ช ำ น า ญ ง า น  

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดตระหนักและ

เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู ความเขาใจในดานความกาวหนาในสายงาน

สนับสนุ นและวิช าชีพ  และการเข า สู ต ำแหน งที่ สู งขึ้ น  รวมทั้ งขั้ น ตอน ในการขอตำแหน งที่ สู งขึ้ น  อี กทั้ ง 

ไดฝกการปฏิบัติการเขียนคูมือการปฏิบัติงานและวิเคราะหผลงาน เพื่อประกอบการยื่นขอตำแหนงทางวิชาการ  

จงึไดจัดโครงการอบรม การสงเสริมการย่ืนขอตำแหนงที่สูงขึ้น (ประเภทสายสนับสนุน) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและ

สงเสริมความกาวหนาในสายงายและวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือกาวสูระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตอไป 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

1. เพื่อใหบุคากรไดรับความรู ความเขาใจในการวิเคราะหคางาน การกำหนดกรอบของตำแหนงและ 

ระดับตำแหนงเพื่อกำหนดตำแหนงที่สูงขึ้นได 

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขาสูตำแหนงทางวชิาการของบุคลากรสายสนบัสนนุ 

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนบัสนนุของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

5. กลุมเปาหมาย 

 บคุลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน 18 คน 

6. ตวัชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  

โครงการท่ี  2 



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 79 

 

 
 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 ดวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดการจัดโครงการอบรมการสงเสริมการ  

ยื่ นขอตำแหน งที่ สู งขึ้น  (ป ระ เภทสายสนับสนุน ) ในวันอั งคารที่  19 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น .  

โดยอบรมผานทางออนไลน (Zoom Meeting) วัต ถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

ใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับความรูความเขาใจ ในการวิเคราะหคางาน การกำหนดกรอบของตำแหนง และระดับ

ต ำ แห น ง เพื่ อ ก ำ ห น ด ต ำแ ห น ง ที่ สู ง ขึ้ น  แ ก บุ ค ล าก รส ำนั ก วิ ท ย บ ริ ก า รแ ล ะ เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีจำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 18 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 15 คน เปนเพศ 

ชาย จำนวน 8 คน เพศหญิง จำนวน 7 คน อายุ 20-30 ป จำนวน 1 คน อายุ 31- 50 ป จำนวน 14 คน เปนบุคลากร

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด มีความพึงพอใจ ตอการจัดโครงการอบรมอบรมการสงเสริมการ

ยื่ น ข อ ต ำ แ ห น ง ที่ สู ง ข้ึ น  (ป ร ะ เภ ท ส า ย ส นั บ ส นุ น )  มี ค า เฉ ลี่ ย  โ ด ย ร ว ม  4.10 อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  

แยกออกเปนรายดาน พบวา ดาน ท่ีมีคาเฉลี่ยสูง ลำดับ ท่ี  1 คือ ดาน วิทยากร คาเฉลี่ ย 4.27 ลำดับที่  2 คือ  

ดานการอบรม คาเฉลี่ย 4.15 ลำดับที่ 3 คือ ดานการนำความรูไป ใชประโยชน คาเฉลี่ย 3.93 และ ลำดับสุดทาย คือ 

ดานความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.70 ตามลำดับ 

 

 

 

 

8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการอบรมการสงเสริมการยื่นขอตำแหนงที่สูงขึ้น (ประเภทสายสนับสนุน) 

ในวันอังคาร ที่ 19 เมษายน เวลา 09.00-16.00 น. 

โดยอบรมผานทางออนไลน (Zoom Meeting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ : อบรมการใช E-mail ของ Microsoft และระบบ One Drive (สำหรับบุคลากร) 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  : 1. นางสาวศรันญาวีย  สุนีย  2. นางสาววัลลภา โสดา 

3. หลักการและเหตผุล 

 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทและชวยอำนวยความสะดวกตอการทำงานเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office 365 ซ่ึงเปนการใชงานโปรแกรม Microsoft Office ผานทางอินเตอรเน็ตและ

เปนการทำงานบน Cloud Computing โดยสามารถนำมาใชประโยชน ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขอมูล

ภายในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทเิชน การบริหารจัดการอีเมลและตารางเวลา ดวยการสราง Rule ตางๆ การ

คนหาหรือสรางกลุมผูติดตอและ Teams call รวมถึงการสรางเอกสารออนไลน ไดแก word excel PowerPoint และ 

OneNote ไดมีการพฒันาอยางตอเนื่อง มีฟงกชันการทำงานที่ชวยอำนวยความสะดวก ซึ่งสงผลใหการทำงานดานตาง ๆ 

มีความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพแตกตางจากเดิมเปนอยางมาก ดังน้ัน เพื่อให สอดคลองกับพัฒนาการเปล่ียนแปลง

โครงการที่  3 
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ของเทคโนโลยีอยางโปรแกรม Microsoft Office 365 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง

จำเปนตองเรียนรูถึงพัฒนาการใหมๆ เพื่อนำมาปรับใชกับการทำงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการอบรมการใช E-

mail ของ Microsoft และระบบ One Drive (สำหรับบุคลากร) ขึ้นเพื่อใหบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู ประสบการณและทักษะจากการฝกอบรม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกตใช

การปฏิบัติงานไดอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

1. เพ่ือใหผูบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม 

Microsoft Office 365 ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2. เพื่อใหบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 24 คน 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

   1. จำนวนผูเขารวมโครงการ 

   2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

   3. รอยละความสำเร็จของผลการประเมินไมนอยกวา 

 

จำนวน 24 คน 

ไมนอยกวา 3.51 

รอยละ 80  

เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรมีความรูและทักษะในดานตางๆสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

 

ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงเวลา 

   โครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงตนทุน 

   คาใชจายของโครงการเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ 

 

จำนวน 1,800 บาท 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

ดวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมการใช E-mail  ของ Microsoft และระบบ 

One Drive (สำหรับบุคลากร) ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โดยอบรมผานทางออนไลน 

(Zoom Meeting) วัตถุประสงคเพื่อบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีจำนวนผูเขารวมโครงการอบรมการใช E-mail ของ Microsoft และระบบ One 

Drive (ส ำ ห รั บ บุ ค ล า ก ร ) จ ำ น ว น  2 4  ค น  มี ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม   จ ำ น ว น  18 ค น  เป น เพ ศ ช า ย  

จำนวน 7 คน เพศหญิ ง จำนวน 11 คน  อา ยุ 31-40 ป  จำนวน 5  คน  อายุ  40 ปขึ้น ไป จำนวน 13 คน 
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เปนบุคลากรของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ งหมด มีความพึ งพอใจตอการจัดโครงการ  

การอบรมการใช E-mail ของ Microsoft และระบบ One Drive (สำหรับบุคลากร) มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

แยกออกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูง  ลำดับที่  1 คือ ดานวิทยากร คาเฉลี่ย 3.95 ลำดับที่  2 คือ  

ดานการนำความรูไปใช คาเฉล่ีย 3.90  ลำดับที่ 3  คือดานสถานที่/ระยะเวลา คาเฉลี่ย 3.86 และ ลำดับสุดทาย คือ ดาน

ความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย 3.76   ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

เชิงปริมาณ     

1.  จำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 24 คน มีจำนวนผูเขารวมโครงการ

ทั้งสิ้นจำนวน 18 คน 

/  

เชิงคุณภาพ     

1. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 

ไมนอยกวา 3.51 ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอการดำเนินงาน

โครงการ มีระดับความพึง

พอใจโดยรวมอยูที่ 4.10 

/  

2.  ผูเขารวมโครงการไดรับความรู/

ความเขาใจเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวารอยละ  

80 

ผูเขารวมโครงการไดรับ

ความรู/ความเขาใจคิดเปน

รอยละ 100 

/  

3.  การดำเนินโครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ  

80 

การดำเนินงานโครงการ

บรรลุตามวัตถุประสงคของ

โครงการ คิดเปนรอยละ 

100 

/  
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

เชิงเวลา     

   โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กำหนด 

ไมนอยกวารอยละ  

80 

โครงการดำเนินการสำเร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด คิด

เปนรอยละ 100 

/  

เชิงตนทุน     

  คาใชจายของโครงการเปนไปตามที่

ไดรับอนุมัต ิ

จำนวน 1,800 บาท ใชงบประมาณในการดำเนิน

โครงการ จำนวน 1,800 

บาท 

/  

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการ อบรมการใช E-mail ของ Microsoft และระบบ One Drive (สำหรับบุคลากร) 

วันจันทรท่ี 18 เมษายน 2565 โดยอบรมออนไลนผาน Zoom Cloud Meetings 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นางสาววรรณิดา ดวงมณี  2. นางสาวศรันญาวีย สุนีย  

                       3. นายสิขร สุชัยยะ  4. นายศิราวุธ สงวนสนิ 

3. หลักการและเหตผุล 

  การเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับนโยบาย ขอปฏิบัติ  และกำหนดแนวทางการดำเนินงานและ

กำหนดภารกิจ  นับวามีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใหการขับเคล่ือนภารกิจสอดคลอง

