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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่ 2 – 3 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 และ 1 ตัวบ่งชี้เป็นตัว
บ่งชี้ที่ 5.2 (ไม่คิดคะแนน) โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ 

- 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.49 4.66 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ 5.00 3.75 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.00 4.49 4.17
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. มีความชัดเจนของกลยุทธ์  และพันธกิจที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับปณิธาน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยและ

จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดที่สะดวกและทันสมัย 
3. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ทุ่มเท รักองค์กร มีความสุขในการให้บริการ 
4. หน่วยงานให้ความสําคัญกับบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง  ช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. มีวัสดุและคุรุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่พร้อมและทันสมัยสําหรับให้บริการ 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานและคณะกรรมการประจําหน่วยงานควรมีการดําเนินงานตามบทบาท และอํานาจหน้าที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. ควรมีระบบการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกและทันสมัยให้ครอบคลุมทุกฝ่าย 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการขยายจุดบริการการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดสําหรับ

นิสิต 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการถ่ายทอดแผนแม่บท ICT สู่ระดับหน่วยงานที่รวดเร็วและชัดเจน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- ยังไม่พบ 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. หน่วยงานเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์และ

นิสิต 
2. หน่วยงานมีกิจกรรมบริการวิชาการสําหรับชุมชน 
3. หน่วยงานมีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิตและบุคลากร 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 2 โครงการ 6 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการติดตามแผนงานโครงการในรอบปีงบประมาณ 2 ครั้ง/ปี เนื่องจากมีการ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 1 ครั้ง/ปี 
 
หมายเหตุ : กรณีที่ยังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ดําเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถดาํเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่กําหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553– 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 
– 1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักวิทยบริการ ประเมิน
ตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.61 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่า
คะแนน 3.92 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คณุภาพของมหาวิทยาลัย  
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 

วันจันทร์ที่ 2  กรกฎาคม 2555 

เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สํานักวิทยบริการ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางใน

การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารสํานักวิทยบริการ  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554  
เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
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เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ   
 - ตรวจเยี่ยมฝ่ายห้องสมุด 

 - ตรวจเยี่ยมฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์     

 - ตรวจเยี่ยมฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 - ตรวจเยี่ยมฝ่ายซ่อมบํารุง 

 - ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการ 

เวลา 14.30 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนสุรณ์ 10 ปี 

  เวลา 14.30 – 15.00 น กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน 4  คน 

- อาจารย์  2  ท่าน 

- นิสิต  4  ท่าน 
  เวลา 15.00 – 16.00 น. กลุ่มท่ี 2  กลุ่มคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  จํานวน 2 คน และ  
    กลุ่มท่ี 3  กลุ่มบุคลากรพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ  จํานวน 3 คน 
เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 

10 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากร
ของสํานักวิทยบริการ รับทราบ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ  ประจําปีการศึกษา 2554 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของสํานักวิทยบริการ  ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
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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 
สํานักวิทยบริการ  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ และ 1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (ไม่คิดคะแนน) โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ 

- 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.49 4.66 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ 5.00 3.75 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.00 4.49 4.17
ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.17
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 3.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 4 3.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.66

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 39,108.23 3.98 3.98

9,826 
2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อ 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.00
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 3 4 3.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 3 5 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3 4 3.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 5 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90.00 47.00 94.00 5.00

50.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 4.00

5.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (ไม่คิดคะแนน) 

ข้อ 4 5 ไม่คิด
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 4.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 4 4 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 3.00 ได้
คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีความชัดเจนของกลยุทธ์  และพันธกิจที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับปณิธาน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยและ

จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในการจัดตัวบ่งชี้  การกําหนดเป้าหมายและปรับแผน

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การมีส่วนร่วมและนําเสนอแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
2. การทบทวนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างสม่ําเสมอ และนําเสนอกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานได้รับทราบและพิจารณา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะตาม

บทบาทและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยงานให้ครบถ้วนตามพันธกิจ  
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมและการ

ทบทวนปรับแผน ควรมีการดําเนินการเป็นระยะๆ  และสม่ําเสมอ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 

ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
2. บุคลากรมีความรับผิดชอบ  ทุ่มเท รักองค์กร และมีความสุขในการให้บริการ 
3. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้เอง  ช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานให้เข้าถึงผู้รับบริการมากขึ้น 
3. ควรเผยแพร่ระบบสารสนเทศ  ให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

   -ไม่มี- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และเอาใจใส่ในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกํากับ ติดตามงาน และ

การถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
2. มีการจัดการความรู้ในระดับผู้ปฏิบัติ และมีการแผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบาท อํานาจ หน้าที่ ระหว่างผู้บริหารสถาบัน กับคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน 
2. ควรมีการกําหนดระดับเป้าหมายในภาพรวมของการจัดการความรู้ของสถาบัน 
3. การบริหารความเสี่ยงควรมีการดําเนินงานให้ครบทุกขั้นตอน 
4. ควรมีวิเคราะห์และบูรณาการ นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการถ่ายทอดทิศทางการบริหาร

อย่างเป็นระบบสู่ผู้ปฏิบัติ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
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จุดแข็ง 
1. มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบกับรายรับจริง-จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในแผน

กลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปีให้เป็นปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานสามารถพัฒนาและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการปรับปรุงกระบวนงานที่ครอบคลุมตามภารกิจครบทั้ง 5 หน่วยงาน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตาม และประเมินผลกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุง 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบงชี้ หนวย 

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  หมายเหต ุ 

2553 2554 

2554 2555 

2553 2554 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน 

SAR) 

