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คํานํา 
 
     การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ประจําปีการศึกษา 2551  ได้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ตามแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ภายใต้แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 1) เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. มี 9 องค์ประกอบ 
40 ตัวบ่งช้ี  2)  เกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. มี 18 ตัวบ่งช้ี    
   สําหรับรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ประจําปีการศึกษา 2551  เล่มนี้ ได้ทําการสังเคราะห์จากผล
การประเมินตนเองของหน่วยงานภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มีการ
ดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้นําจุดเด่น จุดด้อย และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินภายใน ไปปรับปรุง  พัฒนางาน หรือกิจกรรมของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด  สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และของชาติ  ตลอดจน นําเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ในปี 2553 
ต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั 
    

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  เล่ม 121  ตอนพิเศษ 23 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ทําให้
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเป็น  มหาวิทยาลัย และเป็นนิติบุคคล มีอิสระ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ  ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 ในมาตรา
ที่ 10 ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ โดยจัดให้สํานักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษารวม
เป็นหน่วยงานเดียวกันภายใต้ช่ือ "สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ปร ัชญาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส่งเสริม  พัฒนาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย  
และพัฒนาภาษาแก่บุคลากรทุกสาขาอาชีพในท้องถิ่น 

ปณิธานของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและชุมชน มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย  

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมภาษาต่างๆ ให้กับบุคลากรทุกสาขาอาชีพเพื่อความเจริญก้าวหน้าของทอ้งถิน่ 

วิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นแหล่ง ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

โดยมีระบบที่ทันสมัย  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
ทักษะภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม 

 พันธกิจของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.  เผยแพร่และบริการวัสดุตีพิมพ์ วัสดุสื่อโสตทัศน์ และวัสดุอิเลคทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ 

ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งให้บริการแก่ชุมชน และบุคลากรในท้องถิ่น 
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2.  พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เน้นหลักการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด  และฐานข้อมูลทางวิชาการ 

3.  พัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และการจัดการ 
4.  สร้างเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ ICT และภาษาต่างประเทศ 
5.  บริการวิชาการและฝึกอบรมด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ  อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษา  และการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ 

3. ให้บริการแก่ชุมชนและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยในทุกด้าน 
4. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย 
5. พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 
โครงสร้างการบริหารสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ด้านนโยบายแผนและงบประมาณ) 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ด้านบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

สํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวหน้าหอสมุด หัวหน้าศูนย์ภาษา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จํานวนบุคลากรของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 53 คน จําแนกเป็นอาจารย์ประจํา 15 คน บุคลากรสายสนับสนุน 37 คน ที่อยู่ปฏิบัติงานจริง 
37 คน ลาศึกษาต่อ - คน   
 

จํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด จําแนกตามประเภทบุคลากร 

ที่ 
       ประเภทบุคลากร จํานวนที่สังกัด จํานวนที่ปฏิบติังาน 

ลาศึกษา
ต่อ 

1. อาจารย์ข้าราชการ 7 7 - 

2. อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 - 

3. อาจารย์สัญญาจ้างกับสถาบัน 6 6 - 

4. พนักงานราชการ  1 1 - 

5. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 - 

6. ข้าราชการพลเรือน 1 1 - 

7. ลูกจ้างชั่วคราว 31 31 - 

8. ลูกจ้างประจํา 4 4 - 

                    รวม 53 53 - 
 

 

จํานวนบุคลากรประจําทั้งหมด  จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ที่ ประเภทบุคลากร มัธยมต้น/

ต่ํากว่า  
ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1. อาจารย์ข้าราชการ - - - 1 6 - 7 

2. อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

- - - - 2 - 2 

3. อาจารย์สัญญาจ้างกับ
สถาบัน 

- - - 3 3 - 6 

4. พนักงานราชการ  - - - 1 - - 1 

5. พนักงานมหาวิทยาลัย - - - 1 - - 1 

6. ข้าราชการพลเรือน    - 1 - 1 

7. ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 6 22 - - 31 

8. ลูกจ้างประจํา 2 - - 2 - - 4 

รวม 4 1 6 30 12 - 53 
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กลุ่มงานที่เปิดบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลุม่งานที่เปิดบริการ
ทั้งหมด 12 กลุ่มงาน ดังตารางข้างล่าง 

จํานวนกลุ่มงานที่เปิดให้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2551 
 

จํานวนบุคลากร 
ที่ ชื่อกลุ่มงาน 

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท 
รวม 

1 สารบรรณและการเงิน 1 - - 1 

2 พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม 2 - - 2 

3 MIS 5 - - 5 

4 บริหารและจัดการเครือข่าย 1 - - 1 

5 บริการคอมพิวเตอร์และซ่อมบํารุง 2 - - 2 

6 งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 - - 2 

7 บริหารงานทั่วไป 3 - - 3 

8 เทคนิคห้องสมดุ 5 - - 5 

9 บริการสารสนเทศ 9 - - 9 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 - - 9 

11 บริหารงานทั่วไป 1 - - 1 

12 บริการและฝึกอบรม 1 - - 1 

รวม 41 - - 41 
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งบประมาณของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   ในปีงบประมาณ 2551 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้รับการจัดสรรเงิน
ทั้งหมด 36,099,094.79 บาท จากงบประมาณต่าง ๆ ดังนี้
 

แหล่งที่มา 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หอสมุด ศูนย์ภาษา รวม 

งบประมาณแผ่นดนิ 2,220,000.00 523,776.00 4,486,800.00 7,230,576.00 

งบประมาณบาํรุงการศึกษา พ.ศ. 2551 (บ.กศ) 2,842,480.00 2,570,080.00 - 5,412,560.00 

งบประมาณเงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
พ.ศ. 2551 (กศ.บป) 

3,985,200.00 4,301,594.00 105,080.00 8,391,874.00 

งบประมาณเงินโครงการ MIS 11,384,569.09 - - 11,384,569.09 

งบประมาณโครงการหารายได้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

70,815.70 - - 70,815.70 

งบประมาณโครงการจดัตั้งศูนย์การศึกษา 
ด้านแอนิเมช่ันและมัลติมีเดีย (SIPA) 

3,000,000.00 - - 3,000,000.00 

งบประมาณเงินโครงการบัณฑติศึกษาภาคพิเศษ - 392,400.00 - 392,400.00 

งบประมาณรายได้จากหนว่ยงานภายนอก 
(สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ) 

- - 216,300.00 216,300.00 

รวม 23,503,064.79 7,787,850.00 4,808,180.00 36,099,094.79 

 

อาคารสถานที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มีสถานที่ปฏิบัติการ ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 7) โดยแบ่งเป็น 
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้อง Internet Room 1, Internet Room 2, 

Animation & Multimedia, 721, 722 และ731  
2. สํานักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ห้อง 
3. ห้องควบคุมระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย จาํนวน 1 ห้อง 
4. ห้องควบคุมระบบเครือข่ายระบบ MIS จํานวน 1 ห้อง 
5. ห้องซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ห้อง 

หอสมุด มีสถานที่ ประกอบด้วย 2 อาคาร  คือ 
1.   อาคารหอสมุดเก่า ขนาด 2 ช้ัน มีเนื้อที่ประมาณ 1,207.50 ตารางเมตร  ประกอบด้วย 

ช้ัน 1 ให้บริการอินเทอร์เน็ต และพิมพ์งานทั่วไป  
ช้ัน 2 ให้บริการหนังสืออ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,  หนังสือปฏิบัติการ       

  หลักสูตร หนังสือวิทยานิพนธ์ , หนังสือวิจัย และหนังสือเยาวชน 
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2.  อาคารบรรณราชนครินทร์  ขนาด  6 ช้ัน  มีเนื้อที่ประมาณ  6,121 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 

ช้ัน 1  บริการวารสารและหนังสือพิมพ์,  มุม SET Corner, บริการเครื่องสืบค้นข้อมูล 
OPAC, จัดนิทรรศการตามวาระ, บริการรับฝากสัมภาระ, บริการตรวจหนังสือและเก็บสถิติคนเข้า-ออก 

ช้ัน 2  บริการยืม- คืนทรัพยากรสารสนเทศ, บริการ Book Café, บริการห้องอ่าน
หนังสือเฉพาะบุคคล, บริการเครื่องสืบค้นข้อมูล OPAC, บริการหนังสือหมวด 300, 900, บริการ
หนังสือใหม่ (แสดงไว้ที่ตู้โชว์หนังสือ) และที่ต้ังของสํานักงานหอสมุด   

ช้ัน 3  บริการถ่ายเอกสาร, บริการเครื่องสืบค้นข้อมูล OPAC, บริการหนังสือหมวด 000, 
500, 600,   บริการหนังสือใหม่ (แสดงไว้ที่ตู้โชว์หนังสือ) และห้องปฏิบัติงานเทคนิคและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 4  บริการห้องอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล, บริการเครื่องสืบค้นข้อมูล OPAC, บริการ
หนังสือหมวด 100, 200, 700, หนังสือภาษาอังกฤษหมวด 000-900, ห้องสมุดมีชีวิตด้วยเสียงดนตรี, 
บริการหนังสือใหม่ (แสดงไว้ที่ตู้โชว์หนังสือ), ห้องปฏิบัติงานสารบรรณและงานซ่อมบํารุงทรัพยากร
สารสนเทศ 

ช้ัน 5  บริการหนังสือหมวด 400, 800, นวนิยาย, หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
หนังสือผลงานทางวิชาการของอาจารย์และคู่มือนักศึกษา  (จัดเก็บไว้ที่ห้องศูนย์สิ่งพิมพ์) , บริการ
เครื่องสืบค้นข้อมูล OPAC, บริการหนังสือใหม่ (แสดงไว้ที่ตู้โชว์หนังสือ) และห้องประชุม  

ช้ัน 6 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา บริการห้องเรียน(ห้องโสตฯ 1, โสตฯ 2, โสตฯ 3),  
บริการยืม - คืนสื่อโสตทัศน์ 

ทั้ง 2 อาคาร  มีสะพานเชื่อมต่อระหว่างกันยาวประมาณ 28 เมตร  

ศูนย์ภาษา มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ห้องศึกษาภาษาด้วยตนเอง (SAC) ช้ัน 1อาคารหอสมุดเก่า  
2. ห้องสํานักงานศูนย์ภาษา อาคาร 1 ช้ัน 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เทียบกบัเกณฑแ์ละเทียบกับเปา้หมาย  

ประจําปีการศกึษา 2551 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ส่วนที่ 2 
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคณุภาพภายในเทยีบกับเกณฑ์ 
และเทียบกับเป้าหมายในปีการศึกษา 2551 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนนิการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการ 
    ดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
    ให้ครบทุกภารกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ระดับ  
  1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
  2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปีให้
สอดคล้องกันและกัน  และสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ 
  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
  5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบัน 
  6.  มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน เป้าประสงค์ 
เป้าหมายกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
อย่างสมํ่าเสมอ 
  7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 5  ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
5-6 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
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   ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินงาน ผ่านระดับ 7 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  
ดังนี้ 
  1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของสํานักวิทยบริการ (เอกสารหมายเลข 1.1.1) 
  2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน ของสํานักวิทยบริการโดยมีแผนการ
ดําเนินงานของแต่ละศูนย์ (เอกสารหมายเลข 1.1.2(1)-(2)) แผนปฏิบัติการประจําปีของแต่ละศูนย์ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.2(3)-(5)) 
  3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ (เอกสารหมายเลข 1.1.3) 
  4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกจิของสํานักวิทยบริการ (เอกสารหมายเลข 1.1.4) 
  5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ(เอกสาร
หมายเลข 1.1.5 (1)-(3)) 
  6. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างกลยทุธ์ของสํานกัวิทยบรกิาร (เอกสารหมายเลข 1.1.6) 
  7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ของสํานักวิทยบริการ (เอกสารหมายเลข 1.1.7) 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เปา้หมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

3 1   บรรล ุ มีการดําเนินการไม่ครบ 5  ข้อแรก 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 

1.1 มกีารกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน  
ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์ แผนการ
ดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนให้
ครบทุกภารกิจ 

- ผู้บริหารของสํานัก
วิทยบริการ ให้
ความสําคัญและมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ
จัดทําแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานภายในมี
ความตระหนักในเรื่อง
ของการวางแผน 

- หน่วยงานภายใน
ขาดแคลนบุคลากรที่
รับผิดชอบในงาน
วิเคราะห์นโยบายและ
แผน  
 

- ควรมีการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน ในเรือ่งการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ คือ 
การวางแผนกลยุทธ์  
การดําเนินงานตาม
แผน และการ 
ประเมินผลเชิงกลยุทธ์
เป็นต้น 
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หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 1.1.1       คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบรกิาร 
เอกสารหมายเลข 1.1.2(1)   แผนการดําเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 1.1.2(2)   แผนการดําเนินงานหอสมุด 
เอกสารหมายเลข 1.1.2(3)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 1.1.2(4) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หอสมุด 
เอกสารหมายเลข 1.1.2(5) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์ภาษา 
เอกสารหมายเลข 1.1.3      ภาพประชุมการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข 1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ของสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 1.1.5(1) บัญชีคุมยอดเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 1.1.5(2) บัญชีคุมยอดเงิน หอสมุด 
เอกสารหมายเลข 1.1.5(3) บัญชีคุมยอดเงิน ศูนย์ภาษา 
เอกสารหมายเลข 1.1.6     ภาพประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องการดําเนินงานของสํานัก ใน

วันที่ 30 เมษายน 2552 
เอกสารหมายเลข 1.1.7    รายงาน SAR ปีการศึกษา 2551 

 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวนิติญา  สังขนันท ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  60-74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  75-89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ  90-100 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

   ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ มีจํานวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปี 
งบประมาณ ทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบ ัติงานประจําปีงบประมาณ ที่บรรลุเป้าหมาย
จํานวน 16 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 80 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

100 3   บรรล ุ บรรลุเป้าหมายร้อยละ  90-100 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 

1.2  ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมายตามตัว
บ่งช้ีของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

- ผู้บริหารของสํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทุกระดับให้
ความสําคัญในการ
ควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

- คณาจารย์มภีาระ
งานสอนมาก  ทําให้ไม่
มีเวลาในภารกิจด้าน
อื่น เช่น ด้านการวิจัย 
- การรายงานข้อมูล 
ต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นเอกภาพ 