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงตองมีการวางแนวทางการปฏิบัติงานใหบุคลากรเกิดความรู  

ความเขาใจที่ตรงกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกนั รวมท้ังเกิดจิตสำนึกท่ีจะชวยกันพัฒนาหนวยงานให

เปนไปตามนโยบาย เปาประสงค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษตอไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได

ตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงกำหนดใหมีโครงการประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 ข้ึน  

เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานใหบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทราบ

และนำไปพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสอดคลองตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาตอไป 

 

 

 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

1. เพื่อใหบุคลากรภายในสำนักฯ รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในป

การศึกษา 2565 

 2. เพื่อใหบุคลากรสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำความรู และนโยบายที่ไดรับมาปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อสงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคีภายในองคกร 

5. กลุมเปาหมาย 

 บคุลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 24 คน 

6. ตวัชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   

โครงการที่  4 
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมโครงการ รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ  

     บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรับทราบนโยบาย และ

ขอราชการจากผูบริหาร  และมคีวามรูความเขาใจสามารถนำไปปฏิบัติหนาทีไ่ด

อยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู

ความเขาใจและสามารถนำไป

ปฏิบัติหนาที่ได 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีกำหนดจัดโครงการประชุมสามัญ ประจำปการศึกษา 2565 

วันพุธที่  8  มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หองประชุม ชัน้ 4 อาคารบรรณราชนครนิทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหบุคลากรทราบและเกิด ความรู ความเขาใจที่ตรงกัน เพื่อ

ใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังเกิดจิตสาํนึกรวมที่จะ ชวยกนัพัฒนาหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาประสงค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตอไป โดยการ ประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรม ดังนี ้

 

8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการประชุมสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 

อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

เชิงปริมาณ     

บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมโครงการ 

รอยละ 80 มีจำนวนผูเขารวมโครงการ 

คิดเปนรอยละ 100 

/  

เชิงคุณภาพ     

บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับทราบ

นโยบาย และขอราชการจาก

ผูบริหาร  และมีความรูความเขาใจ

สามารถนำไปปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความรูความเขาใจและ

สามารถนำไปปฏิบัติหนาที่

ได 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับขอ

ราชการ และรับนโยบายจาก

ผูบริหาร ทำใหเกิดความรูความ

เขาใจในงานมากยิ่งข้ึนมี และ

สามารถนำไปปฏิบัติหนาท่ีได 

/  
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โครงการที่  5 
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1. ชื่อโครงการ : การจัดการความรูดานการใช google app เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. นายไพบูลย  คำเสียง  2. นายพรีพัฒน  แสงขาว 

3. หลักการและเหตุผล 

  การจัดการความรูเปนสิ่งที่สำคัญสำหรับหนวยงาน อาจทำไดโดยการระดมความคิด การเสวนา และการ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและประสบการณอันกอใหเกิดองคความรูใหมภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ/หรือการประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกร จากสถานการณปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ซึ่งสงผลกระทบตอการทำงานของบุคลากรและหนวยงานรวมที่ตองมีการติดตอสื่อสาร สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเรงเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงคิดที่จะสรางองคความรูดานการใช google app 
สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณอัน
กอใหเกิดองคความรู และนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไดดียิ่งข้ึน 

4. วัตถุประสงคโครงการ   

    1. เพื่อสรางองคความรูดานการใช google สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2. เพื่อใหมีระบบการทำงาน มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

  3. เพ่ือใหไดแนวทางการปฏิบัติที่ดี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

5. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 14 คน 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวมจัดการองคความรู  

 

จำนวน 17 คน 

เชิงคุณภาพ 

   บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดความรูดานการใชงาน 

Google App เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน” 

 

ไมนอยกวารอยละ 80 

   

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

 ผลท่ีไดจากการจัดการความรู ทีต่กผลึกจนแนวปฏิบัติที่ดี / องคความรู”จากการจัดการความรูดานการใช 

Google App ไดแนวปฏิบติัที่ด ีโดยใช Google From และ Google Sheet มาปรับใชในการทำงานได ดังนี้      

  

 1. มีระบบ Google Sheet ในการคุมทะเบียนเลขหนังสือ เอกสาร ทางราชการของสำนักนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลิงกเอกสาร https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ysgyR4ZIC6lst09qU-

yvqxikcHQSx1FFx0sFzY49ZfI/edit#gid=914197779 

              2. มีระบบ Google Sheet ในการคุมงบประมาณประจำปของสำนักนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ลิงกเอกสาร 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10gv5A3yiKREWOVIPvvJeJql6lEvNWpBG2a_dp3gk1sA/edit#gid

=1492867532 



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 89 

 

 

 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการนำองคความรูไปใชประโยชน 
นำองคความรูไปใชประโยชน

อยางไร 

ผลที่เกิดขึ้นหลงัจากการนำองคความรู

ไปใช 

จำนวน / คน 

1. การคุมทะเบียนเลขหนังสือ 

เอกสาร ทางราชการ 

2. การคุมทะเบียนเลขหนังสือ 

เอกสาร ทางราชการ 

 

1. สงผลใหกระบวนการในการทำงานมี

ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

2. ลดความเสี่ยงในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของเชื้อโรคโควิด 19  

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน 14  

คน 

 

8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 

เชิงปริมาณ     

 1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศเขารวม

จัดการองคความรู 

จำนวน 14 คน 

 

 

มีจำนวนผูเขารวมโครงการ

ทั้งสิ้นจำนวน 14 คน 

 

 

 / 

เชิงคุณภาพ     

1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดความรู

ดานการใชงาน Google App  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำงาน” 

รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ

ความรู/ความเขาใจคิดเปน

รอยละ 80 

/  

 

ภาพกิจกรรม 

โครงการ การจัดการ

ความรูดาน การใช 

Google App เพ่ือ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

ในระหวางวันที่ 12,18 และวันที่ 20 เมษายน 2565 

โดยผานโปรแกรม Zoom Meeting 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการ 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางมุงพัฒนาประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลในการทำงานกิจกรรม

หนึ่ งที่ ได รับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพิ่ มประสิท ธิภาพให กับหน วยงาน คือกิจกรรม 5 ส . ไดแก  

1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ และ 5. สรางนิ สัย ซ่ึง 3 ส. แรกเปนการพัฒนาสถานที่สวน  

2 ส. หลังเปนการพัฒนาคน โดยประโยชนที่ไดจากการดำเนนิกิจกรรม คือ มีสถานที่ทำงานและสภาพแวดลอมการทำงาน

ที่ ดี ขึ้ น ส ะอ าด  ป ราศจ ากสิ่ งส ก ป รก  บุ ค ล าก รมี สุ ข ภ าพ ก าย แ ล ะ จิ ต ที่ ดี ขึ้ น  มี ระ เบี ยบ วิ นั ย ม ากขึ้ น  

การขจัดความส้ินเปลืองของทรัพยากร คน วัสดุ งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซอนลง ซ่ึงเปนการลดตนทุน

ของหนวยงานลงอีกดวย 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได เล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จึงดำเนินการโครงการ 

5 ส. ขึ้นเพ่ือเพิ่มคุณภาพบคุลากรภายในหนวยงานใหสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

4. วัตถุประสงคโครงการ     

  1. เพ่ือใหบุคลากรภายในสำนักวทิยบรกิารฯ มีสภาพแวดลอมการทำงานทีดี่ขึ้น 

  2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีวินัย และมีสวนรวมในการพัฒนาคณุภาพการทำงาน 

  3. เพ่ือนำกิจกรรม 5ส. มาเปนพื้นฐานในการดำเนนิงานและการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ 

5. กลุมเปาหมาย 

 บคุลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จำนวน 24 คน 

6. ตวัชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

บคุลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ทุกคนรวมมือกันดำเนินกิจกรรม 5 ส.  24  คน 

โครงการที่  6 
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เชิงคุณภาพ  

     บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีระเบียบวินัย และมทีัศนคติท่ีดีในการ

ทำงาน 

บุคลากรมสีุขภาพกายและจิตใจที่

ดี สำนักงานระเบียบเรียบรอยด ี

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

วันที่ เวลา กลุม สวนงาน กิจกรรมจัดทำ 5 ส. บริเวณ 

2 ธันวาคม 

2564 

09.00 – 10.00 น. 1-5 งานบริหารทั่วไป กิจกรรม Big Cleaning Day พื้นท่ีรับผิดชอบของ

ตนเอง (โตะทำงาน+สถานที่ทำงาน) ใหพื้นที่ดู

สะดวก สะอาด สวยงาม  

งานวิทยบริการ 

งานพัฒนานวัตกรรมฯ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเครือขายคอมพิวเตอรฯ 

10.10-11.00 น. 1-3 งานบริหารทั่วไป 

งานวิทยบริการ 

งานพัฒนานวัตกรรมฯ 

จัดช้ันหนังสือและทำความสะอาดบริเวณ  

ชั้น 2-3  

4-5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเครือขายคอมพิวเตอรฯ 

ทำความสะดวกบริเวณหองปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอร 

 

 

13.00 – 16.30 น. 1-5 งานบริหารทั่วไป รวมทุกสวนงานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

ภายนอกโดยรอบอาคารฯ  

จุดท่ี 1 หนาตึก 

จุดท่ี 2 หนาตึกฝงทิศตะวันออก 

จุดท่ี 3 ขางตึกฝงทิศตะวันตก และดานหลังตึก  

โดยจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู  

งานวิทยบริการ 

งานพัฒนานวัตกรรมฯ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเครือขายคอมพิวเตอรฯ 

8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

คาเปาหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ ไมบรรลุ 

เชิงปริมาณ     

บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ ทุก

คนรวมมือกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. 

