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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.51 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

หน่วยงา
น 

กรรมกา
ร 

หน่วยงา
น 

กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.54 4.54 4.69 4.69 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.33 4.54 4.54 4.84 4.51 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 
ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ภารกิจหลักและผลการดําเนินงานของสํานักสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ
ผลิตบัณฑิต  

2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ 
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรและแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) ที่ชัดเจนและ 

มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1.  การสํารวจความต้องการและการประเมินความพึงพอใจไม่ครอบคลุมภารกิจหลักที่สําคัญและทุก

กลุ่มของผู้รับบริการ  
2. ไม่พบการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ และการนําผลการประเมินตัวบ่งชี้ของแผนกล

ยุทธ์ไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
3. การกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานไม่ชัดเจนและไม่เชื่อมโยง

ต่อเนื่องกันในแต่ละภารกิจหลัก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสํารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมภารกิจหลักโดยกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของการให้บริการและมีการประเมินที่ครอบคลุมทั้งในด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ 

2. ควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ และควรนําผลการประเมินตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ หรือทบทวนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  

3. ควรทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักให้ชัดเจนต่อเนื่องตั้งแต่การกําหนด
ประเด็นการดําเนินงานหลัก การทบทวน การออกแบบ และทบทวนหรือปรับปรุงคู่มือตลอดจน 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประเด็นเดียวกัน 

4. ควรเขียนรายงานประเมินตนเองที่เชื่อมโยงและสะท้อนผลการดําเนินงานของสํานักมากกว่าระดับ
ฝ่าย อีกทั้งหลักฐานที่นํามาอ้างอิง ควรได้รับการรับรองจากผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การลงนามใน
รายงานการประชุม หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าโครงการ 
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ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ควรสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการจ้างต่อและการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง 

 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 
2. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการสารสนเทศแก่วิทยาเขตฯ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว   12  กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 1  กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินการ  1 กิจกรรม ได้แก่ 

1.ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
2. โครงการ e-Learning & e-Teachers เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการจัดโครงการ 

 



 4 
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 17 ตัวบ่งชี้ จาก 17 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยสํานักวิทยบริการ
ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.57 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.42 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
  - แนะนําคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
  - รายงานผลการดําเนินงานและผลประเมินตนเองของสํานัก 
  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 
              (เสริฟอาหารว่างในห้อง) 
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เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บริการ) 
  - กลุม่อาจารย์ /บุคลากรสนบัสนุน  
  - กลุม่นิสิตคละสาขา /ช้ันปี 
  -  บุคลากรของสํานัก 
  -  คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก 
เวลา 16.00 – 16.30 น.             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหนว่ยงาน 
เวลา 16.30 – 17.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมนิคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
เวลา 15.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน 

- เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก 

- ผู้บริหารและบคุลากรของสํานักแสดงความเห็นต่อผลการ
ประเมิน 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
   คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อํานวยการ
แนะนําผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน
รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาเอกสาร
หลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชงิประจักษ์  
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   ตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรของหน่วยงาน
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารปูเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักวิทยบริการมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.84  ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

หน่วยงา
น 

กรรมกา
ร 

หน่วยงา
น 

กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.54 4.54 4.69 4.69 ดีมาก ดีมาก
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

หน่วยงา
น 

กรรมกา
ร 

หน่วยงา
น 

กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.33 4.54 4.54 4.84 4.51 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวตั้ง ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้)   4.42

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 6 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  4.69 4.69

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 31,192.04 30,708.65 4.08  4.08 4.08

7,641.00 7,518.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวตั้ง ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

  ตัวหาร ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5 5  5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5  5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  4.80 4.40

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7  5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5  5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 4  5.00 3.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 5 5 4.00  4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 39 39 100.00 5.00  5.00

39 39

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00  5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7   5.00

องค์ประกอบที่ 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00  5.00

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 5.00 4.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ และควรนําผลการประเมินตัวบ่งชี้ของแผนกล

ยุทธ์ไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการวิเคราะห์ หรือทบทวนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อหาสาเหตุและทบทวนตัวบ่งชี้ 

2. ควรกําหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้จริง 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ภารกิจหลักและผลการดําเนินงานของสํานักสนับสนุนและสอดคล้องกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ 
2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ 
3. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตและบุคลากร 
4. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
5. ควรแยกผลการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลักเพื่อให้เกิดการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการตามความความต้องการของผู้รับบริการ  
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จุดที่ควรพฒันา 
1. การประเมินความพึงพอใจไม่ครอบคลุมภารกิจหลักที่สําคัญและทุกกลุ่มของผู้รับบริการ เช่น 

นิสิต และบุคลากร 
2. การสํารวจความต้องการยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้รับบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมภารกิจหลักโดยกําหนดกลุ่มเป้าหมายของการให้บริการ