- ควรเร่งดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ และควรมี
การสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานใน
แต่ละตัวบ่งช้ี  โดย
เทียบกับเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งช้ี  ต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 
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หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 1.2.1 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการในการจัดทํารายงาน SAR ปีการศึกษา 2551 
(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 855/2552) 

เอกสารหมายเลข 1.2.2    ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 
2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข 1.2.2   ภาพประชุมการติดตามผลการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํา
รายงาน SAR 51 ของสํานักวิทยบริการ 

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวนิติญา  สังขนันท ์ 
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องค์ประกอบที่  5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
  1.  มีการจัดทํานโยบาย  แผนกลยุทธ์  และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
  2.  มีคณะกรรมการ   คณะทํางานหรือหน่วยงานดําเนินการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ตามแผนที่กําหนด 
  3.  มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
  4.  มีการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สังคม 
  6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการ
เรียนการสอน  หรือการวิจัย  หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  7.  มีการประเมินผลสัมฤทธิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ
บูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับภารกิจอื่น ๆ  ของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  เกณฑ์เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
5-6  ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

  ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินงาน ผ่านระดับ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.  
ดังนี้ 

1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแก่สังคมโดย
เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใช้บริการต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 5.1.1(1)–(3))  

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหน่วยงานดําเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนที่
กําหนด (เอกสารหมายเลข 5.1.2(1)-(3)) 

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สังคม (เอกสาร
หมายเลข 5.1.3(1)-(3)) 

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)-(2)) 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม (เอกสารหมายเลข 5.1.5(1)-(2)) 
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เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

5 2   บรรลุ       มีการดําเนินการ 5 ข้อแรก 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

5.1 มรีะบบและกลไก
ในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตาม
เป้าหมายของสถาบัน 

- มีการกําหนดแผนกล
ยุทธ์ และแผน
ดําเนินงานของการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 
- มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
กําหนดหลักเกณฑ์
และหรือระเบียบใน
การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและนําผล
การประเมินไป
พิจารณาปรับปรุง
ต่อไป 

- ขาดการจัดทําแผน 
การเชื่อมโยงและบูรณา
การการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเข้ากับ
การเรียนการสอน 
 
 
 

- สร้างความเขา้ใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําแผนอันนําไปสู่
การบูรณาการ 
เกี่ยวกับกิจกรรมการ
สอน วิจัย หรือการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 5.1.1(1)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หอสมุด 
เอกสารหมายเลข 5.1.1(3)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์ภาษา 
เอกสารหมายเลข 5.1.2(1)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่  1721/2551 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการโครงการอบรมปฏิบัติด้าน ICT สําหรับบุคลากร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข 5.1.2(2)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 25/2552 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการ 

โครงการอบรมหลักสูตรสําหรบับุคคลทั่วไป 
 

เอกสารหมายเลข 5.1.2(3)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 1906/2552 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่ขา้ราชการ
ตํารวจ ประจําปี พ.ศ. 2551 

เอกสารหมายเลข 5.1.3(1)   ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เอกสารหมายเลข 5.1.3(2)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง ผู้มีสิทธิใช้บริการ และให้บริการ

สารสนเทศ การทําบัตรสมาชิก การยืม - คืน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของหอสมุด 

เอกสารหมายเลข 5.1.3(3)   กฎการเข้าใช้ห้องศึกษาภาษาด้วยตนเอง 
เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)   แบบประเมินโครงการอบรมปฏิบัติการด้าน ICT สําหรับบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, โครงการอบรมหลักสูตรสําหรบับุคคลทั่วไป  
เอกสารหมายเลข 5.1.4(2)   แบบประเมิน โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) แก่ข้าราชการ

ตํารวจ ประจําปี พ.ศ. 2551 
เอกสารหมายเลข 5.1.5(1) ข้อมูลสรปุแบบประเมินโครงการอบรมปฏิบัติการด้าน  ICT สําหรับ

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, โครงการอบรมหลักสูตรสําหรบั
บุคคลทั่วไป 

เอกสารหมายเลข 5.1.5(2) ข้อมูลสรุปแบบประเมินโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) แก่
ข้าราชการตํารวจ ประจําปี พ.ศ. 2551 

 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวนิติญา  สังขนันท ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.4    ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ร้อยละ  65 - ร้อยละ  74 ร้อยละ  75 -  ร้อยละ 84 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

 ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน  และได้สํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละโครงการ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล ของ 
ก.พ.ร. ดังนี้ 

1.  สรุปแบบประเมินโครงการอบปฏิบัติด้าน ICT สําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต “หลักสูตร Microsoft Excel 2003” ด้วยคะแนน 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 

2.  สรุปแบบประเมินโครงการอบปฏิบัติด้าน ICT สําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต “หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2003” ด้วยคะแนน 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80 

3.  สรุปแบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป “หลักสูตร Microsoft 
Office 2003” ด้วยคะแนน 4.02 คิดเป็นร้อยละ 80.40 

4.  สรุปแบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไป “หลักสูตร Web 
Application Development using Ajax & PHP + MySQL” ด้วยคะแนน 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.80 

5.  สรุปแบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป “หลักสูตร ตรวจซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ” ด้วยคะแนน 4.07 คิดเป็นร้อยละ 81.40 

6.  สรุปแบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป “หลักสูตร สร้างเว็บสวย
ด้วย Joomla” ด้วยคะแนน 4.14 คิดเป็นร้อยละ 82.80 

7.  สรุปแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความทางวิชาการสําหรับ
การพิมพ์” ด้วยคะแนน 4.11 คิดเป็นร้อยละ 81.83 

8.  สรุปแบบประเมินโครงการ “การจัดการความรู้ในองค์กรของหอสมุด” ด้วยคะแนน 4.03 
คิดเป็นร้อยละ 80.54 

9.  สรุปแบบประเมินโครงการ “อบรมภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) แก่ข้าราชการตํารวจ
ประจําปี พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 1-2” ด้วยคะแนน 3.75 คิดเป็นร้อยละ 93.56 

ความพึงพอใจผู้รับบริการของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพของสํานัก
วิทยบริการ จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.70 
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เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

82.70 2   บรรล ุ ร้อยละความพึงพอใจ 9 โครงการ 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

5.4 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

-  มีการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการแต่ละ
โครงการบริการ
วิชาการมาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดีขึน้ 
- ใช้วิธีการคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยของร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
จากเกณฑ์การคํานวณ
ของ ก.พ.ร. 

- ขาดข้อสรุปการ
ปรับปรุงจากโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานักที่นํามา
ปรับปรุงบริการ 

- จัดทําข้อสรุปการ
ปรับปรุงบริการ
วิชาการของหน่วยงาน
ในสังกัดสํานัก 

 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 5.4.1(1) แบบสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพทั้ง 9 โครงการ 

เอกสารหมายเลข 5.4.1(2) รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้รับบริการทั้ง 9 โครงการ 
 

 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวนิติญา  สังขนันท ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.5  จํานวนแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
    หรือระดับนานาชาติ (จํานวนศูนย์เครือข่าย) ( เฉพาะสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต 
    และพัฒนาสังคม) 
 

ชนิดของตัวบง่ชี้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-2 แหล่ง 3 แหล่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 4 แหล่ง 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ จํานวน 5 แหล่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหี้องให้บริการด้าน Animation & Multimedia โดยได้รับความ
ร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)SIPA สาขาภูเก็ต (เอกสาร
หมายเลข 5.5.1) 

2. หอสมุด มมีุมบริการ SET Corner ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(เอกสารหมายเลข 5.5.2) 

3. หอสมุด มีบริการ Digital Collection เพื่อจัดทํา e-books ได้รับความร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 5.5.3) 

4. หอสมุด มีความร่วมมือโครงการยืมหนังสือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เอกสาร
หมายเลข 5.5.4) 

5. ศูนย์ภาษา มีห้องศึกษาภาษาด้วยตนเอง (ห้อง SAC) ได้รับการสนับสนนุโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ELLIS (สื่อการสอนภาษาอังกฤษ) จํานวน 40 License จากตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (เอกสารหมายเลข 5.5.5) 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(แหล่ง) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

5 3   บรรล ุ มากกว่าหรือเท่ากับ 4 แหล่ง 

 



             ผลการดําเนินงานและผลการประเมินภายใน   20 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

5.5 จํานวนแหล่ง
ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนย์เครือข่าย) 

-  มีแหล่งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับ 
จํานวน 5 แหลง่ ซึ่งมี
ทรัพยากรสารสนเทศ
หลากหลายประเภท
เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
- ได้รับความร่วมมือ
และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

-  สื่อการเรียนและ
ครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

- ควรจัดงบประมาณ
สนับสนุนใหท้าง
หอสมุดและศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามท่ีได้ทําแบบคําขอ
ในงบฯ แผ่นดิน ของ
แต่ละปีเพิ่มเติมตาม
เกณฑ์ร้อยละที่มี ใน
ตัวบ่งช้ีของ กพร. 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 5.5.1(1)     บันทึกข้อตกลง เรื่อง โครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Academy) 

เอกสารหมายเลข 5.5.1(2) ภาพถ่ายห้องปฏิบัติ Animation & Multimedia 
เอกสารหมายเลข 5.5.2(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมุมความรู้ตลาดทุน “Set Corner” 
เอกสารหมายเลข 5.5.2(2) ภาพมุมความรู้ตลาดทุน “Set Corner” 
เอกสารหมายเลข 5.5.3     ภาพหน้าจอเว็บไซต์ที่ให้บริการ (Digital Collection) 
เอกสารหมายเลข 5.5.4     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสารหมายเลข 5.5.5     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่

สถาบันอุดมศึกษา 
 

 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวนิติญา  สังขนันท ์ 
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องค์ประกอบที่  7   การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    ภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
  1. มีกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2. ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็นที่
ยอมรับในสถาบัน 
  4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน และ
ดําเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ มีภาวะผู้นําของผู้บริหารทุกระดับของสํานัก 
1.  มีกระบวนการสรรหาผู้บริหาร ที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (เอกสารหมายเลข 

7.2.1(1)-(11)) 
2.  ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพภาวะผู้นําที่มีอยู่โดย

คํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เอกสารหมายเลข 7.2.2) 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ

ในสถาบัน (เอกสารหมายเลข 7.2.3(1)-(3)) 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอย่างครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 7.2.4) 
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เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 2   บรรล ุ มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.2 ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

-  มีสภามหาวิทยาลัย
ดูแลและกํากับให้มี
การดําเนินงานไป
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

-  ผู้บริหารมีภาระงาน
มาก ทั้งงานสอน 
งานวิจัย งานสนับสนุน
อื่น ๆ 

- 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข  7.2.1(1)   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข  7.2.1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข  7.2.1(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบัน / สํานัก / ศูนย์ หรือหวัหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 

เอกสารหมายเลข  7.2.1(4)   ปฏิทินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข  7.2.1(5)   แบบสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.2.1(6)   แบบฟอร์มยินยอมให้เสนอชือ่เข้ารับการสรรหาตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.2.1(7)   แบบฟอร์มเสนอข้อมูลวิสัยทศัน์และแนวทางการบริหารสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.2.1(8)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอ

ช่ือเข้ารับการสรรหา เพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 7.2.1(9)   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งต้ังผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เอกสารหมายเลข 7.2.1(10)   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 714/2552 เรื่อง แต่งต้ังรอง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 7.2.1(11) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 750/2552 เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้างาน
ในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข  7.2.2      วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 7.2.3(1)   รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ของผู้บริหาร 
เอกสารหมายเลข 7.2.3(2)   ภาพการส่งมอบงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  

(ผศ.ศกัด์ิชาย เพชรช่วย) ส่งมอบงานให้แก่ (ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี) 
 

เอกสารหมายเลข  7.2.3(3)    สรุปรายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันของ
บุคลากร 

เอกสารหมายเลข  7.2.4       โครงการพัฒนาผู้บริหารใหม ่มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยใช้กระบวนการ
การมสี่วนร่วม 

 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  
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ตัวบ่งชี้ที่  7.3   มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  ระดับ 
  1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้  เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ 
  2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
  3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
  4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ 
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ ดังนี้ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ (เอกสารหมายเลข 7.3.1) 
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 (เอกสารหมายเลข 7.3.2) 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

(เอกสารหมายเลข 7.3.3) 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข 7.3.4) 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้  
 

 

 

 

 



             ผลการดําเนินงานและผลการประเมินภายใน   25 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 3   บรรล ุ มีการดําเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 
 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.3 มีการพัฒนา
สถาบันสู่องค์การ
เรียนรู้ 

- มีการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมและมกีารใช้
กระบวนการจัดการ
ความรู้ในการ
ดําเนินงาน 
- ผู้บริหารให้
ความสําคัญในการ
จัดการความรู้ 

-  ขาดการปรับปรุง
คู่มือสม่ําเสมอเพื่อให้
เป็นปัจจุบันและทันต่อ
เหตุการณ์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เช่นe-book, 
ฐานข้อมูลออนไลน์, 
ระบบยืมคืนด้วยตนเอง 
และการฝากสมัภาระ
ด้วยรหัส 

- ควรปรับปรุงคู่มือ
สม่ําเสมอเพื่อให้เป็น
ปัจจุบันและทนัต่อ
เหตุการณ์ที่ปรับเปลี่ยน
ไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เช่นe-book, 
ฐานข้อมูลออนไลน์, 
ระบบยืมคืนด้วยตนเอง 
และการฝากสมัภาระ
ด้วยรหัส 
- เพิ่มการถ่ายทอด
และสนับสนุนให้
บุคลากรในหนว่ยงาน
เข้าใจ และเรียนรู้การ
จัดการองค์ความรู้ 
ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 7.3.1(1)  จัดทําแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานสังกัด สํานักวิทยบริการ  
เอกสารหมายเลข 7.3.1(2)  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 419/2552  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM) 
เอกสารหมายเลข 7.3.2    บันทึกข้อความ ที่ 625/2552 ขออนุมัติโครงการ “การจดัการความรู้ใน