24 คน มบุคลากรภายในสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมมือกันดำเนิน

กิจกรรม 5 ส. จำนวน 24 คน 

/  

เชิงคุณภาพ     

บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี มี

ระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีในการ

ทำงาน 

บุคลากรมีสุขภาพกายและ

จิตใจที่ดี สำนักงาน

ระเบียบเรยีบรอย 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทส รวมกัน

จัดทำ 5ส. ภายในสำนักวิทย

บริการฯ มีสภาพแวดลอมการ

ทำงานท่ีดีขึ้น 

/  
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ภาพกิจกรรม 

โครงการ 5 ส. สำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ : พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจทัิล สำหรับนักศกึษา 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. ผศ.ดร.เจษฎา  โพนแกว 2. อาจารยกริชบดินทร  ผิวหอม 3. นางลำพึง บัวจนัอัฐ    

4. นายไพบูลย คำเสียง  5. นายวัชรา  ทองวิเศษ  6. นางสาวเริงใจ เขียวออน 7. นายวัณณุวรรธน  พิรมรัมย  

8. นางสาววรรณิดา  ดวงมณี 9. นางสนุีย หุยวนั 10. นางณภาภัช วงศเศษ 11. นายพีรพฒัน แสงขาว   

12. นางสาวศรันญาวีย  สุนีย 13. นายประกาศิต ซอสนัเทียะ 

3. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบั น โลกมีการเป ล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จากยุค  Analog ไป สู ยุค  Digital และ ยุค Robotic  

จึงทำใหเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลตอการดำรงชีวิตและการทำงาน ประชาชนซึ่งเปนแกนหลักของการพัฒนาประเทศ  

จึงตองปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อปองกันไมใหเกิด culture shock เนื่องจากการเปลี่ยน 

ผานเทคโนโลยีและเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม เชน การสูญเสียการเปนสวนตัว 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การโจรกรรมขอมลู การโจมตีทางไซเบอร เปนตน Digital literacy หรือทักษะความ

เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนทักษะดานดิจิทัลพื้นฐานที่จะเปนตัวชวยสำคัญ สำหรับประชาชนในการปฏิบัติงาน  

การสื่อสาร และการทำงานรวมกันกับผูอื่นในลักษณะ “ทำนอยไดมาก” หรือ “Work less but get more impact”  

และชวยสวนราชการสรางคุณคา (Value Co-creation) และความคุมคาในการดำเนินงาน (Economy of Scale)  

โครงการยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคลองกับ

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

โครงการท่ี  1 
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เพ่ือการกาวไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 อีกท้ังยังเปนเคร่ืองมือชวยใหประชาชน สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

เพ่ือใหไดรับโอกาสการทำงานที่ดีและเติบโตกาวหนาในอาชีพตอไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุงเนนดานการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหมีคุณภาพ มีความรู คูคุณธรรม  

มีทักษะทางปญญา การคิดสรางสรรค การแกปญหาและสามารถใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสามารถดานดิจิทัล 

และมีความพรอมที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนา

ผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ท่ีเนนทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เปนการทำใหผูเรียนกาวทันตอการปฏิวัติดิจิทัล และเพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

อุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับ

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงไดจัดโครงการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา เพ่ือเปนการวางรากฐานสำคัญดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา และบุคลากร

รูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อการสรางนวัตกรรมและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมีความรูและมี

ทักษะดานดิจิทัล 

2. เพื่อยกระดับทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหสามารถสอบวัดระดับดานดิจิทัลไดตามเกณฑมาตรฐานสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัล และเกณฑประเมินสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

5. กลุมเปาหมาย 

นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รอยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากร 

 

 

 

  6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย  

หมายเหตุ หนวยนับ จำนวน 

เชิงปริมาณ :  

   1. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษท้ังหมด ไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ไมต่ำกวา 

    2. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ เขาทดสอบ

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ไมต่ำกวา 

    3. มีระบบฐานขอมูล,โปรแกรมการใชงาน และชุดขอสอบที่ได

มาตรฐานสากล ไมต่ำกวา 

    4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอการบริหารจัดการโครงการ  

 

คน 

 

คน 

รายการ 

รายการ 

 

2,000 

 

 

2,000 

3 

3 
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ไมต่ำกวา 

1. นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ท่ีเขาอบรมมี

พัฒนาการดานดิจิทัลที่สูงขึ้นไมนอยกวา 

2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสอบผานตามเกณฑมาตรฐาน

สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล และเกณฑประเมินสมรรถนะและทกัษะดาน

ดิจทิัล ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ไมนอยกวา 

 3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีระบบ

ฐานขอมูล,โปรแกรมการใชงาน และชุดขอสอบที่ไดมาตรฐานสากลไมนอยกวา 

 4. คณะกรรมการดำเนินงานมสีิ่งอำนวยความสะดวกที่ 

เอ้ือตอการบริหารจัดการโครงการ ไมนอยกวา 

 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

 

รอยละ 

รอยละ 

 

80 

  

60 

80 

80 

 

เชิงเวลา :  

     ดำเนินการเสร็จส้ินตามระยะเวลาที่กำหนด 

 

30 ก.ย. 65 

 

273 วัน 

 

เชิงตนทุน :  

     การเบิกจายงบประมาณตามวงเงินที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไมต่ำกวา 

 

รอยละ 

 

80 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรบันักศึกษา 

 สำนักสงเสริมและบริการวิชาการ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการขับเคล่ือนตัวบงชี้ที่ 1.7 การ

ส ง เส ริม ส ม รรถ น ะแ ล ะทั ก ษ ะ ด า น ดิ จิ ทั ล  จึ งต อ งด ำ เนิ น ก า ร โค รงก าร พั ฒ น าส ม รรถน ะ แล ะ ทั ก ษ ะ 

ด าน ดิจิทั ล  ส ำห รับนั ก ศึกษา ได รับ จั ดสรรงบประมาณ  จำนวน  1 ,000,000 บาท  (หนึ่ งล านบาทถ วน )  

ชวงดำเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565  ในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล สำหรบันักศึกษา ประกอบไปดวยกิจกรรมยอย จำนวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรม สงเสริมทักษะการเรียนรูดาน

ดิจิทัล 2) กิจกรรม อบรมการใชงานกลุมโปรแกรม Microsoft (สำหรับอาจารย) 3) กิจกรรม อบรมการใชงานโปรแกรม 

Microsoft (สำหรับนักศึกษา) 4) กิจกรรม ฝกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซตของหนวยงานดวยโปรแกรม 

WordPress 5) กิจกรรม อบรมเทคนิค การเรียนการสอนออนไลน (สำหรับอาจารย) 6) กิจกรรม อบรมการใชโปรแกรม 

zoom  และกลุมโปรแกรม Google  ในการจัดการเรียนการสอน (สำหรับนักศึกษา) 7) กิจกรรม บริหารจัดการโครงการ

พัฒนาสมรรถนะและทกัษะดานดิจิทัล (สำหรับนักศกึษา) ในแตละกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้   

 

 

 

 

                                                                                                                        

    

 กิจกรรม สงเสริมทักษะการเรียนรูดานดจิิทัล ดำเนินงานระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 ณ สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

รายการ แผนการเบิกจาย ผลการ คงเหลือ การบรรล ุ

กิจกรรมที่ 1  สงเสริมทักษะการเรียนรูดานดิจิทัล 
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 เบิกจาย 

 

บรรลุ ไมบรรล ุ

     1. เชาชุดขอสอบ IC3  (500 ชุ ด* 

375 บาท) 

     2. เชาโปรแกรม Zoom Meeting  

(150,000) 

     3. เชาระบบฐานขอมลูผูใชงานและ

ระบ บ การท ำงาน บ น คลาวด ข อง 

Microsoft (179,000) 

516,500 516,500 - /  

รวม 516,500 -   

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมยอย คือ “กิจกรรม อบรมการใชงานกลุม

โปรแกรม microsoft (สำหรับอาจารย)” ในวันที่ 14-15 มกราคม 2565 ผานโปรแกรม Microsoft Team (ภายใต 

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพและ

ทักษะดานดิจิทัล ไมวาจะเปนในเร่ืองของการใชงาน 1) โปรแกรม Microsoft Teams 2) การสรางหองเรียนเสมือนบน 

Microsoft Teams สรุปผลการดำเนินกิจกรรม พบวา มีอาจารย เจาหนาที่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เขารวม