สํานัก กรรมการ 

สํานัก กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

 (% หรือ

สัดสวน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงชี้)     3.44 4.33 4.17   

องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.)                 3.00 3.00 3.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 5 5 4 6 0 3.00 3.00 3.00 ตัดขอ 1 เพราะไมมีกรรมการประจําสํานักฯ 

องคประกอบที ่2  ภารกิจหลัก       3.10 4.66 4.66   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 48,037.95 

4.29 

39,308.14 

3.98 

39,108.23 

3.98 4.50 0.00 4.29 3.98 3.980 

คะแนนเทาเดิม แตมีการแกไขคาเฉลี่ยโครงการ
ลําดับที ่13 (โครงการสานสามัคคีพี่นองชาว
สํานักวิทยบริการ) และตัดลําดับที่ 30 (โครงการ 
5 ส.) 11,189 9,885 9,826 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ 
ขอ 

5 5 5 5 0 5 5 5.00 
  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  ขอ 0 5 5 5 0 0 5 5.00   

องคประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ       3.40 4.20 4.00   

3.1 ภาวะผูนาํของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และ
ผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 

ขอ 

4 6 4 3 0 3.00 4.00 3.00 

ตัดขอ 1 ยังไมไดมีการปฏิบัติหนาที ่เพราะอํานาจ
หลายอยางเปนอํานาจของกรรมการประจํา

หนวยงาน ดังนัน้จึงยังไมมีการประเมินตนเอง 
ตัดขอ 7 กรรมการประจําสํานักไดรับแตงตั้ง 30 
พ.ค.55 จึงยังไมมีการประชุม และนาํผลประเมนิ
ไปใช 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 3 5 5 3 0 3.00 5.00 5.00   
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ตัวบงชี้ หนวย 

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน) เปาหมาย (ปการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  หมายเหต ุ 

2553 2554 

2554 2555 

2553 2554 

(เชน เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน 

SAR) 

สํานัก กรรมการ 

สํานัก กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร 
(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

(% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

 (% หรือ

สัดสวน) 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 2 

4 3 3 0 2.00 3.00 3.00 

ตัดขอ 3 ไมพบหลักฐาน 
ตัดขอ 4 ไมพบหลักฐานการจัดทาํแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
เพิ่มขอ 5 ใชขอมูลการรายงานบริหารความเสี่ยง 
2554 เสนอ ผอ.สํานักฯ ตรวจสอบภายใน 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 5 5 4 0 4.00 4.00 4.00   
3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพทัง้ในประเทศหรือตางประเทศ 
รอยละ 37.50 

84.27 
47.00 

94.00 
47.00 

94.00 90.00 0.00 5.00 5.00 5.00 
  

44.50 50.00 50.00 

องคประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ ขอ 7 7 7 7 0 5.00 5.00 5.00   

องคประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.00 5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 

8 9 7 8 0 4.00 5.00 4.00 

ตัดขอ 3 ไมมีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมที่
สอดคลองกับอตัลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตัดขอ 9 E-Office เปนระบบสารเทศเพือ่รองรบั
การปฏิบัติงานสารบัญ และ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการโครงการฝกอบรมยังอยูระหวาง

ทดลองใชงานภายในสาํนักฯ 
5.2 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก (ไมคิดคะแนน) 
ขอ 

0 5 5 4 0 0.00 0.00 0.00 
  

องคประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน       3.00 4.00 4.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนนิงาน 
ขอ 

3 4 4 4 0 3.00 4.00 4.00 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

อาจารย ์จํานวน 2 คน 
1. การให้บริการและอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดดีมาก 
2. ห้องสมุดมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ระบบการยืม-คืนหนังสือ 
3. ห้อง 24 ชม. เล็กไป เด็กมากขึ้น จึงไม่เพียงพอ 
4. ที่จอดรถของห้องสมุดมีมากขึน้ มีทางเข้า-ออกสะดวก และชัดเจน 
5. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของทางสํานกัวิทยบริการผ่านทาง e-mail ของ

บุคลากรในวิทยาเขต เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ โดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ 
6. งานโสตฯ ให้บริการดีและทันใจ แม้จะยังไมไ่ด้รับเอกสารขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต้นเรื่อง 

 
  นิสิตปัจจบุัน จํานวน 4  คน 

1. ห้องสมุดมีบริการที่สะดวกในการยืม-คืนหนังสือ 
2. หนังสือเฉพาะทาง เช่น หนังสือด้านวิศวกรรมต่อเรือฯ ยังมีน้อย 
3. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายยังช้า 
4. ห้องศึกษาเดี่ยวยังมีน้อยและไม่พอในการรองรับนิสิตในช่วงเวลาสอบ 
5. ห้อง 24 ช่ัวโมง จะมีคนใช้บรกิารเยอะในช่วงสอบ และมีเสยีงดัง รบกวนกัน 
6. อยากให้มีการส่งเสริมให้นสิติรักการอ่าน เช่น ในการยืมหนังสือครบ 100 เล่ม จะได้รางวัลตอบแทน 
7. อยากให้ล็อคการใช้งาน สําหรับคอมพิวเตอร์เครื่องกลางที่หอพักนิสิต 
8. จอ LCD ในหอ้งเรียนบางห้องชํารุด มีจุดดํา อยากให้มีการสํารวจและซ่อมบํารุง 

 
กลุ่มคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ จํานวน 2 คน และกลุ่มบุคลากรพนักงานสายสนบัสนนุวิชาการ 
จํานวน 3 คน 

1. ผู้บริหารเป็นกันเอง สนใจและให้ความใสใ่จผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. อัตรากําลังของฝ่ายห้องสมุดยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
3. ควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและสายการบงัคับบัญชากับ

บุคลากร 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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