องค์กรสําหรับบุคลากรหอสมดุ” 
เอกสารหมายเลข 7.3.3    ภาพการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กรสําหรับบุคลากรหอสมุด 
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เอกสารหมายเลข 7.3.4    รายงานผลการประเมินการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กร
สําหรับบุคลากรหอสมุด ครั้งที่ 1 

  

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้ 
    บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
  1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม  ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะ      ในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง  การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง  การ
สนับสนุนเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล           การ
ปฏิบัติงาน  มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ 
  3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
  4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและ
ก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน 
  5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
  6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
อย่างน้อย 5 ข้อแรก 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (เอกสารหมายเลข 7.4.1(1)-(2)) 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสนับสนุน
เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผล การปฏิบัติงาน  มาตรการ
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สร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 
7.4.2(1)-(6)) 

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข (เอกสารหมายเลข 7.4.3(1)-(5)) 

4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน (เอกสารหมายเลข 7.4.4(1)-(2)) 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (เอกสารหมายเลข 7.4.5) 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

5 3   บรรล ุ มีการดําเนินการ 5 ข้อแรก 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.4  มีระบบและ
กลไกในการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา  และธาํรง
รักษาไว้ให้บุคลากร
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

- บุคคลากรทกุคนมี
ความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- มีการส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับ
การอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม
ทักษะความรู้ใหม่ ๆ  อย่าง
น้อย คนละ 1- 2 ครั้ง / ปี  
- มีการแบ่งภาระงานของ
บุคลากรตามหน้าที่
รับผิดชอบตรงตามความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง 
- มีการประเมินความพึง
พอใจในการทํางานอย่าง
สม่ําเสมอ 

- มีจํานวนบุคลากร
น้อยกว่าภาระงานแต่
ละงาน 
- ในบางงานขาด
บุคลากรที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 
- บุคลากรบางคนยัง
ขาดความชํานาญใน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ภาษาต่างประเทศ
สําหรับการพัฒนางาน 

- เพิ่มจํานวน
บุคลากรภายใน
หน่วยงานและมีการ
สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความชํานาญ
มาเสริมงานทีข่าด
แคลนเฉพาะดา้น 
พร้อมกับจัดอบรม
บุคลากรให้มคีวามรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ภาษาต่างประเทศ
สําหรับการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
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หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 7.4.1(1)    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

เอกสารหมายเลข 7.4.1(2)    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1 - 2 

เอกสารหมายเลข 7.4.2(1)    เอกสารการวิเคราะห์งาน (Job Analysis), อธิบายลักษณะงาน (Job 
Description), เอกสารระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

เอกสารหมายเลข 7.4.2(2)    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(3)    ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ของ

เจ้าหน้าที่ 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(4)    คําสั่งแต่งต้ังหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานของสํานัก 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(5)    รายงานสถิติการเข้า - ออกของบุคลากรในสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(6)    คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(7)    ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจ้างบุคลากร พ.ศ. 

2546 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(1)    รายงานการประชุม เรื่องการนําระบบ 5 ส มาใช้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 

8/2550 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และเอกสารประกอบการประชุม การ
ดําเนินงานจัดทํา 5 ส 

เอกสารหมายเลข 7.4.3(2)   ภาพถ่ายการทํากิจกรรม 5 ส (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(3)   บันทึกข้อความ เรื่อง เชิญประชุม วาระการประชุม “ขวัญใจเจ้าหน้าที่

หอสมุด” 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(4)    แบบแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมงานหอสมุด “ขวัญใจเจ้าหน้าที่

หอสมุด” 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(5)    ภาพการมอบรางวัลขวัญใจเจา้หน้าที่หอสมดุ จํานวน 3 รางวัล 
เอกสารหมายเลข 7.4.4(1) เอกสารการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของผูอ้ํานวยการสํานัก 
เอกสารหมายเลข 7.4.4(2)     เอกสารการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของอาจารย์ประจําศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 7.4.5        แบบฟอร์มการประเมินระบบงานภายในสํานักวิทยบริการ 

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  
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ตัวบ่งชี้ที่  7.4.2  ร้อยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ 
     ในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ.5.11) 
 
 

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - 44 ร้อยละ 45 - 69 ≥   ร้อยละ 70 
 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

  ในปีการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการ มีบุคลากรประจําสายสนับสนุน (ปฏิบัติงานเกิน 9
เดือน) จํานวน 36 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 71.05 
 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สมศ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

71.05 3   บรรล ุ ≥   ร้อยละ 70 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ได้รบัการ
พัฒนาความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  (สมศ.
5.11) 

- หน่วยงานในสังกัด
สํานักวิทยบริการ มี
แผนการพัฒนาบุคลากร
ทุกปี 
- มีการจัดสรร
งบประมาณสําหรับส่ง
บุคลากรไปอบรม 
ประชุม สัมมนา คนละ 
2 ครั้งต่อปี 
- มีการนําความรู้ที่ได้รับ
มาถ่ายทอดใหก้ับ
บุคลากรในองค์กรทราบ 

- -  จัดกิจกรรม
การศึกษาดูงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้
และความสามารถ
ให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น 
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หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 7.4.2.1   แผนพัฒนาบุคลากร ในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
เอกสารหมายเลข 7.4.2.2   แบบบันทึกข้อมูล พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
เอกสารหมายเลข 7.4.2.3   โครงการ “การจัดการความรู้ในองค์การ” 

 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
  1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
  3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 
  4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานขอ้มูล 
  5.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
  6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 2 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
อย่างน้อย 3 ข้อแรก 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

 ในปีการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการ มีศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การ
เรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 7.5.1(1)-(3))  
2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยมีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ

ต่าง ๆ ได้แก่  
2.1  ระบบแนวการสอนออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 7.5.2(1)) 
2.2 ระบบประเมินการสอนออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 7.5.2(2)) 
2.3 ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 7.5.2(3)) 
2.4 ระบบฝากประวัติและสืบค้นตําแหน่งงาน (เอกสารหมายเลข 7.5.2(4)) 
2.5 ระบบการให้บริการข้อมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 7.5.2(5)) 
2.6 ระบบตรวจสอบและปรับปรุงที่อยู่นักศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.5.2(6)) 
2.7 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารหมายเลข 7.5.2(7)) 
2.8 ระบบบริหารงานบุคลากรและระบบเงินเดือน  (เอกสารหมายเลข 7.5.2(8)) 
2.9 ระบบบริการการศึกษา  (เอกสารหมายเลข 7.5.2(9)) 

3. หอสมุดได้มนีโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อบริการการเรียนการสอนและการวิจัย  
โดยแยกเป็นประเภทฐานข้อมูลดังนี้  
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3.1  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS virtua (43.7) ที่หอสมุดได้จัดช้ือจากบริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน 
เพื่อบริการการเรียนการสอนและวิจัย จํานวน 2 ฐาน (เอกสารหมายเลข 7.5.3(1)) 

3.2  ฐานข้อมูลที่หอสมุดบอกรับ 1 ฐาน ได้แก่ ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ บอกรับจาก
บริษัท มติชน จํากัด (เอกสารหมายเลข 7.5.3(2)) 

3.3  ฐานข้อมูลที่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้กับหอสมุด จํานวน 
11 ฐาน  (เอกสารหมายเลข 7.5.3(3)) 

3.4  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Digital Collection) (เอกสารหมายเลข 7.5.3(4)) 
4. มีระบบฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  8  Module  และมีระบบ  OPAC 

เพื่อใช้ในการสืบค้นสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข 7.5.4) 
5. มีการประเมนิประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล โดยหอสมุดได้ใช้จ่ายค่า 

บํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นรายปี ให้กับ บริบัท บุ๊ค โปรโมช่ัน (เอกสารหมายเลข 7.5.5) 
6.  มีโปรแกรมสําเร็จรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Tell Me More (เอกสารหมายเลข 

7.5.6) 
7.  มีโปรแกรมสําเร็จรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Ellis (เอกสารหมายเลข 7.5.7) 
8. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลโดยการเข้ารหัสผ่านในการ

ใช้งานระบบลงทะเบียนบัณฑิตและข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต (เอกสารหมายเลข 7.5.8) 
9. มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของหอสมุดผ่านระบบเครือข่ายกับสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข 7.5.9) 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 3   บรรล ุ มีการดําเนินการระดับ 1-3 และ 6 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.5  ศักยภาพของ
ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารการเรียน
การสอน และการวิจัย 

- มีการแต่งต้ังผู้บริหาร
ดูแล รับผิดชอบและมี
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
โดยเฉพาะ 
 

-  
 

- ควรมีการช้ีแจง ทํา
ความเข้าใจและ
กําหนดนโยบายด้าน
ข้อมูลให้ชัดเจน แจ้ง
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- ควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
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ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

 - มีระบบฐานขอ้มูล
เพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัยทีเ่ป็น
สากลและมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการบํารุงรกัษา 
(Maintenance) 
ระบบฐานข้อมูลเป็น
ประจําทุกปี ปีละ 4 
ครั้ง 

 ฐานข้อมูลเพื่อนําผล
การประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 7.5.1(1)   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 - 2552 
เอกสารหมายเลข 7.5.1(2)   แผนกลยุทธ์ 5 ปี ของหอสมดุ 
เอกสารหมายเลข 7.5.1(3)   แผนปฏิบัติการประจําปี 2552 ศูนย์ภาษา 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(1)   เอกสารระบบแนวการสอนออนไลน์ 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(2)   เอกสารระบบประเมินการสอนออนไลน์ 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(3)   เอกสารระบบลงลงทะเบียนบัณฑิตและข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(4)   เอกสารระบบฝากประวัติและสืบค้นตําแหน่งงาน 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(5)   เอกสารระบบการให้บริการข้อมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(6)   เอกสารระบบตรวจสอบและปรับปรุงที่อยู่นักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(7)   เอกสารระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
เอกสารหมายเลข 7.5.2(8)   เอกสารระบบบริหารงานบุคลากรและระบบเงินเดือน 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(9)   เอกสารระบบบริการการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(1)   หน้าจอเว็บไซต์หอสมุดที่บรกิารสืบค้นสารสนเทศมฐีานขอ้มูลหนังสือ

และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(2)   ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ บอกรับจากบริษัท มติชน จํากัด 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(3) ฐานข้อมูลทีส่ํานักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรบัให้หอสมุด 

จํานวน 11 ฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(4)   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Digital Collection) 
เอกสารหมายเลข 7.5.4    เอกสารการบอกรับ ฐานข้อมลูโปรแกรม VTLS แต่ละ Module 
เอกสารหมายเลข 7.5.5   เอกสารรายงานการดูแลระบบโปรแกรม VTLS จาก บริษทั บุ๊ค 

โปรโมช่ัน ซึ่ง 1 ปี ทางบริษทัจะเข้าดูแลระบบ 4 ครั้ง 
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เอกสารหมายเลข 7.5.6    เอกสารโปรแกรมสําเร็จรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Tell 
Me More 

เอกสารหมายเลข 7.5.7    เอกสารโปรแกรมสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ Ellis 
เอกสารหมายเลข 7.5.8   แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูล ระบบ   

ลงทะเบียนบัณฑิตและข้อมูลภาวะ การมีงานทําของบณัฑติ 
เอกสารหมายเลข 7.5.9 มีระบบฐานข้อมูลที่มาเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายหอสมดุกับ สกอ. 

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่  7.6 ระดับความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
  1.  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ  เอกสาร
สิ่งพิมพ์เว็บไซด์ นิทรรศการ 
  2.  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดย
ทั่วอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
  3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  เช่น  จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
3-4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 
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การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ ประสบความสําเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมใน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.  มีการดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใสในด้านต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1  เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th (เอกสารหมายเลข 7.6.1(1)) 
1.2  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.pkru.ac.th/ (เอกสาร

หมายเลข 7.6.1(2)) 
1.3  ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ http://itc.pkru.ac.th (เอกสารหมายเลข 7.6.1(3)) 
1.4  หอสมุด http://lib.pkru.ac.th/(เอกสารหมายเลข 7.6.1(4)) 
1.5  ข่าวสารหอสมุด (เอกสารหมายเลข 7.6.1(5)) 
1.6  แผ่นพับ (เอกสารหมายเลข 7.6.1(6)) 

2.  มีช่องทางในการที่ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ 
ดังนี้ 

2.1  ตู้แสดงความคิดเห็น (เอกสารหมายเลข 7.6.2(1) 
2.2  E-mail : ict@pkru.ac.th ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, E-mail : library@pkru.ac.th 

หอสมุด (เอกสารหมายเลข 7.6.2(2) 
2.3  โทรศัพท์ : 086-4702783 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, 076-240221 หอสมุด, 084-

1871827 ศูนย์ภาษา (เอกสารหมายเลข 7.6.2(3) 
2.4  กล่องรับแสดงความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป (เอกสารหมายเลข 7.6.2(4) 

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนที่ผ่านทางอีเมล์ ไปประกอบการบริหารงาน โดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (เอกสารหมายเลข 7.6.3) 

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  ทั้งที่เป็นทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่องและชัดเจน (เอกสารหมายเลข 7.6.4(1)) การจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มงาน MIS และเจ้าหน้าที่ของบริษัท วิช่ันเน็ต เกี่ยวกับระบบ MIS (เอกสาร
หมายเลข 7.6.4(2)) 

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน (เอกสารหมายเลข 7.6.5) 
 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 2   บรรล ุ มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 

http://www.pkru.ac.th/
http://arit.pkru.ac.th/
http://172.22.100.247/itc/
http://lib.pkru.ac.th/
mailto:ict@pkru.ac.th
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.6 ระดับ
ความสําเร็จในการ
เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

- มีช่องทางจํานวนมากใน
การเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร 
- ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเป็นอย่างดีใน
การให้คําปรึกษา 

- มีช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลบางช่องทางยัง
ไม่สามารถใช้ได้อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากติด
เรื่องกฎหมายคุ้มครอง 
 

- ควรมีการขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการเพิ่ม
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 
- ควรมีการทบทวนที่
ปรึกษาภาคประชาชน 
โดยให้ครอบคลุมทุก
ภาคอาชีพ 
 