อบรม จำนวน 32 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 28 คน เปนเพศชาย จำนวน 10 คน เพศหญิง จำนวน 18 คน มี

ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 การวัดผลความพึงพอใจเปนรายดาน ไดดังน้ี 

ที่ ภาพรวมความพึงพอใจแยกเปนรายดาน ระดับความพึงพอใจ 

X แปลความ 

1 ดานวทิยากร  4.85 มาก 

2 ดานสถานที่และระยะเวลา 4.52 มาก 

3 ดานความรูความเขาใจ 4.47 ดี 

รวม 4.61 ดมีาก 

 

สรุปพบวา มีระดบัความพงึพอใจตอการเขารวมอบรม มีคาเฉล่ียโดยรวมอยูที่ 4.61 (ระดบัคา SD 0.52) แยก

ออกเปนรายดาน พบวา ดานทีม่ีคาเฉล่ีย สูงทีสุ่ด คอื ดานวิทยากร คาเฉลี่ยอยูที่ 4.85 (ระดับคา SD 0.37) และดาน

สถานที่ มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.52 (ระดับคา SD 0.51) รองลงมาคือ ดานความรูความเขาใจ มคีาเฉลี่ยอยูที่ 4.47 (ระดบัคา SD 

0.48) ตามลำดับ 

กิจกรรมที่ 2  อบรมการใชงานกลุมโปรแกรม Microsoft (สำหรับอาจารย) 
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 ผลการประเมินความสำเร็จตวัชี้วัดของโครงการ  

ตัวช้ีวัด 
ความสำเรจ็ของโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 
เชิงปริมาณ :  

อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษ ที่เขารวมอบรมและพัฒนาสมรรถนะและ

ทกัษะดานดจิิทัล 30 คน 

เชิงคุณภาพ :  

 อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

สะเกษ มีพัฒนาการดานดิจิทัลที่สูงขึ้น  

ไมต่ำกวา 3.51 

อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษเขารวมอบรมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ดานดจิทิัล 32 คน 

อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ

เกษ  

มีความรู ความสามารถดานดิจทิัลสูงดูไดจากการ

ตอบแบบสอบถาม ดานความรูความเขาใจ มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 4.61 (ระดับคา SD 0.52) 

 

บรรลุ 

 

บรรลุ 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 สงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู (การเรียนการสอนออนไลน 

ในวันที่ 14-15 มกราคม 2565 อบรมผานโปรแกรม Microsoft Teams 

 

วันศุกรที่ 14 มกราคม  2565  
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วันเสารท่ี 15 มกราคม 2565 

 

 

 

 

  

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมยอย คือ “กิจกรรม อบรมการใช 

โปรแกรม Zoom และกลุมโปรแกรม Google ในการจัดการเรียนการสอน (สำหรับนักศึกษา)” ในวันที่ 15-24 มิถุนายน 

2565 (ภายใต โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมพัฒนา

ศักยภาพและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ ไมวาจะ เปน 1) การใชงาน โปรแกรม 

Zoom  2) กลุมโปรแกรม Google ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผูเขารวม อบรมทั้งส้ิน จำนวน 1,189 คน เปนเพศ

ชาย จำนวน 286 คน เพศหญิง จำนวน 903 คน มีผูตอบ แบบสอบถาม จำนวน 951 คน เปนชาย จำนวน 247 คน หญิง 

จำนวน 704 คน มีระดับความพึงพอใจตอการ จัดกิจกรรม ดังนี้ 

           การวัดผลความพึงพอใจเปนรายดาน ไดดงัน้ี 

ที่ ภาพรวมความพึงพอใจแยกเปนรายดาน ระดับความพึงพอใจ 

X แปลความ 

1 ดานกิจกรรม  4.54 ดีมาก 

2 ดานวทิยากร 4.55 ดีมาก 

3 ดานสถานที่และเวลา 4.39 ดี 

4 ดานความรคูวามเขาใจ  4.46 ดี 

5 การนำไปใชประโยชน 4.46 ดี 

รวม 4.49 ด ี

กิจกรรมที่ 3  อบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft (สำหรับนักศึกษา) 
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ส รุป พ บวา  ก ารวัด ผลความพึ งพ อ ใจ เป น รายด าน  โดยรวม อยู ใน ระ ดับ ดี  มี ค า เฉลี่ ย อ ยู ที่  4.49  

เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับดีมาก คือ ดานวิทยกร มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.55 และดานกิจกรรม  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 

4.54)  สวนรายดานที่อยูในระดับดี คือ ดานความรูความเขาใจและการนำไปใชประโยชน มคีาเฉล่ียอยูที่ 4.46 และ ดาน

สถานที่และเวลา มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.39 ตามลำดับ 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมยอย คือ “กิจกรรมฝกอบรมการพัฒนา

และการจัดการเว็บไซตของหนวยงาน ดวยโปรแกรม WordPress” ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 (ภายใต โครงการ

พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตโดยนำระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใชเปนเคร่ืองมือในดานการจัดการระบบสารสนเทศ และเปนการประชาสัมพันธ เพื่อใหเปนแหลงการ

เรียนรูที่สมบูรณสำหรับผูสนใจ เปนขอมูลการเรียนรูแกชนรุนหลัง อันเปนการกระตุนใหรูจักคนควาหาความรูใหม ๆ  

จากแหลงสารสนเทศตาง ๆ โดยเฉพาะทางเว็บไซตมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการเรียนรู รูวิธแีสวงหาความรูดวยตนเอง

ในรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย ตลอดจนรักที่จะเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ไมวาจะเปนในเร่ืองของการใชงาน  

1) การพัฒนาและการจัดการเว็บไซตดวยโปรแกรม WordPress 2) Workshop Installation : การติดต้ัง WordPress 

และโปรแกรมที่จำเปน (Xampp / MySQL / WordPress) 3) การจัดการคาเบื้องตนหลังบานเวิรดเพรส 4) การสราง

เว็บไซตองคกรตามแบบอัตลกัษณของมหาวิทยาลัยมหิดล ดวย WordPress 5) เรียนรูโครงสราง เมนูและเคร่ืองมือตางๆ 

ที่ทำงานกับหนา (Page)  โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน จำนวน 35 คน เปนเพศชาย จำนวน 21 คน เพศหญิง จำนวน  

14 คน  

มีผูตอบแบบความพึงพอใจ จำนวน 23 คน เปนเพศชาย จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 60.87 รองลงมาคือ

เพ ศ ห ญิ ง  จ ำ น วน  9 ค น  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  39.13  ส ถ า น ะ ส วน ให ญ เป น บุ ค ล าก ร ส นั บ ส นุ น  จ ำ น ว น  

22 คน คิดเปนรอยละ 95.65  บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35  สวนใหญสังกัดสำนักงาน

อธิการบดี จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 43.48  คณะครุศาสตร คณะศิลปศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนัก

สงเสริมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนยศิลปวัฒนธรรม จำนวนคณะละ 2 คน 

คิดเปนรอยละ 8.70   และคณะพยาบาล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองหนวยงาน

ละ 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 

การวัดระดบัความพึงพอใจในจัดกิจกรรมน้ี ไดดังน้ี  

ที่ ภาพรวมความพึงพอใจแยกเปนรายดาน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลความ X S.D. 

1 ดานกิจกรรม 4.73 0.47 ดีมาก 

2 ดานวทิยากร 4.65 0.50 ดีมาก 

3 ดานสถานที่และเวลา 4.60 0.56 ดี 

4 ดานความรูความเขาใจ และการนำไปใชประโยชน 4.51 0.56 ดี 

รวม 4.62 0.52 ด ี

กิจกรรมที่ 4  ฝกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซตของหนวยงานดวยโปรแกรม WordPress (สำหรับ



 

รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 99 

 

 

ผลสรุปพบวา หัวขอบรรยายสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดอบรมและ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูที่  4.83 

รองลงมา คือ เนื้อหาสาระในการอบรมตรงกับความตองการ  มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.74  และนอยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมใช

เวลาตาทที่กำหนดไว มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.61 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความสำเร็จตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จของโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 
เชิงปริมาณ :  

อาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ ที่เขารวมกิจกรรมฝกอบรมการ

พัฒนาและการจัดการเว็บไซตของหนวยงาน 

ดวยโปรแกรม WordPress จำนวน 35 คน  

 

เชิงคุณภาพ :  

 อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ มีความรูความสามารถดานการ

พัฒนาและการออกแบบเว็บไซตดวย 

Wordpress ที่สูงข้ึน  

ไมต่ำกวา 3.51 

 

อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เขารวมกิจกรรมฝกอบรมการพัฒนาและการจัดการ

เว็บไซตของหนวยงาน ดวยโปรแกรม WordPress 

จำนวน 35 คน 

 

อาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

มีความรู ความสามารถดานการพัฒนาและการออกแบบ

เว็บไซตดวย Wordpress สูงข้ึนดูไดจากการตอบ

แบบสอบถาม ดานความรูความเขาใจ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 

4.51 (ระดับคา S.D. 0.56) 

