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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

ระหวางวันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูล

เพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.58 ไดคุณภาพระดับดมีาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณธิาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00   4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิ

หลัก 

  5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 

องคประกอบท่ี 3  การ

บรหิารและจดัการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องคประกอบท่ี 4  การเงิน

และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกนั

คุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.56 4.49 4.51 4.67 4.58 
ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก  ดี  ดีมาก ดีมาก  ดีมาก 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีจิตบริการ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการทํางานเปนทีม มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 

2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของทุกฝายในที่ประชุมสํานัก เพือ่การติดตามและพัฒนาอยางครบ

วงจร 

3. สามารถนําระบบประกันคุณภาพปรับใชในการปฏิบัติงานประจํา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. โครงการหรือการดําเนินงานท่ีเปนจุดแข็ง ขอใหรักษาไวและดําเนินการอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ใหมีการพัฒนาคูมือของแตละฝายตามภารกิจหลัก 

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรใหบุคลากรท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน รวมกันพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู

ความกาวหนาในสายงาน 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1.  ควรเรงรีบออกระเบียบรองรับความกาวหนาของพนักงานทุกประเภท(พนักงานเงินงบประมาณ 

และพนักงานเงินรายได) ใหทัดเทียมกัน เนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีมีความเทาเทียมกัน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

1. การนํา 5 ส + 5 โดยผูบริหารมีสวนรวมกับบุคลากรในการสรางวัฒนธรรมท่ีดีเพ่ือใหเกิดสุนทรียภาพ

ใหกับผูใชบริการและผูปฏิบัติงานอยางจริงจัง ตลอดจนการใชเพลงประจําหนวยงานเพ่ือใหบุคลากร

ตระหนักและจดจําวัฒนธรรมท่ีดีของสํานัก 

2. มีการประชุมในแตละฝายเปนประจําทุกสัปดาหโดยมีผูบริหารสูงสุดของสํานักเขารวมประชุมดวย 

(Morning Talk) 

ขอสังเกต 

1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ควรมีทีมงานตรวจทานและทวนสอบขอมูลและเอกสารให

ครบถวนและถูกตอง 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. เปนหนวยงานที่มีพันธกิจในการใหบริการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม

ภารกิจของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2555  พบวา 

สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปนอยางดี โดยมีโครงการ/

กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 20 โครงการ/กิจกรรม อยู ระหวาง

ดําเนินการ 0 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม ไดแก 

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการหองอานหนังสือ 24 ชม. 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องคประกอบ โดยไดรับ

การประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว 9 ครั้ง ซ่ึงผลการ

ประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 9 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555– 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันที ่20-21 

มิถุนายน 2556  พบวา มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบงชี ้จาก 12 ตัวบงชี ้ตามทีกํ่าหนดไว โดยสํานักวิทยบริการ 

ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน  4.40 อยูในเกณฑดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง

ประเมิน ไดคาคะแนน 4.23 อยูในเกณฑดี 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ทีส่อดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื ่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพือ่

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีผานมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 

เวลา 08.45 – 09.00 น. 

วันพฤหัสบดี ท่ี 3  กรกฎาคม  2557  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือกอนการประเมิน ณ หอง

ประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ 10 ป 

เวลา 09.00 – 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผูบริหารสํานักวิทยบริการ วิทยาเขต

ศรีราชา ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ 10 ป  
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 ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี ้แจง

วัตถุประสงค และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2556 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  ผูบริหารสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  รายงานผลการดําเนินงานใน

รอบปการศึกษา 2556 ท้ังนี้หนวยงานนําเสนอประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและ

ตัวบงชี้ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทัง้ 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่

ผานมา 

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในสํานักวิทยบริการ 

ตามลําดับ ดังนี้ 

 ฝายหองสมุด 

 ฝายบริการคอมพิวเตอร 

 ฝายเทคโนโลยีการศึกษา 

 ฝายซอมบํารุง 

 สํานักงานเลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 13.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และเตรียมความพรอมการ

สมัภาษณ 

เวลา 13.30 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุด

อนุสรณ 10 ป 

       

 

       

 กลุมผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 4 คน 

(อาจารย 3 คน   และ เจาหนาท่ี  1 คน) 

กลุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ จํานวน 2 คน  
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กลุมบุคลากรพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 คน 

กลุมนิสิต จํานวน 2 คน 

เวลา 15.00 – 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 08.30 – 09.00 น. 