 
หลักฐานอา้งองิ 
เอกสารหมายเลข 7.6.1(1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.pkru.ac.th/  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.pkru.ac.th  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(4) หอสมุด http://lib.pkru.ac.th/
เอกสารหมายเลข 7.6.1(5) ข่าวสารหอสมดุ  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(6) แผ่นพับ  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(1) ตู้แสดงความคิดเห็น  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(2) E-mail : ict@pkru.ac.th ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, E-mail : 

libriphuket@yahoo.com หอสมุด  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(3) โทรศัพท์ : 086-4702783 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, 076-240221 

หอสมุด, 084-1871827 ศูนย์ภาษา  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(4) กล่องรับแสดงความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป  
เอกสารหมายเลข 7.6.2   ภาพการให้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าจากประชาชน 
เอกสารหมายเลข 7.6.3   รายงานข้อมูลการแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล์ itc@pkru.ac.th โดยเจ้าที่ 

ที่รับผิดชอบ 
เอกสารหมายเลข 7.6.4(1) คําสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน 
เอกสารหมายเลข 7.6.4(2) รายงานการประชุม (กลุ่มงาน MIS) 
เอกสารหมายเลข 7.6.5   รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงาน 

 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  

http://www.pkru.ac.th/
http://arit.pkru.ac.th/
http://itc.pkru.ac.th/
http://lib.pkru.ac.th/
mailto:ict@pkru.ac.th
mailto:itc@pkru.ac.th
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ตัวบ่งชี้ที่  7.8   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 
  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน   ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย หรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
  2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
3-4  ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

 ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 
7.8.1) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกล่าวต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 2   บรรล ุ มีการดําเนินการ 3-4  ข้อแรก 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7 .8  มีการนํ าระบบ
บริหารความเสี่ยงมา
ใ ช้ ใ นก ร ะบวนกา ร
บริหารการศึกษา 

- มีระบบบริหารความ
เสี่ยง โดยการบริหาร
ปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม และ
กระบวนการ การ
ดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อ
ลดข้อจํากัด (ความ
เสี่ยง) อันจะเกิดใน
อนาคต 

-  บุคลากรมีความ
เข้าใจเรื่องระบบ
บร ิหารความเสี่ยงใน
ระดับน้อย 
 

-  ควรเพิ่มความรู้ด้าน
ความเสี่ยงแก่บุคลากร
ทุกฝ่าย 
-  ควรดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง
และรายงาน
ความก้าวหน้าหรือ
ความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผน 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 7.8.1   คําสั่งมหาวิทยาลัยรราชภัฏภูเก็ต ที่ 942/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข 7.8.2   รายงานโครงการบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  
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ตัวบ่งชี้ที่  7.9  ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ 
ระดับบุคคล 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
  1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
  2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
  3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
  4. มีการจัดทํา   Strategy Map  ของหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า โดยกําหนด
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
  5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเท่า 
  6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามคํารับรองของผู้บริหาร
ต่าง ๆ  
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามคํารับรอง 
  8. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานของผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
5 - 7  ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ ประสบความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
  1. มีการประชุมกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการประเมินผลภายในสํานักวิทยบริการ
(เอกสารหมายเลข 7.9.1) 
  2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานักวิทยบริการ (เอกสารหมายเลข 7.9.2) 
  3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน (เอกสาร
หมายเลข 7.9.3) 
  4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหน่วยงานในระดับสํานัก โดยกําหนดเป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 7.9.4(1)-(2)) 
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  5. มีการยืนยันวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการ (เอกสารหมายเลข 
7.9.5) 
  6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามคํารับรองของผู้บริหาร
ต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 7.9.6) 
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายตามคํารับรอง (เอกสารหมายเลข 
7.9.6) 
  8. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานของผู้บริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสร้างแรงจูงใจ 
(เอกสารหมายเลข 7.9.7) 
 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

7 2   บรรล ุ มีการดําเนินการ 5 - 7  ข้อแรก 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

7.9 ระดับความสําเร็จ
ของการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล 
 

- มีการประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคลอย่าง
น้อย 5 ครั้ง  
- มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยการ
ประชุมคณะกรรมการ
ที่จัดทํา SAR เป็น
ระยะ ๆ 

- มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการประเมิน 
ทําให้คณะผู้จดัทําSAR 
ต้องปรับเปลี่ยนความ
เข้าใจในการประเมิน
ทุกครั้งที่มีการประเมิน 
- คณะผูจ้ัดทํา SAR 
ค่อนข้างสับสนในตัว 
บ่งช้ีที่แตกต่างกันของ 
สกอ. สมศ. และ
ก.พ.ร. 

- ควรมีตัวอย่างการ
ประเมินที่ชัดเจนกว่านี้ 
และควรมีหน่วยงาน
หรือตัวแทนจากกอง
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตอย่างน้อย 2-3 
คน ที่คอยให้
คําปรึกษาและชี้แนะ
ได้ 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 7.9.1    ภาพการประชุมผู้บริหารถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานจัดทํา SAR ให้กบั
หน่วยงานในสังกัด 

เอกสารหมายเลข 7.9.2    แผนงานการประเมินผลภายใน 
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เอกสารหมายเลข 7.9.3    ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 
2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข 7.9.4(1)   กําหนดการ การจัดทํา SAR ของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7.9.4(2)   แผนยุทธศาสตร์การจัดทํา SAR ของสํานัก 
เอกสารหมายเลข 7.9.5    รายงาน SAR 51 ของหน่วยงานในสังกัด 
เอกสารหมายเลข 7.9.6    ภาพการประชุมประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานการจัดทํา SAR แต่ละตัว

บ่งช้ี ของแต่ละหน่วยงาน  
เอกสารหมายเลข 7.9.7    รายงาน SAR 51 ของสํานัก ฉบับร่าง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร

ของสํานัก 
เอกสารหมายเลข 7.9.8    SAR 51 ของสํานัก ฉบับสมบูรณ์ 

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสมชาย  ไชยโคต  
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องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  8.1   มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
  1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
  3.  มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
  5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
  6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
  7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 5 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
5 - 6 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

   ในปีการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการ มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(เอกสารหมายเลข 8.1.1) 
  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส  ตรวจสอบได้ (เอกสารหมายเลข 8.1.2(1)-(8)) 
  3.  มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 8.1.3(1)-(2)) 
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  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 8.1.4(1)-(3)) 
  5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 8.1.5) 
  6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (ใช้สมุดคุมยอดโดยมีบัญชีการใช้จ่ายเงินแต่ละครั้ง) 
  7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (เอกสารหมายเลข 8.1.6) 
 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

7 3   บรรล ุ มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

8.1 มรีะบบและกลไก
ในการจัดสรร  การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

- มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร
งบประมาณที่ชัดเจน 
- มีการรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาส เพื่อ
ส่งให้กับกองแผนและ
นโยบายดําเนิน
ตรวจสอบ 
- มีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณไว้
ล่วงหน้าและ
สอดคล้องกับแผน
กิจกรรม 

- ข้อมลูทางการเงิน
ขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน 
- การตรวจสอบ
การเงินและ
งบประมาณยังไม่เป็น
ระบบเท่าที่ควร 

- ควรมีการจัดทําสถิติ
ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจ 
- ควรเพิ่มบุคลากร
สําหรับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การทํางาน
รวดเร็วและทั่วถึง 

หลักฐานอา้งองิ 
 
เอกสารหมายเลข 8.1.1      เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(1)   รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(2)   บัญชีคุมเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา พ.ศ. 2551 (บ.กศ) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(3)   บัญชีคุมเงินงบประมาณเงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2551 

(กศ.บป) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(4)   บัญชีคุมเงินงบประมาณเงินโครงการ MIS  
เอกสารหมายเลข 8.1.2(5)   บัญชีคุมเงินงบประมาณโครงการหารายได้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(6)   บัญชีคุมเงินงบประมาณโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและ

มัลติมีเดีย (SIPA) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(7)   บัญชีคุมเงินโครงการบัณฑิตศึกษา 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(8)   บัญชีคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เอกสารหมายเลข 8.1.3(1)   โปรแกรม Microsoft excel สําหรับการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 8.1.3(2)   โปรแกรม Microsoft excel สําหรับการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินของ

หอสมุด 
เอกสารหมายเลข 8.1.4(1)   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 
เอกสารหมายเลข 8.1.4(2)   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 
เอกสารหมายเลข 8.1.4(3)   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 
เอกสารหมายเลข 8.1.5    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ (สรุปตอนสิ้นปีงบประมาณ 51) 
เอกสารหมายเลข 8.1.6   รายงานการประชุม เกี่ยวกับงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวดวงรัตน์  โกยกิจเจรญิ  
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ตัวบ่งชี้ที ่8.1.7  :  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศต่อ 
นักศึกษา  (สมศ. 6.9) 

 

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 3,999 บาท 4,000  - 5,999 บาท   6,000 บาท ≥
 

ผลการดําเนนิงาน 
สํานักวิทยบริการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณ ดังนี้ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข  8.1.7(1)) 
2. งบประมาณบํารุงการศึกษา พ.ศ. 2551 (บ.กศ) (เอกสารหมายเลข  8.1.7(2)) 
3. งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2551 (กศ.บป) (เอกสารหมายเลข  

8.1.7(3)) 
4. งบประมาณโครงการ MIS (เอกสารหมายเลข  8.1.7(4)) 
5. งบประมาณโครงการหารายได้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข  8.1.7(5)) 
6. งบประมาณโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (SIPA) (เอกสาร

หมายเลข  8.1.7(6)) 
7. งบประมาณโครงการบัณฑิตศึกษา (เอกสารหมายเลข  8.1.7(7)) 
8. งบประมาณแผ่นดิน (เอกสารหมายเลข  8.1.7(8)) 

ปีงบประมาณประจําปี 2551 ของระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 
36,099,094.79 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ โปรแกรมและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์, ค่าใช้สอย, ค่าตอบแทนและค่าสาธารณูปโภค 

เพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาคือ  
2,912.81 บาท/คน ดังรายละเอียดในตาราง 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์   
   และศูนยส์ารสนเทศ ปีงบประมาณ 2551 

บาท 36,099,094.79 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2551 คน 12,393.22 (FTES) 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์  
   และศูนยส์ารสนเทศต่อนักศึกษา ปีงบประมาณ 2551 

บาท 2,912.81 
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เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 

(บาท) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สมศ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

2,912.81 1   บรรล ุ มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1 – 3,999 บาท 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

8.1.7  :  ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ใช้ในระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ 
และศูนย์สารสนเทศ
ต่อนักศึกษา  (สมศ. 
6.9) 

- มแีหล่งจัดสรร
งบประมาณจากหลาย
หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย 

- จํานวนเงินที่ได้รับ
จัดสรร เมื่อเทยีบกับ
นักศึกษาเต็มเวลา มี
ค่าเฉลี่ยที่น้อย 

- มหาวิทยาลัยควรให้
ความสําคัญในเรื่อง
การศึกษาค้นคว้า การ
อ่านหนังสือและการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เข้า
มาพัฒนาการเรียนการ
สอนและการ
ดําเนินงานโดยจัดสรร
งบประมาณมาใช้ใน
ส่วนนี้ให้มากขึน้ 

 
 

รายการหลักฐาน 
เอกสารหมายเลข  8.1.7(1)   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์จากงบประมาณแผน่ดิน 
เอกสารหมายเลข  8.1.7(2)   งบประมาณบํารุงการศึกษา พ.ศ. 2551 (บ.กศ) 
เอกสารหมายเลข  8.1.7(3)   งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2551 (กศ.บป) 
เอกสารหมายเลข  8.1.7(4)   งบประมาณโครงการ MIS  
เอกสารหมายเลข  8.1.7(5)   งบประมาณโครงการหารายได้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข  8.1.7(6)   งบประมาณโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

SIPA)  
เอกสารหมายเลข  8.1.7(7)   งบประมาณโครงการบัณฑิตศึกษา 
เอกสารหมายเลข  8.1.7(8)   งบประมาณแผ่นดิน 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวดวงรัตน์  โกยกิจเจรญิ  
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ตัวบ่งชี้ที่  8.2   มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร่วมกัน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้   กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 
  1.  มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของสถาบัน 
  2.  มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรพัยากรของสถาบัน 
  3.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน 
  4.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
  5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

   ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ ได้มกีารใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน ดังนี้ 

1.  มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับหน่วยงาน
ภายนอก และมีกลไกการบรหิารทรัพยากรโดยมีรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ดูแลงานด้านนโยบาย
แผนและงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 8.2.1(1)-(4)) 

2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของสถาบัน (เอกสารหมายเลข 8.2.2(1)-
(2)) 

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน (เอกสารหมายเลข 8.2.3(1)-(2)) 
4. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน (เอกสารหมายเลข 8.2.4(1)-(2)) 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น (เอกสาร

หมายเลข 8.2.5(1)-(2)) 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 3   บรรล ุ มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

8.2  มีการใช้
ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบัน
ร่วมกัน 

- ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานภายนอกใน
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
- ผู้บริหารทุกระดับให้
ความสําคัญและ
ร่วมมือกันในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 
- คณาจารย์และ
บุคลากรมี
ความสามารถ เป็นที่
น่าเชื่อถือของ
บุคคลภายนอกและ
ก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

-  ทรัพยากรบางอย่าง
ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
- ระบบการติดตามผล
การใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอก
ของสํานักฯ  รว่มกัน
ขาดการจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

-  ควรพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามความ
จําเป็นเร่งด่วนเพื่อ
สนองความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
-  ควรมีการรายงาน
ผลการประหยดั
งบประมาณที่เกิดจาก
การใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 
เอกสารหมายเลข 8.2.1(1) บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสํานักงาน SIPA 

สาขาภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข  8.2.1(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เอกสารหมายเลข 8.2.1(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 714/2552 เรื่อง แต่งต้ังรอง

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 8.2.2(1) ประกาศว่าด้วยกฏเกณฑ์ของโครงการยืม-คนื ทรัพยากรสารนิเทศ

ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โครงการจัดต้ังวิทยาเขตภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข 8.2.2(2) แนวปฏิบัติว่าด้วยการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข 8.2.3(1) แผนการใช้ทรพัยากรร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
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เอกสารหมายเลข 8.2.3(2) หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน 
เอกสารหมายเลข 8.2.4(1) แผนการใช้ทรพัยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 8.2.4(2) หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
เอกสารหมายเลข 8.2.5(1) สถิติการให้บรกิารแก่หน่วยงานภายใน 
เอกสารหมายเลข 8.2.5(2) สถิติการให้บรกิารแก่หน่วยงานภายนอก 