และมีการประเมินที่ครอบคลุมทั้งในด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
คุณภาพการให้บริการ 

2. ควรมีการสํารวจความต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้รับบริการ เช่น นิสิต บุคลากร และ
บุคคลภายนอก 

3. ควรนําข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการใน
รอบปีต่อไปให้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจากการอบรม ประชุม สัมนา ครบทุกคน ซึ่ง

ควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และให้ตรงกับความต้องการในแต่ละตําแหน่ง 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรและแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) ที่ชัดเจน 
3. มีการดําเนินกิจกรรม KM  ที่ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรนําความรู้จากกิจกรรม KM 

ของสํานักถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนให้กับบุคลากรในหน่วยงานอื่นรับทราบและสามารถ
นําไปใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน
อ่ืน 

จุดที่ควรพฒันา 
1.  ยังไม่พบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการดําเนินด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรและแผน

ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) โดยการกําหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
งบประมาณสนับสนุน 
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2. ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการในการให้ความรู้ ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร และมีการ
ติดตามประเมินผลในด้านจรรยาบรรณที่ชัดเจน 

3. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อเลือกประเด็นที่จะนํามาบริหารความเสี่ยงของสํานัก ซึ่งควรจะเป็นความ
เสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์
หรือความมั่นคงของสํานัก ซึ่งจะทําให้สามารถป้องกันหรือลดผลกระทบอันรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับ
สํานักได้อย่างแท้จริง 

4. คณะกรรมการดําเนินงานด้านความเสี่ยงของสํานักควรมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
5. สํานักฯ ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในสํานักฯ 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. บุคลากรมีส่วนร่วมและให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ที่คลอบคลุมภารกิจของสํานัก 
จุดที่ควรพฒันา 
1.  ขาดการดําเนินกิจกรรมระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมระหว่างเครือข่ายในหลายรูปแบบ เช่น เครือข่ายระหว่างสํานักหอสมุด (Pulinet) 

ในด้านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาระหว่าง 
4 มหาวิทยาลัย 

2. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพควรเชื่อมโยงและสามารถสนับสนุนการประกัน
คุณภาพที่ชัดเจนในทุกองค์ประกอบ 

3. ควรพัฒนาการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบตามวงจร PDCA เพื่อพัฒนา
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
1.  การกําหนดกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานไม่ชัดเจนและไม่เชื่อมโยง

ต่อเนื่องกันในแต่ละภารกิจหลัก 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักให้ชัดเจนต่อเนื่องตั้งแต่การกําหนด

ประเด็นกระการดําเนินงานหลัก การทบทวน การออกแบบ และทบทวนหรือปรับปรุงคู่มือตลอดจน 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในประเด็นเดียวกัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.84 4.42

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้   5.00 4.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 6 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.69 4.69

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 31,192.04 4.08 30,708.65 4.08 4.08 4.08

7,641.00 7,518.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.40

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 4 5.00 3.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 5 5 4.00 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 39 100.00 39.00 100.00 5.00 5.00

39 39.00

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 4.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 12 เดือน กรรมการ 12 
เดือน 

กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   5.00 4.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

1. กลุ่มอาจารย์ จํานวน 3 คน 
ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง 
1. ตารางเรียน ตารางสอบออกช้า ทําให้นิสิตมีตารางเรียนสอบซ้อนทับกัน 
2. ไม่มีการแจ้งว่าจะจัดตารางเรียนแบบไหน  
3. ตารางเรียนอันเก่ากับอันใหม่ชนกัน 
4. ระบบลงทะเบียนไม่ล็อคจํานวนนิสิต หรือหมู่เรียน 
5. จํานวนนิสิตใหม่ที่ลงทะเบียนให้ ไม่ตรงกับจาํนวนที่เรียนจริงๆ 
6. นิสิตที่ผ่อนผันค่าเทอม แต่มีรายช่ือในการรับปริญญา 
7. อินเตอร์เน็ตช้า หลุดบ่อย ไม่เสถียร 
8. ได้รับการบริการในการซ่อมบํารุงล่าช้า โดยไม่มีการแจ้งความคืบหน้าเลย 
9. เนื่องจากนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ สวบ. ควรสนับสนุนในเรื่องอะไหล่ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับไอที  
10. สวบ.จัดทําตารางเรียนไม่ตรงกับที่คณะแจง้ ทําให้ต้องทําเรื่องแก้ไขหลายครั้ง 
11. อุปกรณ์ในห้องเรียนมีไม่พร้อม เช่น LCD หรือ รีโมท 
12. การบริการไม่ทันตามความต้องการ ต้องทําบันทึกข้อความตามที่ สวบ.แจ้ง ซึ่งมีขั้นตอนเยอะ 
13. การจัดหมวดหมู่หนังสือยังไม่ชัดเจน เช่น หนังสือประเภทคล้ายกันแต่อยู่คนละที ่
14. การจัดซื้อหนังช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน 