 

บรรล ุ

 

 

 

บรรล ุ

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 กิจกรรมฝกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซตของหนวยงาน ดวยโปรแกรม WordPress 

ในวันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2565 

 

วันองัคารท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
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วนัพุธ

ที่ 25 

พฤษภ

าคม 

2565 

 

 

 

 

 

ส

ำนัก

วิทย

บริกา

รและ

เทคโน

โลยี

สารส

นเทศ ไดดำเนินการจดักิจกรรมยอย คือ “กจิกรรม อบรม เทคนิคการเรียนการการสอนออนไลน (สำหรับอาจารย)” ใน

วันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2565 (ภายใต โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล สำหรับนักศึกษา) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพและทักษะดานดิจิทัล สำหรับอาจารย ของมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ไมวา

กิจกรรมท่ี 5  อบรมเทคนิค การเรียนการสอนออนไลน (สำหรับอาจารย)
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จะเปนการวัดและประเมินผล 1) การจัดการเรียนรูแบบออนไลน 2) โดยมีผูเขารวมอบรมทัง้สิน้ จำนวน 12 คน เปนเพศ

ชาย จำนวน 4 คน เพศหญิง จำนวน 8 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 คน เปนเพศหญิงทัง้หมด มีระดับความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรม ดังนี้  

ท่ี ภาพรวมความพึงพอใจแยกเปนรายดาน 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลความ X S.D. 

1 ดานกิจกรรม 4.56 0.62 ดีมาก 

2 ดานวิทยากร 4.53 0.54 ดีมาก 

3 ดานสถานที่และเวลา 4.29 0.61 ดี 

4 ดานความรูความเขาใจ และการนำไปใชประโยชน 4.08 0.63 ดี 

รวม 4.36 0.60 ดี 
 

สรุปผลพบวา ดานกิจกรรม มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 4.56) รองลงมา คือ ดานวิทยากร (คิดเปนรอยละ 4.53) 

และนอยที่สุด คือ ดานความรูความเขาใจและการนำไปใชประโยชน (คิดเปนรอยละ 4.08) 

 

ผลการประเมินความสำเร็จตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด 
ความสำเร็จของโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/
ไมบรรลุ) 

เชิงปริมาณ :  

อาจ ารย  เจ าห น าที่ ข อ งม ห าวิท ยาลั ย 

ราชภัฏศรีสะเกษ ที่เขารวมอบรมและพัฒนา

ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด า น ดิ จิ ทั ล 

จำนวน 12 คน 

เชิงคุณภาพ :  

 อ า จ า ร ย  ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 

ศรีสะเกษ มีพัฒนาการดานดิจิทัลที่สูงข้ึน 

ไมต่ำกวา 3.51 

 

อ า จ ารย  เจ า ห น าที่ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย รา ช ภั ฏ 

ศรีสะเกษเขารวมอบรมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล จำนวน 12 คน 

 

อ า จ ารย  ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย รา ช ภั ฏ ศ รี ส ะ เก ษ  

มี ค วาม รู  ค ว ามส ามารถ ด าน ดิ จิ ทั ล สู งดู ได จ าก 

การตอบแบบสอบถาม ด านความรูค วาม เข า ใจ  

มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 (ระดับคา SD 0.63) 

 

บรรลุ 

 

 

บรรลุ 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 อบรม เทคนิคการเรียนการการสอนออนไลน (สำหรับอาจารย)  

ภายใต โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล (สำหรับนักศึกษา)  

ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 (อบรมผานโปรแกรม Zoom) 
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วันเสารท่ี 21 พฤษภาคม 2565   

 

 

วันอาทิตยท่ี 22 พฤษภาคม 2565   

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 6  บริหารจัดการโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล (สำหรับนักศึกษา) 
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กิจกรรม บริหารจัดการโครงการพัฒนาสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล (สำหรับนกัศึกษา) ดำเนินงานระหวาง

วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 ณ สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายการ แผนการเบิกจาย 

 

ผลการ

เบิกจาย 

 

คงเหลือ การบรรล ุ

บรรลุ ไมบรรล ุ

     1. ซ้ือวัสดุในการดำเนินโครงการ 

     2. จางทำวีดีทัศนสรุปโครงการ   

     3. จางพัฒนาเว็บไซต   

55,300 55,300 - /  

รวม 55,300 -   

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  

 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย  

ผลการดำเนินงาน 

การบรรล ุ

หนวย

นับ 

จำนวน บรรล ุ ไม

บรรล ุ

เชิงปริมาณ :  

   1. นักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษท้ังหมด 

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ดานดจิทิัล ไมต่ำกวา 

คน 

 

 

2,000 

 

 

 

มีนักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทัง้หมด 

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ดานดจิทิัล จำนวน 3,190  คน 

/  
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ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย  

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ 

หนวย

นับ 

จำนวน บรรลุ ไม

บรรลุ 

    2. นักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เขา

ทดสอบสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล ไมตำ่กวา 

คน 

 

2,000 

 

นักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ เขา

ทดสอบสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล จำนวน 3,190 คน 

/  

    3. มีระบบฐานขอมูล,โปรแกรม

การใชงาน และชุดขอสอบที่ได

มาตรฐานสากล ไมตำ่กวา     

รายการ 

 

3 

 

มีระบบฐานขอมูล,โปรแกรมการใช

งาน และชุดขอสอบที่ได

มาตรฐานสากล เพ่ือสงเสริมทักษะ

การเรียนรูดานดิจิทลั เพิ่มขึ้น จำนวน 

3 รายการ คือ 

  1. เชาชุดขอสอบ IC3   

  2. เชาโปรแกรม Zoom Meeting   

  3. เชาระบบฐานขอมูลผูใชงานและ

ระบบการทำงานบนคลาวดของ 

Microsoft 

/  

4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือตอ

การบริหารจัดการโครงการ ไมตำ่กวา 

รายการ 3 คณะกรรมการมีสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่เอ้ือตอการบริหารจัดการ

โครงการเพิ่มข้ึน จำนวน 3 ายการ 

คือ  

  1. ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการ 

  2. จางทำวีดทัีศนสรุปโครงการ   

  3. จางพัฒนาเว็บไซต   

/  

เชิงคุณภาพ : 

1 . นั กศึ กษ า  แล ะบุ คล ากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เขา

อบรมมีพัฒนาการดานดิจิทัลที่สูงข้ึน  

ไมนอยกวา 

รอยละ 

 

80 นักศึกษา และบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ ที่เขา

อบรมมีพัฒนาการดานดิจิทัลท่ีสงูข้ึน 

รอยละ 80 

/  

2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษสอบผานตามเกณฑ

มาตรฐานสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล และเกณฑประเมินสมรรถนะ

และทักษะดานดจิิทัล ตามท่ี

รอยละ 

 

60 

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษสอบผานตามเกณฑ

มาตรฐานสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล และเกณฑประเมินสมรรถนะ

/  
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ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย  

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ 

หนวย

นับ 

จำนวน บรรลุ ไม

บรรลุ 

มหาวิทยาลัยกำหนด ไมนอยกวา และทักษะดานดจิิทัล ตามท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด คิดเปนรอยละ 

94 

 3 . นั ก ศึ กษ าแล ะบุ คล ากรขอ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มี

ระบบฐานขอมูล,โปรแกรมการใชงาน 

และชุดขอสอบที่ไดมาตรฐานสากลไม

นอยกวา 

รอยละ 80 นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ มี

ระบบฐานขอมูล,โปรแกรมการใชงาน 

และชุดขอสอบทีไ่ดมาตรฐานสากล 

รอยละ 80 

/  

 4. คณะกรรมการดำเนินงานมีสิ่ ง

อำนวยความสะดวกที่ เอื้อตอการ

บริหารจัดการโครงการ ไมนอยกวา 

รอยละ 80 คณะกรรมการดำเนินงานมีสิง่อำนวย

ความสะดวกที่เอื้อตอการบริหาร

จัดการโครงการ รอยละ 80 

/  

เชิงเวลา :  

     ด ำ เนิ น ก า ร เ ส ร็ จ สิ้ น ต า ม

ระยะเวลาที่กำหนด 

30 ก.ย. 