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวดวงรัตน์  โกยกิจเจรญิ  
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องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
    บริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้    กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 
  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ การพัฒนา
ของสถาบัน 
  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
  3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การ
อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ        การ
ติดตาม  ตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา (อย่างน้อย  3 ปี นับรวมปีที่มีการ
ติดตาม) 
  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
  6.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  และใช้
ร่วมกันทั้งระดับบุคคล  ภาควิชา  คณะ  และสถาบัน 
  7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 4 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ  
 4  ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
อย่างน้อย  5 ข้อแรก 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 
 

ในปีการศึกษา 2551  สํานักวิทยบริการ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ดังนี้ 
  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ  การพัฒนา
ของสถาบัน (เอกสารหมายเลข 9.1.1) 
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  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
(เอกสารหมายเลข 9.1.2) 
  3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้  และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษาและ
มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก (เอกสารหมายเลข 9.1.3) 
  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม  
ตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา (อย่างน้อย  3 ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 
(เอกสารหมายเลข 9.1.4) 
  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 9.1.5) 
  6.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  และใช้ร่วมกัน
ทั้งระดับบุคคล  ภาควิชา  คณะ  และสถาบัน (เอกสารหมายเลข 9.1.6) 
   

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

6 3   บรรล ุ มีการดําเนินการครบทุกข้อ 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

9.1 มรีะบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ 
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

- สํานักมีระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม
กับระดับการพัฒนา
ของสถาบัน 
- ผู้บริหารให้
ความสําคัญ และมีการ
ประชุม พูดคุย 
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สม่ําเสมอ 

- ระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทีส่นับสนุน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่สามารถ
ใช้ร่วมกันได้ทั้งใน
ระดับบุคคล โปรแกรม
วิชา คณะ และสํานัก 
- การสร้างเครอืข่าย
ด้านประกันคุณภาพ
กับหน่วยงานภายนอก
ยังไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร 

-  ควรจัดระบบฐาน 
ข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลหลักของ
สถาบัน เพื่อสามารถ
นําไปใช้เพื่อการ
วางแผน การ
ปฏิบัติงานประจํา  
การตรวจสอบประเมิน 
ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงพัฒนา 
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-  ควรมีการใหค้วามรู้
และทักษะด้านการ  
ประกันคุณภาพเฉพาะ
ผู้ที่รับผิดชอบจัดทํา 
SAR 

 
หลักฐานอา้งองิ 

เอกสารหมายเลข 9.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยาบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.1.2 รูปภาพการประชุมช้ีแจงผลการประกันคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข 9.1.3 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 และ

ตารางการกําหนดองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยฯ 
เอกสารหมายเลข 9.1.4 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 ของหน่วยงานในสังกัด 

สํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.1.5 สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน SAR ปีการศึกษา 

2550 
เอกสารหมายเลข 9.1.6   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของงานประกัน

คุณภาพการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์ : 
http://www.pkru.ac.th/~qa_pkru/

 
ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวดวงรัตน์  โกยกิจเจรญิ  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่  9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
  1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       ระดับ
คณะ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
  2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน 
  3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 
  4.  มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

http://www.pkru.ac.th/%7Eqa_pkru/
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  5.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี  
เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 
ไม่ครบ 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
 3 ข้อแรก 

มีการดําเนินการ 
อย่างน้อย 4 ข้อแรก 

 

การดําเนินงานและผลการดําเนนิงาน 

   ในปีการศึกษา 2551 สํานักวิทยบริการ มีความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 
  1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       ระดับ
สํานัก และสถาบันอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 9.3.1) 
  2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน (เอกสารหมายเลข 9.3.2) 
  3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 9.3.3) 
  4.  มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
(เอกสารหมายเลข 9.3.4) 

เป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
(ระดับ) 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตวั
บ่งชี้ของ สกอ. 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
เหตุผล 

4 3   บรรล ุ มีการดําเนินการ 4 ข้อแรก 

 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดอ่อน และแนวทางการพฒันา 

ตัวบ่งช้ี จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 

9.3 ระดับความสําเร็จ
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- สํานักวิทยบรกิารมี
การดําเนินการตาม
ระบบและกลการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับสํานัก  และ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

- ไม่มกีารพัฒนา
นวัตกรรมใหม ่ๆ ที่
นํามาใช้ในการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 
- มีการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการใน
การปรับปรุงการ

- ควรมีโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสง่เสริม
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การดําเนินการด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อนําไปสู่ 
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- มีการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- บุคลากรทุกคน ทุก
ระดับเห็นความสําคัญ
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ดําเนินงานของ
หน่วยงานระดับคณะ 
สํานัก ค่อนข้างน้อย 

นวัตกรรมใหม่ๆ  
 

 
หลักฐานอา้งองิ 
 

เอกสารหมายเลข 9.3.1 รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัด สํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.3.2 รายงานการประเมินตนเองของ สํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.3.3 แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หน่วยงาน ปีการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 9.3.4 สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน SAR ปีการศึกษา 

2550 
 

ผู้กํากับดูแลตวับ่งชี ้   ผศ.ทรงเกียรติ  ภาวดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวดวงรัตน์  โกยกิจเจรญิ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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ส่วนที่ 3 
 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตารางที่ ส 1.    สรุปการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

ประเภทสถาบนั  :  เนน้พัฒนาสังคม      

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค ์ และแผนการดาํเนนิการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับ 7 ผ่านระดับ 3 1 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 80 100.00 % 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 2 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 5 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละ 75 82.70 % 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 4 แหล่ง 5 แหล่ง 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 2.33 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระดับ 5 ผ่านระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4.2 ร้อยละ 70 71.05 %  3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ระดับ 8 ผ่านระดับ 7 2 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 2.50 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 ผ่านระดับ 7 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1.7 3,999 บาท 2,912.81 บาท 1 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ระดับ 5 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 2.33 คะแนน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระดับ 6 ผ่านระดับ 6 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9 3.00 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.43 คะแนน 
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ตารางที่  ส 2.    สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
 

ประเภทสถาบนั :  เน้นพัฒนาสังคม      

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ก      มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการ   
                                     ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับ 7 ผ่านระดับ 3 1 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 80 100.00 % 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระดับ 5 ผ่านระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ระดับ 8 ผ่านระดับ 7 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 ผ่านระดับ 7 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ระดับ 5 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระดับ 6 ผ่านระดับ 6 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก 2.50 คะแนน 

มาตรฐานที่ 2 ข      มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ   
                                     ข. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 5 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละ 75 82.70 % 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 4 แหล่ง 5 แหล่ง 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข 2.33 คะแนน 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3  3 คะแนน 

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 2.61 คะแนน 
 
 

 



 60 

ตารางที่ ส 3.  สรุปการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจดัการ  เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
 

ปร  

ะเภทสถาบนั  :  เนน้พัฒนาสังคม     

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 5 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละ 75 82.70 % 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.5 4 แหล่ง 5 แหล่ง 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.6 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

                         เฉลี่ยคะแนนด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 2.25 คะแนน 

2. ด้านกระบวนการภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับ 7 ผ่านระดับ 3 1 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ 80 100.00 % 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.9 ระดับ 8 ผ่านระดับ 7 2 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระดับ 6 ผ่านระดับ 6 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.3 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนดา้นกระบวนการภายใน 2.29 คะแนน 

3. ด้านการเงนิ    

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 ผ่านระดับ 7 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2 ระดับ 5 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนดา้นการเงนิ 3 คะแนน 

4. ด้านบคุลากร การเรียนรู ้และนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระดับ 5 ผ่านระดับ 5 3 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ระดับ 4 ผ่านระดับ 4 3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนดา้นบคุลากร การเรยีนรู้ และนวัตกรรม 3 คะแนน 

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 2.64 คะแนน 
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ตารางที่ ส 4.  สรุปการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ เฉพาะตัวบง่ชี้ของ สมศ. 
 

ปร  

ะเภทสถาบนั  :  เนน้พัฒนาสังคม     

องค์ประกอบ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สมศ.) 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4.2 ร้อยละ 70 71.05 %  3 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 3 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1.7 3,999 บาท 2,912.81 บาท 1 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8 1 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.00 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
     ≤ 1.50 การดําเนินงานของสถาบนัยังไม่ได้คุณภาพ 
      1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
      2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับดี 
      2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 3.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่5 2.33 ดี 

องค์ประกอบที ่7 2.50 ดี 

องค์ประกอบที ่8 2.33 ดี 

องค์ประกอบที ่9 3.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.63 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินรวมตามมาตรฐานการอุดมศกึษา 
 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
       ≤ 1.50 การดําเนินงานของสถาบันยังไม่ได้คณุภาพ 
       1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
       2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับดี 
       2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 - - 

มาตรฐานที่ 2 ก 2.50 ด ี

มาตรฐานที่ 2 ข 2.33 ด ี

มาตรฐานที่ 3 3.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ทุกมาตรฐาน 

2.61 ดีมาก 

 
 

สรุปผลการประเมินรวมตามมุมมองด้านบริหารจัดการ 
 

มุมมองด้าน 
การบริหารจัดการ 

คะแนน 
การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
       ≤ 1.50 การดําเนินงานของสถาบันยังไม่ได้คณุภาพ 
       1.51-2.00 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับพอใช้ 
       2.01-2.50 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพในระดับดี 
      2.51-3.00 การดําเนินงานของสถาบันได้คุณภาพระดับดีมาก 

1. ด้านนักศึกษาและผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

2.25 ดี 

2. ด้านกระบวนการ  
    ภายใน  

2.29 ดี 

3. ด้านการเงิน 3.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้ และนวตักรรม 

3.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ทุกมุมมอง 

2.64 
ดีมาก 

 

 



 

สรุป จดุแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2551 
 

องค์ประกอบคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 
องค์ประกอบที ่1 
ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ 
แผนการดําเนินงาน 

(คะแนน 2.50 ) 

- ผู้ บริ หารของสํ านั ก วิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับให้ความสําคัญ
ในการควบคุมกํากับการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้และมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานภายในมีความตระหนักถึงเรื่อง
การวางแผนและให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยงานภายในขาดแคลนบุคลากรที่
รับผิดชอบในงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
- คณาจารย์มีภาระงานสอนมาก  ทําให้
งานด้านอื่น ๆ ขาดความสมบูรณ์และ
ต่อเนื่อง 

- ควรเพิ่มบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงาน
ดําเนินนโยบายและแผนโดยตรงและมีการ
จัดการความรู้ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผนกลยุทธ์  การประเมินผลและการ
วิเคราะห์นโยบายต่าง ๆ 
- ควรเร่งดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ ยังไม่ได้
ดําเนินการและนําข้อมูลที่ ได้มาสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ โดย
เทียบกับเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ ต่อที่
ประชุมผู้บริหาร 
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องค์ประกอบคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 
องค์ประกอบที ่5 
การบริการทาง 
วิชาการแก่สังคม 

 (คะแนน 2.40 ) 

- อาจารย์ประจํามีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสภาบัน สอดคล้องกับ
นโยบายของสํานักวิทยบริการ ที่มุ่งให้บริการแก่
ชุมชนและบุคลากรในทุก ๆ ด้าน 
- อาจารย์และบุคลากรมีศักย์ภาพในการจัด
โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
- มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ
นําผลการสํารวจมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- มีแหล่งให้บริการวิชาการ และมีทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลายซึ่งสามารถสร้างเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความรู้ในหลาย ๆ สาขาวิชา 
- หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านเงินทุน บุคลากร 
- นโยบายและแผนการดําเนินงานของสํานักวิทย

- ขาดการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณา
การ การบริการทางวิชาการแก่สังคมกํากับ
การเรียนการสอน 
- บุคลาการสายสนับสนุนมีจํานวนน้อย 
- ขาดงบประมาณในการจัดและดําเนิน
โครงการ บางโครงการ 
- สื่อการเรียนและครุภัณฑ์ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

- เร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทํา
แผนอันนําไปสู่การบูรณาการเกี่ยวกับกิจกรรม
การสอน   วิ จั ย  หรือการสนับสนุนบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
- ควรเพิ่มบุคลากรทั้งอาจารย์  บุคลากรสาย
สนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้บุคลากร
ตระหนักในภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมให้
มากขึ้น และสม่ําเสมอ  
- ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
บริการทางวิชาการให้มากขึ้น และจัดซื้อครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- จัดรูปแบบการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการให้เป็นระบบเดียวกัน และสามารถนํา
ผลมาประเมินไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ 
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บริการมุ่งเน้นให้บริการแก่ชุมชนและบุคลการใน
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา เทคโนโลยี และ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านอนาคต 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 
องค์ประกอบที ่7 
การบริหารและ 

การจดัการ 

 (คะแนน 3.00) 

- มีสภามหาวิทยาลัยกําลับดูแลให้การ
ดําเนินงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารทุกระดับมีระบบการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบมีการถ่ายเทอํานาจและหน้าที่
สู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมยุติธรรม 
พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าใน
การทํางานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร  
- บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพในรูปแบบการอบรม ประชุม 
สัมมนา และได้นําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
อย่างเป็นระบบและทั่วถึงกันทุกฝ่าย 

- บุคลากรบางกลุ่มงานขาดทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ 
- จํานวนบุคลากรมีจํานวนน้อย ภาระงาน
มาก ทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร เพราะบุคลากรไม่มี
เวลา หรือไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ 
- บุคลกรมีความเข้าใจเรื่องระบบบริหาร
ความเสี่ยงในระดับน้อย 
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทําให้
ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ระบบใหม่ ๆ  
- ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลบางช่องทางติดขัด
เรื่องกฎหมายคุ้มครอง 

- สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ใน
ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างสม่ําเสมอ 
- ควรมีการจัดอบรมบุคลากรให้มีทักษะในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- ควรเพิ่มความรู้ด้านระบบบริหารความเสี่ยงแก่
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ฝ่ า ย  ทุ ก ก ลุ่ ม ง า น 
- ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
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- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การบริหารงานและการจัดการข้อมูลเพื่อการ
เรียนการสอน 
- มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามา
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยงานโดยผ่านช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลหลาย ๆ ช่องทาง 
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องค์ประกอบคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 
องค์ประกอบที ่8 