สิ่งที่ประทับใจ 
1. ห้องสมุดบริการดีมีมนุษยสมัพันธ์ 
 
กลุ่มบุคลากร จํานวน  6  คน 
1. พบปัญหาอาคารชุดพักอาศัย และหอพักนิสติ Internet ใช้ไม่ได้ 
2. การแจ้งซ่อมเครื่อง computer ที่หอพักนิสิต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีดําเนินการช้า และไม่ไดรับการแจ้ง

จากผู้ที่รับผิดชอบว่าติดขัดตรงไหน ต้องให้ผู้ขอรับบริการตามเรื่องเอง 
3. computer หรือ ระบบ program ทางคณะเสยีใช้ไม่ได้ ทางคณะเสนอแนะว่าควรจะมีนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ประจําตึกหรือคณะ 
4. เรื่องการคีย์ข้อมูลการจัดตารางเรียนโดยผู้ปฎิบัติงานคีย์ข้อมูล    ผูใ้ช้งานเมื่อพบปัญหาจะต้องติดต่อผู้ดูแล

ระบบโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหา    ผู้ใช้งานเสนอแนะว่าหน่วยงาน ควรจะมีการอบรมการใช้งานก่อน ที่จะได้
ลงมือปฎิบัติจริง 

5. ระบบฐานข้อมูลของนิสิต ข้อมูลนิสิตไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึง่คณะต้องการข้อมูลทีส่ําคัญ เช่นชื่อผู้ปกครอง ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองของนิสิตได้รับทราบ 
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6. ทางคณะอยากทราบข้อมูลจากสํานักวิทยบริการว่ามีในแต่ละปีมีการวางแผนการอบรมเรื่องอะไรบ้างที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะได้นําไปประชาสัมพันธ์ให้กับนิสิตที่สนใจได้เข้าร่วมโครงการ   

7. สื่อโสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของวิทยาเขต ซึ่งหน่วยงานแจ้งว่างบประมาณไม่เพียงพอโดย
ส่วนกลางไม่ได้จัดสรรมาให ้ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานรวมประสานภารกิจของวิทยาเขต 

8. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียรภาพโดยพบปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จะใช้ไม่ได้ทันที 

9. Note Book ของสํานักวิทยบริการ ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และประสิทธิภาพค่อนข้างไปตามสภาพ
อายุการใช้งาน 

10. ระบบการให้สญัญาณ Internet ของมหาวิทยาลัย การกระจายของสัญญาณยังไม่ครอบคลุมอาจเกิดจากตัว
ส่งสัญญาณน้อยจุด 

11. ผู้ดูแลระบบมนี้อย อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
 
กลุ่มนิสิตปัจจบุัน จํานวน 12 คน 
ข้อเสนอแนะและส่งที่อยากให้ปรับปรุง 

1. ระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตช้า หรือ อาจเร็วบางพื้นที่ 
2. อินเตอร์เน็ตล่มบ่อย 
3. ระบบการลงทะเบียน พอถึงเวลาให้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วลงไม่ได้ 
4. จ่ายค่าเทอมแล้ว แต่ระบบยังไม่ปลดล็อค 
5. ในระบบลงทะเบียนบางวิชาไม่แจ้งว่าสาขาไหนบ้างที่ลงทะเบียนไม่ได้ 
6. ตารางการสอบออกช้า 
7. เจ้าหน้าที่ไม่มกีารสอบถามผูใ้ช้บริการในการลงทะเบียน 
8. ไม่มีแบบฟอร์มการร้องเรียน 
9. ระบบการประมินการสอนยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น พอประเมินแล้ว แต่ในระบบแจ้งว่ายังไม่ประเมินทําให้ต้อง

ประเมินหลายครั้ง 
10. อาจารย์ไม่มีการแจ้งผลประเมนิ และการปรบัปรุงให้นิสิตทราบ 
11. ช่ืออาจารย์บางท่านไปปรากฎให้มีการประเมิน ทั้งที่อาจารย์ท่านนั้นไม่เคยสอน หรือไม่เคยรู้จักเลย 
12. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ไม่ได้คุณภาพ เช่น ภาพเป็นเส้น 
13. เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสอนสะดุดบ่อย 
14. มีหนังสือเฉพาะทางน้อย 
15. หนังสือภาษาอังกฤษน้อย 
16. หนังสือในห้องสมุด เนื้อหาไมต่รงกับที่อาจารย์สอน 
17. ไม่มีการอบรมการใช้บริการห้องสมุด 
18. ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ไม่อัพเดท 
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สิ่งที่ประทับใจ 

1. ห้องสมุด/เจ้าหน้าที่ห้องสมดุบริการดี 
2. เจ้าหน้าที่สามารถตอบคําถามได้ตรงประเด็น 

ระบบการลงทะเบียน 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