65 

273 วัน การดำเนินการเสร็จส้ินไมเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการ 

ถึง วันท 31 ตุลาคม 2565 เปน

ระยะเวลา 304 วัน 

 / 

เชิงตนทุน :  

     การเบิกจายงบประมาณตาม

วงเงินที่ไดรับการอนุมัติใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไมต่ำกวา 

รอยละ 80 ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 99.94 

ของการเบิกจาย  

/  
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1. ช่ือโครงการ : ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลงัโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ตำบลเส่ืองขาว 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา โพนแกว 2. นางลำพงึ บัวจนัอัฐ  

3. นายวัชรา ทองวิเศษ 4. นายวัณณุวรรธน พิรมรัมย 5. นางสุนีย หุยวัน 6. นางณภาภชั วงศเศษ 

3. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาล มีแผนงานในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ที่

มุงเนนการรักษาระดับการจางงานของผูประกอบการและกระตุนเศรษฐกจิของประเทศ ประกอบกับที่รัฐบาลไดกำหนดให

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เปน

ยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร BCG Economy เนื่องจาก อว. มีความพรอมดานบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญ มีองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโควิดและยุทธศาสตร BCG Economy 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จงึดำเนินการ “โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลงัโควดิดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” ซ่ึงเปนการดำเนินการ

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดวยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ ไดดำเนินการจัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรจากขาวโพดหวาน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ 

ของตำบลเส่ืองขาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเปนการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปขับเคลื่อน

ภาคการผลิตเปนการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ เพื่อใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได และรักษาระดับการ

จางงาน เปนตน 

ดังนั้น “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG” จึงเปนการตอยอด

การดำเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยจะใชขอมูล Thailand 

Community Big Data (TCD) ที่ไดดำเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” ที่

บงบอกถึงศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรมของ

โครงการท่ี  1 

โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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พื้นที่ที่จะนำมาใชในการพัฒนารายพื้นที่ดวยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจางงาน

บัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและเสริมสรางการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวโพดหวาน 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากขาวโพดหวานตอการสรางรายไดใหกับชุมชน 

 3. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑและการตลาดใหกับประชาชน 

5. กลุมเปาหมาย 

ชาวบานในตำบลเสื่องขาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

  

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย  

หมายเหตุ หนวยนับ จำนวน 

เชิงปริมาณ :  

     1. ชาวบานในตำบลเสื่องขาว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

     2. การพัฒนาผลิตภัณฑในชมุชนทองถิ่นดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

คน 

 

นวัตกรรม 

110 

 

2 

 

เชิงคุณภาพ :  

     ประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้นจากผลิตภัณฑและการพัฒนาการ 

ขายสินคา 

รอยละ 20  

เชิงเวลา :  โครงการดำเนินการ กรกฎาคม - กันยายน 2565 เดือน 3  

เชิงตนทุน : งบประมาณตลอดกิจกรรม บาท 139,200  

 

7. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง

โควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ตำบลเสื่องขาว (ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG)) ในระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ณ องคการบริหารสวนตำบลเสื่องขาว อำเภอศรี

รัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงคเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สงเสริมและพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากขาวโพดหวาน ซึ่งกอใหเกิดอาชีพเสริมและรายไดที่ยั่งยืนในชุมชนตอไป ลักษณะของกิจกรรมแบงเปน 

3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ (เคร่ืองดื่ม) เปนการแปรรูปขาวโพดหวานใหมาเปน

เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพและมีรสชาดอรอย โดยทางสำนักฯ ไดเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาชวยสอนในขั้นตอนการจัดทำ แลว

ใหผูเขารวมโครงการฯ ไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ และยังไดผลิตภัณฑที่ตนเองทำกลับบานดวย 

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ (เคร่ืองสำอาง) เปนการแปรรูปขาวโพดหวานใหมาเปน

สบูใชทำความสะอาดรางกายที่หอม โดยทางสำนักฯ ไดเชิญวิทยากรในทองถ่ินมาชวยสอนในขั้นตอนการจัดทำ แลวให

ผูเขารวมโครงการฯ ไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติและยังไดผลิตภัณฑที่ตนเองทำกลับบานดวย 
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กิจกรรมที่ 3 การออกแบบ logo สินคา บรรจุภัณฑ และการสงเสริมการขายสินคาออนไลนและออฟไลน เปน

การใหความรูแกผูเขารวมโครงการฯ โดยทางสำนักฯ ไดเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ Logo สินคา 

บรรจุภัณฑ และสงเสริมการขายสินคาทั้งออนไลนและออฟไลนใหแกผูเขารวมโครงการ โดยใหผูเขารวมโครงการฯ ไดคิด

และนำเสนอแนวคิดของตนเองใหผูเขารวมโครงการฯ คนอื่น ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน                

ผลการประเมินความสำเร็จตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/ไม

บรรลุ) 
เชิงปริมาณ :  

       ผู เข า ร วม โค ร งก า รขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐ กิ จ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ตำบลเสื่องขาว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for 

BCG)) จำนวน 110 คน 

 

เชิงคุณภาพ :  

       ผู เข า ร วม โค ร งก า รขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐ กิ จ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ตำบลเสื่องขาว (ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T 

for BCG)) ไดรับความรูความเขาใจในการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ (เครื่องดื่ม) 

      ผู เข า ร ว ม โค ร งก าร ขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐกิ จ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ตำบลเสื่องขาว (ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T 

for BCG)) ไดรับความรูความเขาใจในการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ (เครื่องสำอาง) 

       ผู เข า ร วม โค ร งก า รขั บ เค ลื่ อ น เศ รษ ฐ กิ จ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ตำบลเสื่องขาว (ภายใตโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T 

for BCG)) ไดรับความรูความเขาใจในการออกแบบ 

Logo สินคา บรรจุภัณฑ และการสงเสริมการขาย

สินคาออนไลนและออฟไลน 

 

      ผูเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG ต ำบ ล เสื่ อ งข า ว  (ภ าย ใต โค รงก า ร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิ ด ด ว ย เศ รษ ฐ กิ จ  BCG (U2 T for BCG)) 

จำนวน 122 คน 

 

      ผูเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG ต ำบ ล เสื่ อ งข า ว  (ภ าย ใต โค รงก า ร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)) ไดรับ

ความรูความเขาใจในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ใหกับผลิตภัณฑ (เคร่ืองดื่ม) พรอมทั้งไดลงมือ

ปฏิบัติทำและไดผลิตภัณฑน้ำนมขาวโพด   

       ผูเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG ต ำบ ล เสื่ อ งข า ว  (ภ าย ใต โค รงก า ร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)) ไดรับ

ความรูความเขาใจในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ใหกับผลิตภัณฑ (เครื่องสำอาง) พรอมทั้งไดลง

มือปฏิบัติทำและไดผลิตภัณฑสบูน้ำนมขาวโพด  

       ผูเขารวมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ 

BCG ต ำบ ล เสื่ อ งข า ว  (ภ าย ใต โค รงก า ร

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโค

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรลุ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผลการดำเนนิงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/ไม

บรรลุ) 
วิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)) ไดรับ

ความรูความเขาใจในการการออกแบบ Logo 

สินคา บรรจุภัณฑ พรอมทั้งรวมกันคิด Logo 

ผลิตภัณฑรวมกัน สวนการสงเสริมการขาย

สินคาออนไลนและออฟไลน ผูเขารวมโครงการ

ก็ไดรับความรูและไดลงมือปฏิบัติในการสมัคร

เขาทำการตลาดออนไลนดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 

 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ตำบลเสื่องขาว 

ในวันที่ 1-3 กันยายน 2565  ตำบลเสื่องขาว อำเภอศรีรตันะ จังหวดัศรีสะเกษ 

กิจกรรรม ภาพประกอบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1   การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑ (เคร่ืองด่ืม)   

วันที่ 1 กันยายน 2565 ตำบล

เส่ืองขาว อำเภอศรรัีตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
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กิจกรรรม ภาพประกอบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑ (เคร่ืองสำอาง)  

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

 ตำบลเสื่องขาว อำเภอศรีรัตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 การออกแบบ logo สินคา 

บรรจุภัณฑ และการสงเสริมการ

ขายสินคาออนไลนและออฟไลน  

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตำบล

เส่ืองขาว อำเภอศรรัีตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

กิจกรรมที่ 4 การออกแบบ logo สินคา 

บรรจุภัณฑ และการสงเสริมการ

ขายสินคาออนไลนและออฟไลน 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตำบล

เส่ืองขาว อำเภอศรรัีตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  2 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG  

                      ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ   : 1. อาจารย ดร.กริชบดินทร ผิวหอม 2. นายไพบูลย คำเสียง  

3. นางสาวเริงใจ เขียวออน  4. นายพีรพัฒน แสงขาว 5. นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร 6. นางสาววัลลภา โสดา  

7. นางสาววรรณิดา ดวงมณ ี

3. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลมีแผนงานในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ทำใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศระชาชนวางงานและบัณฑิตจบใหมไมสามารถหางาน

ทำได รวมถึงนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ประชาชนที่วางงานยายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก สงผลใหเกิดปญหา

ทางสังคมตามมา ประกอบกับที่รัฐบาลไดกำหนดใหเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียน เปน

ยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(อว.) 

(Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร BCG Economy 

เนื่องจาก อว.มีความพรอมดานบุคลากรทีมีความเชี่ยววชาญ มีองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Bio-Circular-

Green Economy : BCG Economy)  

 เพื่อใหสอดรับกับนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโควิดและยุทธศาสตร BCG Economy 

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงเสนอการดำเนินการ “โครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” 

ซึ่งเปนการดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดวยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่ว

ประเทศ โดยเปนการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ ภายใต อว. ไป

ขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นท่ี เพ่ือใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจาง

งาน อาทิเชน การเกิดธุรกิจใหม การขยายตัว ทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ การ

เพ่ิมการบริโภค เปนตน 

ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปนหนวยงานภายใต อว. ไดรับ

หนาที่รับผิดชอบขับเคลื่อนพ้ืนที่ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแผนงานในการดำเนินงาน

สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาพรมเช็คเทา และการสรางชองทางการจำหนายเครื่องจักรสานไมไผ เพื่อใหเกิดอาชีพเสริม

และรายไดที่ยั่งยืนในชุมชนตอไป  

 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลคาใหกับพรมเช็ดเทา ใหมีลวดลายเปนที่ตองการของตลาด 

2.. เพ่ือเพิ่มชองทางการจำหนวยเครื่องจักสารไมไผแบบออนไลนและออฟไลน 

5. กลุมเปาหมาย 

ชาวบานในตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรตันะ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย  

หมายเหตุ หนวย จำนวน 
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นับ 

เชิงปริมาณ :  

1.พรมเช็คเทามีจำนวนลวดลายเพิ่มมากขึ้น 

2. ชองทางตลาดของเครื่องจักสานไมไผมีท้ังแบบออนไลนและออฟไลน 

 

รูปแบบ 

ชองทาง 

 

3 

2 

 

เชิงคุณภาพ :  

1. ยอดขายลวดลายเปนที่ตองการของตลาด              

2. ชองทางการตลาดของเคร่ืองจักสานทัง้แบบออนไลนและออฟไลน                       

ลูกคาสามารถเขาถึงได ้

 

ชิ้น/เดอืน 

ชองทาง 

 

15 

2 

 

เชิงเวลา : สามารถทำโครงการเสร็จตามกำหนด เดือน 3  

เชิงตนทุน : บาท 139,200  

 

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับมอบนโยบายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให ดูแลเขต

พื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลศรีโนนงาม และไดมีการลงพื้นที่สำรวจความตองการกับนายกและผูนำชุมชนท้ัง 10 

หมูบานใน องคการบริหารสวนตำบลศรีโนนงาม ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  โดยการนำของ ดร.กริชบดินทร ผิวหอม 

และคณะกรรมการจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน ไดแก นายไพบูลย คำเสียง นางสาว

วรรณิดา ดวงมณี และนางสาววัลลภา  โสดา เน้ือหาสรุปจากทานนายกและผูนำชุมชนไดนำเสนอผลิตภัณฑเดนใน 

องคการบริหารสวนตำบลศรีโนนงาม ไดแก ผลิตภัณฑจักสารไมไผ ผลิตพรมเช็คเทา และแหลงน้ำในชุมชมท่ีใหสนับสนุน

ใหเปนแหลงทองเที่ยว 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดวางแผนการทำงานกับชุมชน โดยไดนำ

คณะทำงานในพื้นที่ จำนวน 10 คน ประกอบดวย บัณฑิตจำนวน 5 คน  ประชาชน จำนวน 5 คน แนะนำ ใหแกผูนำ

ชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางผูนำชุมชนและคณะทำงานลงพื้นที่ และนอกจากนี้ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไดชี้แจงรายละเอียดของการเซ็นเอกสารสัญญาจาง ใหกับแกคณะทำงาน 

หลังจากไดขอสรุปของผลิตภัณฑเดนในชุมชน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการประชุมหารือ 

และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมที่จะสงเสริมผลิตภัณฑขององคการบริหารสวนตำบลศรีโนนงาม คือ 1 ผลิตภัณฑจัก

สารไมไผเปนผลิตภัณฑที่มีอยูแลวลวดลายสวยงาม ควรสงเสริมการเพ่ิมชองการขายท้ังออนไลน และออฟไลน ผลิตภัณฑ

พรมเช็คเทา เปนผลิตภัณฑที่มีอยูแลว ควรสงเสริมการเพิ่มลวดลาย และเพิ่มชองทางการขายทั้งออนไลนและออฟไลน 

สวนการสงเสริมแหลงน้ำใหเปนที่ทองเที่ยว ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นวา การสงเสริมแหลง

ทองเที่ยวมีขอจำกัดดานเวลาและงบประมาณจึงไมดำเนินการตอในสวนนี้  

เมื่อไดขอสรุปทั้ง 2 ผลิตภัณฑทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดประสานงานติดตอวิทยากรจัด

อบรม ผูที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑจักสาน ดานผลิตภัณฑพรมเช็คเทา และดานการสงเสริมการ

ส ร า ง ช อ ง ท า ง จ ำ ห น า ย สิ น ค า  แ ล ะ ไ ด ท ำ ง า น ร ว ม กั บ บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ทั้ ง  10 ค น  

เพ่ือสำรวจความตองการการเขารวมอบรมกิจกรรมทั้ง 3 ดานและเตรียมวางแผนการดำเนินงานจัดกรรรมดังกลาวใหแก

ชาวบานตำบลศรีโนนงามทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ ไดกำหนดวันจัดกิจกรรมอบรมใหความรู 

จำนวน 3 วัน ไดแก  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เปนวันเปดโครงการอบรม โดยมีนายประดิษฐ สานทอง นายกองคการ
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บริหารสวนตำบลศรีโนนงาม เปนประธานในพิธีเปดโครงการ ชวงเชามีบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำพรมเช็คเทา

และทำลวดลาย ชวงบายเปนวิธีฝกปฏิบัติ  วิทยากรโดย นางสาวอัมพร วรนุช วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ชวงเชามีกิจกรรม

บรรยายใหความรูเกี่ยวกับการทำตะกราจักสานไมไผ ชวงบายเปนวิธีฝกปฏิบัติ  วิทยากรโดย นายสมัย เกษี และวันที่ 22 

สิงหาคม 2565 มีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการสรางชองทางจำหนายสินคา และชวงบายเปนวิธีฝกปฏิบัติ วิทยากร

โดย นางสาวสุภาภรณ บุญศรี  

ผลการติดตามหลังจากมีการจัดกิจกรรมอบรม ชาวบานสามารถนำผลิตภัณฑพรมเช็คเทาไปตอยอดทำลวดลาย

เพ่ิมมากข้ึน และผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ไดอบรมการเพ่ิมชองทางการจำหนาย ผลปรากฎวา มีชองทางการจำหนาย

ทำใหมีรายไดมากขึ้น อีกทั้งในวันที่ 23 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะมีการจัดงานแสดงสินคาเพื่อ

จำหนายผลิตภัณฑของทุกตำบล ในโครงการ U2T ซึ่งจะทำใหเปนการประชาสัมพันธสินคาทั้ง 2 ผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักใน

วงกวางมากยิ่งข้ึน  

  
ผลการประเมินความสำเร็จตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(บรรลุ/ไม

บรรลุ) 
เชิงปริมาณ :  

1. พรมเช็คเทามีจำนวนลวดลายเพ่ิมมากขึ้น  

กวา 3 แบบ 

 

 

       2. ชองทางตลาดของเคร่ืองจักสานไมไผมีทั้ ง

แบบออนไลนและออฟไลน 

 

 

 

 

เชิงคุณภาพ :  

1. ยอดขาย และ

ลวดลายเปนท่ีตองการของตลาด 

 

     2. ชองทางการตลาดของเคร่ืองจักสานทั้งแบบ

ออนไลนและออฟไลน ลูกคาสามารถเขาถึงได 

ชุมชนตำบลศรี โนนงาม  อำเภอศ รีรัตนะ 

จังหวัดศรสีะเกษ มีพรมเช็คเทาที่จำหนาย 

มีจำนวนลวดลายและหลากหลายมากขึ้น  

กวา 3 แบบ    

    

ชุมชนตำบลศรีโนน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัด 

ศรีสะเกษ มีชองทางการตลาดของเคร่ืองจัก

สานไมไผมีทั้งแบบออนไลน และออฟไลน       

ชุมชนตำบลศรีโนน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัด 

ศ รีสะเกษ มียอดขายและลวดลายเปนที่

ตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน     

 

ชุมชนตำบลศรีโนน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัด 

ศรีสะเกษ มีชองทางการตลาดของเคร่ือง 

จักสานทั้งแบบออนไลนและออฟไลน ลูกคา

สามารถเขาถึงไดสิ้นคาไดงายและรวมเร็ว 

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

บรรลุ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลงัโควิด 

ดวยเศรษฐกิจ BCG ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ 

ในวันท่ี 20-22 สิงหาคม 2565 ตำบลศรโีนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ 

 

กิจกรรรม ภาพประกอบกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1   จัดทำพรมเช็คเทาและทำ

ลวดลาย วันที่ 20 สิงหาคม 

2565 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอ

ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 

  

กิจกรรมที่ 2 บรรยายใหความรูเกี่ยวกับการ

ทำตะกราจักสานไมไผ  

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 ตำบล 

ศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

กิจกรรมที่ 3 การบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ

การสรางชองทางจำหนายสินคา 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตำบล

ศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 

 

การดำเนินงาน ในรอบ 12 เดือน 

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม 

ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

กิจกรรม ภาพประกอบ 

สำนักวิทยบ ริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวม

กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ศรีสะเกษ 

 

สำนักวิทยบ ริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวม

บวงสรวงในพิธีฉลอง 239 ป  จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะกุด

หวาย  โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง  เปนประธานในพิธี พรอมดวย ผูวา

ราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหนาสวนราชการ ประชาชน

จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ  เขารวมพิธีโดยผาน
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

ระบบถายทอดสด ในการนี้สถาบันภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมมหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษไดรับมอบหมายให

นำชุดการแสดงจากวงผกาลำดวน  เขาแสดงในพิธีเปด  

เพ่ือบวงสรวงขอพรตอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและเปนศิริมงคลแกชาว

จงัหวัดศรีสะเกษทุกอำเภอ 

 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ อบรมแนวทางการปฏิบั ติการยืมเงินทดรอง

ร า ช ก า ร  แ ล ะ ต ร ว จ เอ ก ส า ร ช ด ใช เ งิ น ยื ม  วั น ที่   

5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 9313  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี

น างวิ ไลวรรณ  สิ งห เจ ริญ  หั วงานคลังนำเจ าหน าที่

ผูเกี่ยวของเขาบรรยายและตอบขอชักถาม จากเจาหนาที่

การเงินของทุกหนวยงานในสงักัดมหาวิทยาลัยฯ  ซ่ึงการจัด

อบรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อ สรางความเขาใจ แลกเปล่ียน

เรียนรู  รับฟงปญหาจากผูปฏิบัติงาน และใหเกิดแนวทาง

ป ฏิ บั ติ ใน ภ า พ ร ว ม ที่ ถู ก ต อ ง ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง

กระทรวงการคลัง 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมคณะ

ผูบริหาร ใหการตอนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ประจำปงบประมาณ 2564 นำโดย ผูชวยศาสตราจารย

สนิท  เหลืองบุตรนาค ประธานกรรมการ พรอมดวย

กรรมการผู ท รง คุณ วุฒิ และคณ ะผู ติ ดตามวัน ท่ี  24 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมชั้น 4 

อาคารบรรณราชนครนิทรผูชวยศาสตราจารย  
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารบรรณ

ราชนครินทร ผูชวยศาสตราจารย ดร. เจษฎา โพนแกว 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัศรีสะเกษ อาจารยกริชบดินทร ผิวหอม 

รอ งผู อ ำน วยสำนั ก วิท ยบ ริก ารฯ  พ รอม ด วยคณ ะ

กรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ใหการตอนรับ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. อธิป เกตุสิริ ผูอำนวยการสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสที่ทางสำนักวิทยบริการ

และ เท ค โน โล ยีส ารส น เท ศ  ม ห าวิ ท ยา ลั ยราชภั ฎ

อุบลราชธานี เข า ศึกษาดู งาน  และรวมแลกเปลี่ ยน

ปรึกษาหารือเก่ียวกับการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมอบรม

การกรอกขอมลู ลงระบบ EMENSCR  ของสำนักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2565 
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

ประชุมคณะกรรมการบ ริหารสำนักวิทยบริการและ

เทคโน โลยีสารสนเทศ เวลา 2565 เวลา 13 .30 น .  

ณ หองสมุด ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 

 

ประชุมคณะกรรมการบ ริหารสำนักวิทยบริการและ

เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ  (ก บ .)  ค ร้ั ง ที่  3 / 2 5 6 5  

ในวัน ศุกรที่  25 กุมภาพันธ  2565 เวลา  13.30 น .  

ณ  ห อ งป ระชุ ม  ชั้ น  4  อ าคารบ รรณ ราช นค รินท ร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม

วิพากษแผนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยากรโดย อาจารย จุฑามณี  รุงแกว  ผูชวยคณบดีฝาย

วางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร

และวิทยาศาสตร  เมื่ อ วันที่  22พฤศจิกายน  2564  

เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคาร

บรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อยก

รางแผนกลุทธ และสงเสริมความรูความเขาใจ เก่ียวกับ

กระบวนการจัดทำแผน แกบุคลากรสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ     

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ อาคารบรรณ

ราชนครินทร ผูชวยศาสตราจารย ดร. เจษฎา โพนแกว 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาจารยกริชบดินทร ผิวหอม รองผูอำนวยสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวยคณะกรรมการตาม

พันธกิจดิจิทัล ประชุมคณะกรรมการตามพันธกิจดิจิทัล 

เพื่อขับเคล่ือนพันธกิจดิจิทัล และกำหนดแนวทางการจัด
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

สอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 

อ าค ารบ รรณ ราช น ค ริน ท ร  ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย   

ดร. เจษฎา โพนแกว ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พรอม

ดวยอาจารยกริชบดินทร ผิวหอม รองผูอำนวยสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประชุมมอบนโยบายการ

ดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร ประจำป 2565 เพื่อวาง

แผนการดำเนินงาน และมอบนโยบายการดำเนินงานให

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดรับทราบ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการ 

"กิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพ่ือสงเสริมการ

มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรทุก

ระดับในสำนัก และเพ่ือพัฒนาสถานที่ทำงานใหมีความเปน

ระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ทั้งบริเวณภายในและ

ภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการ U2T  ระยะท่ี 2 ประจำปงบประมาณ 2565 

วั น นี้  (9  พ ฤ ศ จิก ายน  25 64 ) รอ งศ าส ต ราจ า รย   

ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร  รักษาราชการแทน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปนประธานใน

การประชุมหารือ การจัดทำขอเสนอ โครงการบูรณาการ  

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางแรก

แก ว ให ประ เทศ )  ระยะที่  2 ป ระจำป งบประมาณ  

พ.ศ.2565 ณ หองประชุมธง  รุญเจริญ  ชั้น 7 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอง 

5212  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม  

2555 (ตึกคณะครุศาสตร) อาจารยดร.ชูวิทย  นาเพีย  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานการประเมิณคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในระดับ

มหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการจากทุกหนวยงานเขารวม

ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู  กำหนดแนวทางรวมกัน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับมอบ

เกียรติบัตร จากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัด 

ศรีสะเกษ ในการคัดเลือกแตงกายดวยผาไทยและผา

พื้นเมืองสวยงานและใชวัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม 

ประเภททีม ในโครงการรณรงค “ศรีสะเกษพรอมใจ นุงผา

ไทยใสบาตร ทำความดี วิถีพอเพยีง” ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ประจำวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565   

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมงาน

ประเพณีสงการานตวิถีใหม สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำป 

2565 วันที่ศุกรที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ  ศาลาประ ดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะ เกษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบันทึก

ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 

13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกิจกรรม 

วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 

2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนรับคณะ

ผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร เขาศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ หองประชมุชัน้ 4 อาคาร

บรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมวิพากษ 

SAR ประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1.7  การสงเสริม

สมรรถนะและทักษดานดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  

รับการติดตามผลการดำเนินงานในตำแหนงผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมวิเศษสิงหนาทอาคารเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 

เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  

เข า ร วม ชี้ แ จ งงบ ป ระม าณ  ป ระจ ำป งบ ป ระม าณ  

พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หองประชุม

วิเศษสิงหนาทอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศรีสะเกษ 
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กิจกรรม ภาพประกอบ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมออกบูท

แสดงสินคาดี (U2T for BCG) ชม . ชิม . ชอป โครงการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดดวย

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   BCG (U2 T for BCG) ห นึ่ ง ต ำ บ ล  

หนึ่ง มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตำบล  สรางรากแกวให

ประเทศ) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565  ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกิจกรรม

จิบกาแฟแลงานสานสัมพันธ แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

เพ่ือการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่   

14 กันยายน 2565 เวลา 07.00-09.00 น. ณ หองกษีรา 

ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร ศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพอเนกประสงค บุญชง วีสมหมาย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏศรีสะเกษ 
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คณะผูจัดทำ 

รายงานประจำป พ.ศ. 2565  
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ดร.เจษฎา ชาตรี ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา  โพนแกว ประธานกรรมการ 
อาจารย ดร.กริชบดินทร ผิวหอม รองประธานกรรมการ 
นางสาวเริงใจ  เขียวออน กรรมการ 
นางณภาภัช วงศเศษ    กรรมการ 
นางสุนีย  หุยวัน กรรมการ 
นางสาววัลลภา โสดา กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ กรรมการ 
นายวัณณุวรรธน  พิรมรัมย กรรมการ 
นายอภิวัฒน  สุกเหลือง กรรมการ 
นางสาวศรันญาวีย สุนีย กรรมการ 
นายศิราวุธ สงวนสิน กรรมการ 
นายไพบูลย คำเสียง กรรมการ 
นายวัชรา ทองวิเศษ กรรมการ 
นายพีรพัฒน แสงขาว กรรมการ 
นายประกาศิต ซอสันเทียะ กรรมการ 
นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร กรรมการ 
นางบัวลี แอนโก กรรมการ 
นางมาลัยพร คำพอง กรรมการ 
นายประคอง ธรรมนิยม กรรมการ 
นางทองวัน บุญนำ กรรมการ 
นางสาวพักษภิรมย สายสุนา กรรมการ 
นางลำพึง บัวจันอัฐ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาววรรณิดา ดวงมณี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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