 การเงินและงบประมาณ 

 (คะแนน 2.33) 

- มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนการทํากิจกรรม
อย่างเป็นระบบตลอดทั้งปีงบประมาณ 
- มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ก่อให้ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน และประหยัดทรัพยากร 
- ได้ รั บความร่ วมมื อและการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 

- งบประมาณเฉลี่ยต่อคนของนักศึกษาใน
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้ายังน้อย 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
- ข้อมูลทางการเงินยังขาดการทําสถิติข้อมูล  
ข าด ร ะบบ ในก า รจั ด ก า รต ร ว จสอบ
งบประมาณที่รวดเร็ว และขาดการเชื่อมโยง
กันภายในหน่วยงาน 
- ทรัพยากรบางอย่างจํานวนไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ และขาดการ

- ควรมีระบบตรวจสอบการเงินและงบประมาณที่
รัดกุม รวดเร็ว และมีการจัดทําสถิติข้อมูลทาง
การเงินเพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจการใช้
งบประมาณและการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต 
- มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน สําหรับกิจกรรมการ
ค้นคว้า การอ่านหนังสือ และการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
มากขึ้น 

 67 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน - ควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มาก
ขึ้นและกําหนดกฎข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  พร้อมทั้ งมีการติดตามผลการใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพฒันา 

องค์ประกอบที ่9 
ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 

 (คะแนน 3.00) 

- มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
- ผู้ บริ หารและบุ คลากรในหน่ วยงานให้
ความสําคัญและร่วมมือกันในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

- ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาในหน่ วยงานยั งไม่
เชื่อมโยงกัน 
- การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
กับหน่วยงานภายนอกยังไม่ดีเท่าที่ควร 
- มีการนําผลการประเมินไปใช้ ในการ

- ควรจัดระบบฐานข้อมูลที่ เชื่ อมโยงเป็นหนึ่ ง
เดียวกันในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปใช้ในการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ประเมิน และ
นําไปปรับปรุงพัฒนาได้ 
- ควรมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ ในการดําเนินการด้านประกันคุณภาพ
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ปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงาน
ค่อนข้ างน้ อยและยั งขาดการพัฒนา
นวัตกรรมที่นํามาใช้ในการประกันคุณภาพ 

การศึกษาให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทํา SAR 
มากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
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แผนการพัฒนาแผนการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีในช่วงปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2555 
จะมุ่งเน้นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน  คุณภาพของการให้บริการเป็นศักยภาพของบุคลากรเป็น
หลัก  โดยอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย 6 ด้าน  ด้ังนี้ 

1. พัฒนาระบบบริการจัดการในองค์กรใหม่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อบริหารงบประมาณและการให้บริการ

ข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
4. พัฒนางานบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหม้คีวามถูกต้อง  

รวดเร็ว  ทันสมัยและได้มาตฐานและเป็นทีย่อมรับแก่นักศึกษา  บุคลากรและชุมชน 
5. พัฒนาการสนับสนุนงานวิชาการศึกษาและงานวิจัย  เพื่อยกระดับความรู้และศักยภาพ

ของอาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าและผลิตผลงานวิชาการ 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความชํานาญในวิชาชีพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

1............................................................................ประธานกรรมการ 
 

    (นางสาวอรวรรณ  กมล) 
 
 
2...........................................................................กรรมการ 
  

     (ผศ.ศักด์ิชาย  เพชรช่วย) 
 
 
3.........................................................................กรรมการ 
 
         (ผศ.เกษรา  ปัญญา) 
 
 
4.........................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 
                 (นายขจรเดช  เจริญพร) 
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ภาคผนวก  2  รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
เอกสารหมายเลข 1.1.1       คํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบรกิาร  
เอกสารหมายเลข 1.1.2(1)   แผนการดําเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 1.1.2(2)   แผนการดําเนินงานหอสมุด  
เอกสารหมายเลข 1.1.2(3)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 1.1.2(4) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หอสมุด 
เอกสารหมายเลข 1.1.2(5) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนยภ์าษา  
เอกสารหมายเลข 1.1.3      ภาพประชุมการกําหนดตัวบ่งชี้ของการดําเนินงาน  
เอกสารหมายเลข 1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ของสํานักวิทยบริการ  
เอกสารหมายเลข 1.1.5(1) บัญชีคุมยอดเงิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 1.1.5(2) บัญชีคุมยอดเงิน หอสมุด  
เอกสารหมายเลข 1.1.5(3) บัญชีคุมยอดเงิน ศูนย์ภาษา  
เอกสารหมายเลข 1.1.6     ภาพประชุมการวิเคราะห์ความสอดคล้องการดําเนินงานของสํานัก ใน

วันที่ 30 เมษายน 2552  
เอกสารหมายเลข 1.1.7    รายงาน SAR ปีการศึกษา 2551  
เอกสารหมายเลข 1.2.1 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการในการจัดทํารายงาน SAR ปีการศึกษา 2551 

(คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 855/2552)  
เอกสารหมายเลข 1.2.2    ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
เอกสารหมายเลข 1.2.3   ภาพประชุมการติดตามผลการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํา

รายงาน SAR 51 ของสํานักวิทยบริการ  
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
เอกสารหมายเลข 5.1.1(1)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์เทคโนโลยี 

สารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 5.1.1(2)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หอสมุด  
เอกสารหมายเลข 5.1.1(3)   แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ศูนย์ภาษา  
เอกสารหมายเลข 5.1.2(1)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่  1721/2551 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการโครงการอบรมปฏิบัติด้าน ICT สําหรับบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

เอกสารหมายเลข 5.1.2(2)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 25/2552 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการ 
โครงการอบรมหลักสูตรสําหรบับุคคลทั่วไป  

เอกสารหมายเลข 5.1.2(3)   คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 1906/2552 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่ขา้ราชการ
ตํารวจ ประจําปี พ.ศ. 2551  

เอกสารหมายเลข 5.1.3(1)   ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
เอกสารหมายเลข 5.1.3(2)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง ผู้มีสิทธิใช้บริการ และให้บริการ

สารสนเทศ การทําบัตรสมาชิก การยืม - คืน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของหอสมุด  

เอกสารหมายเลข 5.1.3(3)   กฎการเข้าใช้ห้องศึกษาภาษาด้วยตนเอง  
เอกสารหมายเลข 5.1.4(1)   แบบประเมินโครงการอบรมปฏิบัติการด้าน ICT สําหรับบุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, โครงการอบรมหลักสูตรสําหรบับุคคลทั่วไป  
เอกสารหมายเลข 5.1.4(2)   แบบประเมิน โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) แก่ข้าราชการ

ตํารวจ ประจําปี พ.ศ. 2551  
เอกสารหมายเลข 5.1.5(1) ข้อมูลสรปุแบบประเมนิโครงการอบรมปฏิบัติการด้าน  ICT สําหรบับุคลากร 

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต, โครงการอบรมหลักสูตรสําหรบับุคคลท่ัวไป  
เอกสารหมายเลข 5.1.5(2) ข้อมูลสรุปแบบประเมินโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) แก่

ข้าราชการตํารวจ ประจําปี พ.ศ. 2551  
เอกสารหมายเลข 5.4.1(1) แบบสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการจากโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพทั้ง 9 โครงการ 
เอกสารหมายเลข 5.4.1(2) รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้รับบริการทั้ง 9 โครงการ 
เอกสารหมายเลข 5.5.1      ภาพถ่ายห้องปฏิบัติ Animation & Multimedia 
เอกสารหมายเลข 5.5.2(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือมุมความรู้ตลาดทุน “Set Cornor”  
เอกสารหมายเลข 5.5.2(2) ภาพมุมความรู้ตลาดทุน “Set Cornor”  
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เอกสารหมายเลข 5.5.3     ภาพหน้าจอเว็บไซต์ที่ให้บริการ (Digital Collection)  
เอกสารหมายเลข 5.5.4     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอสมุดมหาวิทยาลัยราช

ภัฏภูเก็ต และห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
เอกสารหมายเลข 5.5.5     บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื โครงการเพื่อการพฒันาภาษาอังกฤษใหแ้ก่

สถาบนัอุดมศกึษา  
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
เอกสารหมายเลข  7.2.1(1)   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 16/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข  7.2.1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข  7.2.1(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหา

ผู้อํานวยการสถาบัน / สํานัก / ศูนย์ หรือหวัหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552  

เอกสารหมายเลข  7.2.1(4)   ปฏิทินการสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข  7.2.1(5)   แบบสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 7.2.1(6)   แบบฟอร์มยินยอมให้เสนอชือ่เข้ารับการสรรหาตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 7.2.1(7)   แบบฟอร์มเสนอข้อมูลวิสัยทศัน์และแนวทางการบริหารสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 7.2.1(8)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

เข้ารับการสรรหา เพื่อดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารหมายเลข 7.2.1(9)   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 26/2552 เรื่อง แต่งต้ังผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารหมายเลข 7.2.1(10)   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 714/2552 เรื่อง แต่งต้ังรอง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารหมายเลข 7.2.1(11) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 750/2552 เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้างานใน
สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสารหมายเลข 7.2.2      วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสํานักวิทยบริการ  
เอกสารหมายเลข 7.2.3(1)   รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ของผู้บริหาร  
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เอกสารหมายเลข 7.2.3(2)   ภาพการส่งมอบงานของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
ผศ.ศักด์ิชาย เพชรช่วย ส่งมอบงานใหแ้ก ่ผศ.ทรงเกยีรติ ภาวดี  

เอกสารหมายเลข 7.2.3(3)    สรุปรายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันของบุคลากร  
เอกสารหมายเลข 7.2.4       โครงการพัฒนาผู้บริหารใหม ่มหาวทิยาลยัราชภัฏภูเก็ต โดยใช้กระบวนการการ

มีส่วนร่วม  
เอกสารหมายเลข 7.3.1  จัดทําแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานสังกัด สํานักวิทยบริการ  
เอกสารหมายเลข 7.3.2    บันทึกข้อความ ที่ 625/2552 ขออนุมัติโครงการ “การจดัการความรู้ใน

องค์กรสําหรับบุคลากรหอสมดุ”  
เอกสารหมายเลข 7.3.3    ภาพการอบรมการจัดการความรู้ในองค์กรสําหรับบุคลากรหอสมุด  
เอกสารหมายเลข 7.3.4    รายงานผลการประเมินการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กรสาํหรับ

บุคลากรหอสมดุ ครั้งที่ 1  
เอกสารหมายเลข 7.4.1(1)    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
เอกสารหมายเลข 7.4.1(2)    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที ่1  
เอกสารหมายเลข 7.4.2(1)    เอกสารการวิเคราะห์งาน (Job Analysis), อธิบายลักษณะงาน (Job 

Description), เอกสารระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(2)    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
เอกสารหมายเลข 7.4.2(3)    ตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติ และวันเสาร์ – อาทิตย์ ของเจ้าหน้าที่  
เอกสารหมายเลข 7.4.2(4)    คําสั่งแต่งต้ังหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานของสํานัก  
เอกสารหมายเลข 7.4.2(5)    รายงานสถิติการเข้า - ออกของบุคลากรในสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(6)    คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข 7.4.2(7)    ระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการจ้างบุคลากร พ.ศ. 2546 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(1)    รายงานการประชุม เรื่องการนําระบบ 5 ส มาใช้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 

8/2550 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) และเอกสารประกอบการประชุม การ
ดําเนินงานจัดทํา 5 ส 

เอกสารหมายเลข 7.4.3(2)   ภาพถ่ายการทํากิจกรรม 5 ส (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(3)   บันทึกข้อความ เรื่อง เชิญประชุม วาระการประชุม “ขวัญใจเจ้าหน้าที่

หอสมุด” 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(4)    แบบแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนร่วมงานหอสมุด “ขวัญใจเจ้าหน้าที่หอสมุด” 
เอกสารหมายเลข 7.4.3(5)    ภาพการมอบรางวัลขวัญใจเจา้หน้าที่หอสมดุ จํานวน 3 รางวัล 
เอกสารหมายเลข 7.4.4(1) เอกสารการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของผูอ้ํานวยการสํานัก 
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เอกสารหมายเลข 7.4.4(2)     เอกสารการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของอาจารย์ประจําศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 7.4.5        แบบฟอร์มการประเมินระบบงานภายในสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 7.4.2.1   แผนพัฒนาบุคลากร ในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
เอกสารหมายเลข 7.4.2.2   แบบบันทึกข้อมูล พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 
เอกสารหมายเลข 7.4.2.3   โครงการ “การจัดการความรู้ในองค์การ” 
เอกสารหมายเลข 7.5.1(1)   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 - 2552 
เอกสารหมายเลข 7.5.1(2)   แผนกลยทุธ์ 5 ปี ของหอสมดุ 
เอกสารหมายเลข 7.5.1(3)   แผนปฏิบัติการประจําปี 2552 ศูนย์ภาษา 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(1)   เอกสารระบบแนวการสอนออนไลน์ 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(2)   เอกสารระบบประเมินการสอนออนไลน์ 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(3)   เอกสารระบบลงลงทะเบียนบัณฑิตและข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(4)   เอกสารระบบฝากประวัติและสืบค้นตําแหน่งงาน 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(5)   เอกสารระบบการให้บริการข้อมูลภาวะการหางานทําของบัณฑิต 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(6)   เอกสารระบบตรวจสอบและปรับปรุงที่อยู่นักศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(7)   เอกสารระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
เอกสารหมายเลข 7.5.2(8)   เอกสารระบบบริหารงานบุคลากรและระบบเงินเดือน 
เอกสารหมายเลข 7.5.2(9)   เอกสารระบบบริการการศึกษา 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(1)   หน้าจอเว็บไซต์หอสมุดที่บรกิารสืบค้นสารสนเทศมฐีานขอ้มูลหนังสือและ

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(2)   ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ บอกรับจากบริษัท มติชน จํากัด 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(3) ฐานข้อมูลทีส่ํานักงานคณะกรรมอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรบัให้หอสมุด จาํนวน 

11 ฐาน 
เอกสารหมายเลข 7.5.3(4)   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Digital Collection) 
เอกสารหมายเลข 7.5.4    เอกสารการบอกรับ ฐานข้อมลูโปรแกรม VTLS แต่ละ Module 
เอกสารหมายเลข 7.5.5   เอกสารรายงานการดูแลระบบโปรแกรม VTLS จาก บริษทั บุ๊ค โปรโมช่ัน ซึ่ง 

1 ปี ทางบริษทัจะเข้าดูแลระบบ 4 ครั้ง 
เอกสารหมายเลข 7.5.6    เอกสารโปรแกรมสําเร็จรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ Tell Me 

More 
เอกสารหมายเลข 7.5.7    เอกสารโปรแกรมสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ Ellis 
เอกสารหมายเลข 7.5.8   แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูล ระบบ   ลงทะเบียน

บัณฑิตและขอ้มูลภาวะ การมงีานทําของบณัฑิต 
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เอกสารหมายเลข 7.5.9 มีระบบฐานข้อมูลที่มาเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายหอสมดุกับ สกอ. 
เอกสารหมายเลข 7.6.1(1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.pkru.ac.th  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.pkru.ac.th/  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ http://itc.pkru.ac.th  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(4) หอสมุด http://lib.pkru.ac.th/
เอกสารหมายเลข 7.6.1(5) ข่าวสารหอสมดุ  
เอกสารหมายเลข 7.6.1(6) แผ่นพับ  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(1) ตู้แสดงความคิดเห็น  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(2) E-mail : ict@pkru.ac.th ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, E-mail : 

libriphuket@yahoo.com หอสมุด  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(3) โทรศัพท์ : 086-4702783 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, 076-240221 หอสมุด, 

084-1871827 ศูนย์ภาษา  
เอกสารหมายเลข 7.6.2(4) กล่องรับแสดงความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป  
เอกสารหมายเลข 7.6.2   ภาพการให้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าจากประชาชน 
เอกสารหมายเลข 7.6.3   รายงานข้อมูลการแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล์ itc@pkru.ac.th โดยเจ้าที่ ที่

รับผิดชอบ 
เอกสารหมายเลข 7.6.4(1) คําสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน 
เอกสารหมายเลข 7.6.4(2) รายงานการประชุม (กลุ่มงาน MIS) 
เอกสารหมายเลข 7.6.5   รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงาน 
เอกสารหมายเลข 7.8.1   คําสั่งมหาวิทยาลัยรราชภัฏภูเก็ต ที่ 942/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
เอกสารหมายเลข 7.8.2   รายงานโครงการบริหารความเสี่ยง 
เอกสารหมายเลข 7.9.1    ภาพการประชุมผู้บริหารถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานจัดทํา SAR ให้กบั

หน่วยงานในสังกัด 
เอกสารหมายเลข 7.9.2    แผนงานการประเมินผลภายใน 
เอกสารหมายเลข 7.9.3    ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 

2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข 7.9.4(1)   กําหนดการ การจัดทํา SAR ของมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 7.9.4(2)   แผนยุทธศาสตร์การจัดทํา SAR ของสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 7.9.5    รายงาน SAR 51 ของหน่วยงานในสังกัดสํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 7.9.6    ภาพการประชุมประชุมช้ีแจงผลการดําเนินงานการจัดทํา SAR แต่ละตัวบ่งชี้ 

ของแต่ละหน่วยงาน  

 

http://www.pkru.ac.th/
http://arit.pkru.ac.th/
http://itc.pkru.ac.th/
http://lib.pkru.ac.th/
mailto:ict@pkru.ac.th
mailto:itc@pkru.ac.th
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เอกสารหมายเลข 7.9.7    รายงาน SAR 51 ของสํานักวิทยบริการ ฉบับร่าง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
ผู้บริหารของสํานักวิทยบริการ 

เอกสารหมายเลข 7.9.8    SAR 51 ของสํานักวิทยบริการ ฉบับสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 8.1.1      เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(1)   รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(2)   บัญชีคุมเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา พ.ศ. 2551 (บ.กศ) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(3)   บัญชีคุมเงินงบประมาณเงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2551 

(กศ.บป) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(4)   บัญชีคุมเงินงบประมาณเงินโครงการ MIS  
เอกสารหมายเลข 8.1.2(5)   บัญชีคุมเงินงบประมาณโครงการหารายได้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(6)   บัญชีคุมเงินงบประมาณโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและ

มัลติมีเดีย (SIPA) 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(7)   บัญชีคุมเงินโครงการบัณฑิตศึกษา 
เอกสารหมายเลข 8.1.2(8)   บัญชีคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เอกสารหมายเลข 8.1.3(1)   โปรแกรม Microsoft excel สําหรับการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 8.1.3(2)   โปรแกรม Microsoft excel สําหรับการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินของ

หอสมุด 
เอกสารหมายเลข 8.1.4(1)   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1 
เอกสารหมายเลข 8.1.4(2)   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 2 
เอกสารหมายเลข 8.1.4(3)   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 
เอกสารหมายเลข 8.1.5    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ (สรุปตอนสิ้นปีงบประมาณ 51) 
เอกสารหมายเลข 8.1.6   รายงานการประชุม เกี่ยวกับงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารหมายเลข 8.1.7(1)   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์จากงบประมาณแผน่ดิน 
เอกสารหมายเลข 8.1.7(2)   งบประมาณบํารุงการศึกษา พ.ศ. 2551 (บ.กศ) 
เอกสารหมายเลข 8.1.7(3)   งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2551 (กศ.บป) 
เอกสารหมายเลข 8.1.7(4)   งบประมาณโครงการ MIS  
เอกสารหมายเลข 8.1.7(5)   งบประมาณโครงการหารายได้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เอกสารหมายเลข 8.1.7(6)   งบประมาณโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 

SIPA)  
เอกสารหมายเลข 8.1.7(7)   งบประมาณโครงการบัณฑิตศึกษา 
เอกสารหมายเลข 8.1.7(8)   งบประมาณแผ่นดิน 
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เอกสารหมายเลข 8.2.1(1) บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสํานักงาน SIPA 
สาขาภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข  8.2.1(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เอกสารหมายเลข 8.2.1(3) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ 714/2552 เรื่อง แต่งต้ังรอง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 8.2.2(1) ประกาศว่าด้วยกฏเกณฑ์ของโครงการยืม-คนื ทรัพยากรสารนิเทศ
ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โครงการจัดต้ังวิทยาเขตภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข 8.2.2(2) แนวปฏิบัติว่าด้วยการยืม-คืน ทรัพยากรสารนิเทศระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โครงการ
จัดต้ังวิทยาเขตภูเก็ต 

เอกสารหมายเลข 8.2.3(1) แผนการใช้ทรพัยากรร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 8.2.3(2) หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายใน 
เอกสารหมายเลข 8.2.4(1) แผนการใช้ทรพัยากรร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข 8.2.4(2) หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
เอกสารหมายเลข 8.2.5(1) สถิติการให้บรกิารแก่หน่วยงานภายใน 
เอกสารหมายเลข 8.2.5(2) สถิติการให้บรกิารแก่หน่วยงานภายนอก 

 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
เอกสารหมายเลข 9.1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยาบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.1.2 รูปภาพการประชุมช้ีแจงผลการประกันคุณภาพ 
เอกสารหมายเลข 9.1.3 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 และตาราง

การกําหนดองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยฯ 
เอกสารหมายเลข 9.1.4 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551 ของหน่วยงานในสังกัด 

สํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.1.5 สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน SAR ปีการศึกษา 2550 
เอกสารหมายเลข 9.1.6   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของงานประกัน

คุณภาพการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เว็บไซต์ : 
http://www.pkru.ac.th/~qa_pkru/

เอกสารหมายเลข 9.3.1 รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในสังกัด สํานักวิทยบริการ 
เอกสารหมายเลข 9.3.2 รายงานการประเมินตนเองของ สํานักวิทยบริการ 

 

http://www.pkru.ac.th/%7Eqa_pkru/
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เอกสารหมายเลข 9.3.3 แบบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน ปีการศึกษา 2550 

เอกสารหมายเลข 9.3.4 สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมิน SAR ปีการศึกษา 2550 
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ภาคผนวก   3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกที่ผ่านมา   
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ภาคผนวก  4   
ข้อมูลพืน้ฐาน  ปีการศึกษา 2551  (สถาบนัที่เน้นผลิตบณัฑิตและพัฒนาสังคม) 

(การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปีการศึกษา  ยกเว้นเฉพาะที่ระบุให้ใช้ในรอบปีงบประมาณ  โดย
แยกงานระดับกลุ่มสาขาตามนิยามของ สมศ.และภาพรวมของสถาบัน) 

 

รายการ หน่วย 
สํานัก/สถาบัน 
/หน่วยงาน 
สนับสนุน 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

1. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงีบประมาณ (ตัวบ่งชี้) 20  
2. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีท่ีบรรลุเป้าหมาย (ตัวบ่งชี้) 16 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

60. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม (คน) 8 
61. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก

สถาบันเป็นกรรมการวิชาการในวิชาชีพระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

(คน) 
5 

62. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ 7 

63. จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาต ิ (แหล่ง/ศูนย์) 5 
64. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ(จากผลสํารวจของ 

ก.พ.ร.) 

(ร้อยละ) 
74.56 

65. (สมศ. 3.2) ร้อยละของอาจารย์ท่ีเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็นกรรมการวิชาการและกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

(ร้อยละ) 87.50 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

68. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (คน) 36 
70. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพ 

(คน) 
27 

70.1 ในประเทศ (คน) 15 

70.2 ต่างประเทศ (คน) 12 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

74. รายรับจากการบริการและวิชาชีพ (บาท) 3,070,815.70  

79. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (บาท) 2,697,889.28 

82. ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ 2551) 

(บาท) 36,099,094.79 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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85. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์  
5 ระดับของ สกอ. 

ระดับของ
สกอ. 4 
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ภาคผนวกภาคผนวก      55      ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม 

 
 

 
ส่งมอบงานสํานักวิทยาบริการ วันที่ 23 เมษายน 2552  

ณ ห้องประชมุชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร ์
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รายงานผลปฏบิัติราชการ รายงานผลปฏบิัติราชการ กก..พพ..รร. . รอบ รอบ 6 6 เดือนเดือน    

((ตุลาคม ตุลาคม 2551 2551 -- มีนาคม  มีนาคม 25522552))  
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ผู้บริหารถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานจัดทํา SAR ให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานกัวิทยบริการนสังกัดสํานกัวิทยบริการ 

เม่ือวันที่ เม่ือวันที่ 30 30 เมษายนเมษายน 2552   2552  ณ ห้องประชุมชั้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 5 อาคารบรรณอาคารบรรณราชราชนครนิทร์นครนิทร์  
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ประชุมชี้แจงผลการดําเนนิงานการจัดทํา SAR แต่ละตัวบ่งชี้ ของแตล่ะหน่วยงาน  

ในสงักัดสํานักวิทยบริการในสงักัดสํานักวิทยบริการ      

เม่ือวันที่ เม่ือวันที่ 1155 พฤษภาคม พฤษภาคม 2552   2552  ณ ห้องประชุมชัน้ ณ ห้องประชุมชัน้ 5 5 อาคารบรรณอาคารบรรณราชราชนครนิทร์นครนิทร์  
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ/ สํานัก/สถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้มีวัตถปุระสงค  ดังนี้ 
1.  เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเกณฑมาตรฐาน 
2.  เพ่ือใหหนวยงานผูรับการประเมินทราบจุดแข็ง  จุดออน    และขอเสนอแนะในการที่ 

จะพัฒนาหนวยงานใหกาวไปขางหนาอยางม่ันคง 
3.  เพ่ือยกระดับคุณภาพของหนวยงานและการแขงขนัในเชิงคุณภาพ  สรางความมั่นใจ 

ใหแกสังคม 
4.  เพ่ือรายงานการดําเนินการใหสาธารณชนไดรับทราบ 
คณะกรรมการประเมินภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป  

2551  ตามองคประกอบที ่ 1, 5, 7, 8, และ 9  ประกอบดวยตวัชีว้ัด 18 ตัวชีว้ดั ในการตรวจ
เยี่ยมครั้งนี้ดําเนินไปโดยแบบกัลยาณมิตร  ไดตรวจสอบความถูกตอง  นาเชื่อถือของขอมูล  
โดยการตรวจสอบเอกสาร  สัมภาษณผูบริหาร  คณาจารย  ตลอดจนผูมีสวนเกีย่วของ  แบบมี
สวนรวมในการแลกเปลีย่น  เรียนรูรวมกนั 
 ผลการประเมนิพบวา 
 1.  องคประกอบคุณภาพของทุกองคประกอบมีคาเฉลีย่ 2.55 คุณภาพในระดับดมีาก 
 2.  มาตรฐานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน  
คุณภาพในระดับดีมาก 
 จุดแข็ง  จุดออน  และขอเสนอแนะ 
 จุดแข็ง 
 สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      มีทรัพยากรบุคคล     ตลอดจนสื่อและ
เทคโนโลยีเพียงพอสามารถบริการแกบคุคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  และสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน  การบริการทางวิชาการไดเปนอยางดี  
 จุดออน 
 -   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดการบูรณาการภารกิจยอยให
สอดคลองตอเปาหมายคุณภาพ  และตัวชี้วัดขององคกรในภาพรวม  
 -   การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดในโครงการหรือกิจกรรม 
ยังดําเนินการไมครบทุกโครงการ 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการดําเนินการวัดความสําเร็จของโครงการทุกโครงการ  และรายงานผลการ

ดําเนินงานในแตละตวับงชี้โดยเทียบกบัเปาหมายของแตละตวับงชี้โดยเทียบกบัเปาหมายของ
แตละตวับงชีต้อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของสํานัก 
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รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ/สํานัก/สถาบัน....... 

 
1. นาย/นางสาว/ผศ./รศ……………………………………….ประธานกรรมการ 
2. นาย/นางสาว/ผศ./รศ……………………………………….กรรมการ 
3. นาย/นางสาว/ผศ./รศ……………………………………….กรรมการ 
4. นาย/นางสาว/ผศ./รศ……………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
5. นาย/นางสาว/ผศ./รศ……………………………………….ผูชวยกรรมการและเลขานุการ  
 

 
 ลงชื่อ......................................... ประธานกรรมการ 
 ลงชื่อ......................................... กรรมการ 
 ลงชื่อ......................................... กรรมการ 
 ลงชื่อ......................................... กรรมการและเลขานกุาร 
 ลงชื่อ......................................... ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
สรุปขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน/สถาบัน  
 
ประวัติความเปนมาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
เม่ือวันที่เม่ือวันที่  1144  มิถุนายน พมิถุนายน พ..ศศ. . 22554477  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏไดประกาศในราชดประกาศในราช

กิจจานุเบกษา  เลม กิจจานุเบกษา  เลม 121121   ตอนพิเศษ  ตอนพิเศษ 23 23 ก และมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ก และมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 14 14 มิถนุายน พมิถนุายน พ..ศศ. . 25472547  ทาํทาํ
ใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเปน  มหาวิทยาลัย และเปนนิติบุคคล มีใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานภาพเปน  มหาวิทยาลัย และเปนนิติบุคคล มี
อิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ อิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
หนหนวยงานเทียบเทาคณะ ไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พวยงานเทียบเทาคณะ ไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ ..ศศ ..2547 2547 
หมวด หมวด 1 1 ในมาตราที่ ในมาตราที่ 10 10 วาดวยการแบงสวนราชการ โดยจัดใหสํานักวิทยบริการ ศูนยวาดวยการแบงสวนราชการ โดยจัดใหสํานักวิทยบริการ ศูนย
คอมพิวเตอร และศูนยภาษารวมเปนหนวยงานเดียวกันภายใตชื่อ คอมพิวเตอร และศูนยภาษารวมเปนหนวยงานเดียวกันภายใตชื่อ ""สํานักวิทยบริการและสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ" " มาจนถึมาจนถึงปจจุบันนี้งปจจุบันนี้  
 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปรปร ัชญาของ ัชญาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สงเสริม  พัฒนาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารที่สงเสริม  พัฒนาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารที่
ทันสมัย  และพัฒนาภาษาแกบุคลากรทุกสาขาอาชีพในทองถิ่นทันสมัย  และพัฒนาภาษาแกบุคลากรทุกสาขาอาชีพในทองถิ่น  
  
วิสัยทัศนวิสัยทัศนของของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนแหลง ที่ใหบริการทรัพยากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนแหลง ที่ใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศ  โดยมีระบบที่ทันสมัย  รวมทั้งเปนศูนยกลางการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสารสนเทศ  โดยมีระบบที่ทันสมัย  รวมทั้งเปนศูนยกลางการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและทักษะภาษาตางประเทศ  เพ่ือใหเกิดประโยชนตการสื่อสารและทักษะภาษาตางประเทศ  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอบุคคลและสังคมอบุคคลและสังคม  
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พันธกิจพันธกิจของของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

11..    เผยแพรและบริการวัสดุตีพิมพ วัสดุสื่อโสตทัศน และวัสดุอิเลคทรอนิกสในสาขาวิชาเผยแพรและบริการวัสดุตีพิมพ วัสดุสื่อโสตทัศน และวัสดุอิเลคทรอนิกสในสาขาวิชา
ตางๆ ใหแกอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งใหบริการแกชุมชน และบุคลากรในตางๆ ใหแกอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งใหบริการแกชุมชน และบุคลากรใน
ทองถิ่นทองถิ่น  

22.  .  พัฒนาระบบหพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ เนนหลักการใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศองสมุดอัตโนมัติ เนนหลักการใหบริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุด  และฐานขอมูลทางวิชาการของหองสมุด  และฐานขอมูลทางวิชาการ  

33.  .  พัฒนาระบบ พัฒนาระบบ IICCTT  เพ่ือการเรียนรูและการจัดการเพ่ือการเรียนรูและการจัดการ  
44.  .  สรางเสริมและพัฒนาทักษะในการใช สรางเสริมและพัฒนาทักษะในการใช IICCTT  และภาษาตางประเทศและภาษาตางประเทศ  
55..    บริการวิชาการและฝกอบรมดาน บริการวิชาการและฝกอบรมดาน IICCTT  และภาษาตางประเทศและภาษาตางประเทศ  

  

วัวัตถุประสงคตถุประสงคของของสํานักสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

  11. . เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ  อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจเปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ  อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้งในดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุของมหาวิทยาลัยทั้งในดานการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

22. . เปนศูนยกลางฝกอบรมทางดานเทคโเปนศูนยกลางฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษา  และการสืบคนนโลยีสารสนเทศ  ภาษา  และการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ  

33. . ใหบริการแกชุมชนและบุคลากรในทองถิ่น เพ่ือการศึกษาคนควาวิจัยในทุกดานใหบริการแกชุมชนและบุคลากรในทองถิ่น เพ่ือการศึกษาคนควาวิจัยในทุกดาน  
44. . พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย  
55. . พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาใหกับบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาใหกับบุคลากรทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย  
  
  

โครงสรโครงสรางการบริหารางการบริหารสํานักสํานัก  วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    
  

  
  
  
  

  

  

  

  
  

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
((ดานนโยบายแผนและงบประมาณดานนโยบายแผนและงบประมาณ))  

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
((ดานดานบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย))  

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
((ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร))  

สํานักงานผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสํานักงานผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

หัวหนาหอสมุดหัวหนาหอสมุด  หัวหนาศูนยภาษาหัวหนาศูนยภาษา  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทที่ 2 
วิธีการประเมิน 

 

2.1    การวางแผนและการประเมิน 
 

การเตรียมการและการวางแผนกอนการตรวจเยีย่ม 
คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ศึกษารายงานการประเมินตนเองของสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการประเมิน 
การดําเนินการระหวางตรวจเยีย่ม  
 1.  แนะนําคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   

 2.  ชี้แจงวัตถปุระสงค 
 3.  ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกลาวรายงานโดยสรุป 
 4.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 5.  กรรมการประเมิน  ซักถาม  ประเด็นที่สงสัย 
 6.  รายงานผลการประเมินดวยวาจา 

การดําเนินการหลังการตรวจเยีย่ม 
สังเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

แบบฟอรมของหนวยงานประกันคุณภาพ  เพ่ือปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ
ประเมินตอสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 

2.2   วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ตามรายงานใน SAR  เฉพาะองคประกอบที่ 1, 5, 7,8    
     และ 9 และตัวบงชี้คุณภาพ 18 ตัวชีว้ดั 
2. ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลอง ตามเกณฑการประเมินในคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในป 2551 
3. สัมภาษณ  ซักถามผูมีสวนเกี่ยวของ และนักศึกษา 
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บทที่ 3 

ผลการประเมินรายตัวบงชี้  
 

ตารางที่  ป.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของหนวยงาน  ( 9  องคประกอบ  58  ตัวบงชี้) 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือ

สัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 =  บรรลุ 

× = ไมบรรล ุ

คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เชน เหตุผลของการ
ประเมินท่ีตางจากท่ีระบุ
ไวใน SAR) 

ตัวบงชี้ 1.1 ระดับ  7       ระดับ 3 × 1 คะแนน ขาดการสนับสนุนตอ
วัตถุประสงคขอ 1 

11 
ตัวบงชี้ 1.2 

รอยละ 80 
11 

รอยละ 100  3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 5.1 ระดับ 5       ระดับ 5  2 คะแนน จัดทําไดถึงระดับ 5 
744.33 

ตัวบงชี้ 5.4 
รอยละ 75 

9 
รอยละ 82.70  2 คะแนน รอยละความพึงพอใจ

9 โครงการ 
ตัวบงชี้ 5.5 4 แหลง        4 แหลง  3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.2 ระดับ 4        ระดับ 4  2 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.3 ระดับ 4        ระดับ 4  3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.4 ระดับ 5       ระดับ 5  3 คะแนน  

27×100 
ตัวบงชี้ 7.4.2 

รอยละ 70 
36 

รอยละ 75  3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.5 ระดับ 4        ระดับ 4  3 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.6 ระดับ 4        ระดับ 4  2 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.8 ระดับ 4        ระดับ 4  2 คะแนน  

ตัวบงชี้ 7.9 ระดับ 8         ระดับ 7 × 2 คะแนน  

ตัวบงชี้ 8.1 ระดับ 7         ระดับ 7  3 คะแนน  
36,099,094.79 

ตัวบงชี้ 8.1.7 3,999 
12,393.22 

 2,912.81 × 1 คะแนน  

ตัวบงชี้ 8.2 ระดับ 5        ระดับ 4 × 3 คะแนน มีการดําเนินงาน 4 ขอ 

ตัวบงชี้ 9.1 ระดับ 6        ระดับ 6  3 คะแนน มีการดําเนินการ 5 ขอ 

ตัวบงชี้ 9.3 ระดับ 4        ระดับ 4  3 คะแนน  

 
 
 



 9 

 

 บทที่ 4 
ผลการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ 

 
4.1  สรุปผลการประเมิน  

 

ตารางที่ ป.2   ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ( 9 องคประกอบ  40 ตัวบงชี ้
ของสกอ.) 

 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

 
องคประกอบคุณภาพ 

I P O รวม 

ผลการประเมิน 
≤     1.50  การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ    
1.51 - 2.00  การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 - 2.50  การดําเนินของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 - 3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 - 1 3 2 ระดับพอใช  
องคประกอบที่ 5 - 2 2.5 2.25                        ระดับดี  
องคประกอบที่ 7 3 2.5 2 2.50                        ระดับดี  
องคประกอบที่ 8 - 3 - 3 ระดับดีมาก  
องคประกอบที่ 9 - 3 3 3 ระดับดีมาก  
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

3 11.5 10.5 12.75   

ผลการประเมิน 3 2.3 2.62 2.55 ระดับดีมาก  
 

 
ตารางที่ ป.3   ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องคประกอบคุณภาพ 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
≤   1.50      การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ    
1.51 - 2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 - 2.50   การดําเนินของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 - 3.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 2 
     มาตรฐานที่ 2  ก 
     มาตรฐานที่ 2  ข 

 
3 
- 

 
2.42 
2 

 
2.5 
2.5 

 
2.64 
2.25 

 
ระดับดีมาก 

                       ระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 3 - 3 - 3 ระดับดีมาก  
เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกมาตรฐาน 

3 7.42 5 7.89   

ผลการประเมิน 3 2.47 2.5 2.63 ระดับดีมาก  
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ตารางที่ ป. 4  ผลการประเมินตามมุมองดานการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

องคประกอบคุณภาพ 
I P O รวม 

ผลการประเมิน 
 ≤   1.50      การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ    
 1.51 - 2.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
 2.01 - 2.50   การดําเนินของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
 2.51 - 3.00   การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ด า น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ 
ผูมีสวนไดเสีย 

- 2 2.33 2.16                        ระดับดี  

ดานกระบวนการภายใน - 2 2.66 2.33                        ระดับดี  
ดานการเงิน - 3 - 3 ระดับดีมาก  
ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

3 3 - 3 ระดับดีมาก  

เ ฉ ล่ี ย ร ว มทุ ก ตั ว บ ง ชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3 10 4.99 10.49   

ผลการประเมิน 3 2.5 2.49 2.62 ระดับดีมาก  

 

หมายเหตุ 
 

Input (I)   ปจจัยนําเขา 
Process (P)   กระบวนการ  
Output / Outcome (O)  ผลผลติ/ ผลลพัธ 
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4.2 สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ  
 
องคประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนการเนินการ 
 
จุดแข็ง 

มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน มีแผนการดําเนินงาน คือ แผนปฏิบัติการประจําป และมี
การกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 

จุดออน 
ขาดการสนับสนุนตอวัตถุประสงคของสํานักในขอที่ ๑ คือ การวิจัย และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรสงเสริมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยใหครบตามภารกิจ 
 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 

จุดแข็ง 
 1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงตอไป 
 3. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบรกิารแตละโครงการบริการวชิาการมาพิจารณา 
เพ่ือปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้น 
 

จุดออน 
 - 
 

ขอเสนอแนะ 
 - 
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องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง 
 1. มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมและมีการใชกระบวนการจัดการความรู
ในการดําเนินงาน 
 2. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม สัมมนา เพ่ือเพิ่มทักษะความรูใหม ๆ  
อยางนอย คนละ 1- 2 ครั้ง / ป  
จุดออน 

1. ยังไมมีกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 2. ยังไมมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 3. ยังไมมีคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประชาชน 
 4. ขาดผลการดําเนินงานประเมินความเสี่ยง 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหบุคลากรมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
 2  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
 3. ควรมีคําแนะนําจากคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคประชาชนในนามของสํานัก 
 4. ควรมีการจัดทําผลการดําเนินงานประเมินความเสี่ยง 
 

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได  รวมทั้งมีการ
ใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดออน 

จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรร เม่ือเทียบกับนักศึกษาเต็มเวลา มีคาเฉลี่ยที่นอย 
ขอเสนอแนะ 
 - 
 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง  
จุดออน 
 - 
ขอเสนอแนะ 

 - 
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ภาคผนวก 
 

ตารางการตรวจเยี่ยม 
 

กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในป 2551 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2552 
ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร 

 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

13.00 - 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิ 
อ.อรวรรณ กมล 
ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรชวย 
ผศ.เกษรา ปญญา 
อ.ขจรเดช เจริญพร 
น.ส.สุนิษา  เพชรจันทร 

13.30 - 14.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารและ
บุคลากร 

ประธานชี้แจงวัตถุประสงคและ
วิธีการประเมนิ 
 

14.00 - 16.30 น. ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 
ผูปฏิบัติงาน และผูใชบริการ  

คณะกรรมการประเมิน 

16.30 - 17.30 น. ประชุมสรุปผลการประเมิน (เฉพาะคณะกรรมการ
ประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน 

17.30 – 18.30 น. คณะกรรมการประเมินนําเสนอผลการตรวจประเมิน
ดวยวาจา และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

เชิญผูบริหาร/บุคลกรผูที่
เกี่ยวของ  

 

 
บันทึกภาคสนาม 

ไดดําเนินการตามตารางตรวจเยี่ยม ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณบุคคล ตั้งแตเวลา 
13.00 น.-18.30 น. 
 
 
 