วันศุกร ท่ี 4  กรกฎาคม  2557 

 คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพรอม ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 

14 หอสมุดอนุสรณ 10 ป 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตอผูบริหาร

และบุคลากรสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ไดรับทราบ 

เวลา 14.30 น.  ถายภาพหมูรวมกัน เสร็จสิ้นการประเมินฯ 

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2556 ไดศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพืน้ฐาน (Common 

data set) ของสํานักวิทยบริการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 

ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และได

รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี ้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี ้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั ้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื ่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง

ตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณธิาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00   4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิ

หลัก 

  5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 

องคประกอบท่ี 3  การ

บรหิารและจดัการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องคประกอบท่ี 4  การเงิน

และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรบัปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.56 4.49 4.51 4.67 4.58 
ผลการประเมิน  ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก  ดี  ดีมาก ดีมาก  ดีมาก 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  

 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการประเมิน หมาย

เหตุ    2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตวัหาร (% หรอื

สัดสวน) 

ตวัหาร  (% หรอื

สัดสวน) 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงช้ี) 4.67 4.58   

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงช้ี       4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 7 7 7 4.00 4.00   

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.66 4.67   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.50 4.51 16,301.65 3.99 20,719.00 4.02 3.99 4.02 คํานวณ

สูตร

ผิดพลาด   4,089.00 5,157.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการประเมิน หมาย

เหตุ    2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตวัหาร (% หรอื

สัดสวน) 

ตวัหาร  (% หรอื

สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.60   

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

ขอ 7 7 6 6 4.00 4.00 ไมไดขอ 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 5 5 4.00 4.00   

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

ความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ

การปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รอยละ 9.50 95.00 58.00 100.00 54.00 93.10 5.00 5.00  ไมไดรับ

การ

พัฒนา

ตนเอง 4 

คน 

  58.00 58.00 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการประเมิน หมาย

เหตุ    2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตวัหาร (% หรอื

สัดสวน) 

ตวัหาร  (% หรอื

สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 7 9 9 7 5.00 4.00 ไมไดขอ 

5, 9 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 ได

คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและพันธกิจท่ีเกิดจากการมีสวนรวม 

  แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

  ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหบคุลากรมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดทําแผน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. มีการนําผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายงานและรับฟงความคิดเห็นในการเสนอแนะจากทีป่ระชุม

เปนรายกิจกรรม 

ขอสังเกต 

- 

 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบที ่2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 

ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.66 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความสามัคคี รักองคกร มีจิตบริการ 

2. ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกโครงการ 

3. บุคลากรมีความมุงม่ันพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน โดยการจัดทําโครงการบริการอยางไรใหโดนใจ 

4. มีการมอบหมายผู รับผิดชอบอยางชัดเจน บุคลากรมีสวนรวมในการดูแลพื้นที่สวนกลาง  ทําให

หนวยงานมีทศันียภาพท่ีสวยงาม สะอาด 
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5. มีระบบการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน กําหนดคะแนนเพือ่การแขงขัน ตลอดจนมีการ

รายงานผลใหกับผูบริหารทราบ 

6. มีการใหรางวัล เพ่ือกระตุนใหเกิดการแขงขันและเกิดกําลังใจในการดําเนินการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. โครงการที่มีผลประเมินไมเปนไปตามเปาหมาย ใหมีการวิเคราะหสาเหตุ เพื ่อนํามาปรับปรุง

พัฒนาการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

2. โครงการบริการอยางไรใหโดนใจเสนอใหกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานระยะยาวอยางตอเนื่องทุกป โดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหหลากหลาย และใหครอบคลุมผูใชบริการทุกประเภท 

3. มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง จัดทําบอรด/ภาพ ยกยอง ระบุจุดเดนท่ีสําคัญ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

  ขอเสนอแนะ 

- 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. การนํา 5 ส + 5 โดยผูบริหารมีสวนรวมกับบุคลากรในการสรางวัฒนธรรมท่ีดีเพ่ือใหเกิดสุนทรียภาพ

ใหกับผูใชบริการและผูปฏิบัติงานอยางจริงจัง ตลอดจนการใชเพลงประจําหนวยงานเพื่อใหบุคลากร

ตระหนักและจดจําวัฒนธรรมท่ีดีของสํานัก 

ขอสังเกต 

1. การคํานวณคะแนนที่ไดไมถูกตอง ควรใหมีการทวนผลการคํานวณนอกเหนือจากการใชโปรแกรม

สําเร็จรูป หรือตรวจสอบการใชสูตรสําเร็จของโปรแกรมใหตรงกับขอมูลท่ีนํามาคํานวณ 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบที ่3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 ไดคุณภาพระดับดมีาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําขอตกลงเรื่องธรรมาภิบาลของบุคลากร และมีการประกาศกับสาธารณะทีแ่สดงถึงความ

เอาจริงกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช 

2. มีการดําเนินการจัดการองคความรูเปนระบบ มีกระบวนการครบถวน และไดมีการเผยแพรในระบบ

อินเตอรเน็ต ซ่ึงทําใหบุคลากรสามารถเขาดูไดสะดวก 

3. มีการดําเนินการอยางเปนระบบและครบถวนตามกระบวนการ 
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4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางาน มีความพอใจในองคกร 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีกิจกรรมท่ีรองรับท้ัง 10 ขอ ประกอบของธรรมาภิบาล ในลักษณะการบูรณาการ 

2. การนําขอเสนอแนะของกรรมการประจําสํานักมาปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรควรใหความสําคัญท้ัง รวมคิด รวมทํา เพ่ิมเติมจากการรับรู รับทราบ 

2. ควรจัดทําโครงการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ หรือมีการปรับแผนใหสอดคลองกับสถานการณ โดย

เสนอเขาท่ีประชุมกรรมการประจําหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ 

3. ควรดําเนินการโครงการตามแผนกลยุทธ หรือถาหากแผนทีทํ่าไวไมเหมาะสมกับสถานการณ ควรมี

การปรับแผนและเสนอตอกรรมการประจําหนวยงาน แลวดําเนินการโครงการทีเ่ห็นวาเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4. ควรมีการจัดทําแผนการใหบุคลากรไปศึกษาตอในวุฒิท่ีสูงข้ึนอยางชัดเจน 

5. ควรจัดใหมีระบบพี่เลี้ยง โดยใหบุคลากรทีไ่ดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน แนะนําบุคลากรใหม

เก่ียวกับการปฏิบัติงานอยางไรจึงไดรับการยกยอยเปนบุคลากรดีเดน 

6. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. ควรจัดใหความรูดานจรรยาบรรณและจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณอยางสม่าํเสมอ 

และมีการติดตามผล 

8. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  ขอเสนอแนะ 

1. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับประวัติผูบริหารและกรรมการประจําสํานักตอสาธารณะ 

2. เรื่องที่จัดเปน KM ควรเปนเรื่องทางดานวิชาการหรือผลงานวิจัย สามารถใชบุคลากรภายใน หรือ

ภายนอกเปนวิทยากรและกระตุนใหบุคลากรทํา 

3. ควรมีการทบทวนผลลัพธกับเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งถายังไมบรรลุเปาหมายควรมีการพัฒนาปรับปรุง

เพ่ือใหรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู/วิชาชีพฯ เปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

ขอสังเกต 

- 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน 
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ในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. ควรมีแผนกลยุทธดานการเงินและแนวทางการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมพันธกิจ 

  แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. มีแผนการหารายไดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การนําขอมูลทางการเงินมาใชในการตัดสินใจควรมีในทุกระดับ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมจากผูปฏิบัติ 

  ขอเสนอแนะ 

1. ใหนําขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของมาใชในการวิเคราะหจัดทําแผนกลยุทธดานการเงิน 

2. การรายงานสถานะการเงินหรือผลการดําเนินงานควรมีขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

ขอสังเกต 

- 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ จาํนวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพและบุคลากรสนองตอบการบริหารงานอยาง

เปนระบบ 

  แนวทางเสรมิ 

- 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ความสมบูรณของแนวปฏิบัติที่ดี (ขอ 9 คูมือฯ ) ยังไมมีการเผยแพรใหหนวยอืน่สามารถนําไปใช

ประโยชน 

2. พัฒนาการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธยังไมครบทุกตัวบงชี้ 

3. การจัดโครงการยังไมมีการสํารวจความตองการของชมุชน 

  ขอเสนอแนะ 

1. หลังจากการวิพากษและปรับปรุงคูมือเรียบรอยแลว ควรนําคูมือไปเผยแพรใหหนวยงานอืน่ที่มี

ภารกิจคลายคลึงกัน(หนวยงานสนับสนุนฯ)สามารถนําไปใชประโยชน 
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2. การจัดโครงการควรมีการสํารวจความตองการของชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการไดตรงจุดและ

ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม โดยสงเสริมใหบุคลากรภายในท่ีมีภาระงานแตกตางกัน

เปนวิทยากรใหบุคลากรใหมไดทราบลักษณะการปฏิบัติภายในฝายอยางครบถวน 

ขอสังเกต 

1. การอธิบายในเกณฑขอ 3 การกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของหนวยงาน ยังไมชัดเจน 

2. ควรระบุเกณฑการประเมินฯ ใหสอดคลองกับรูปแบบมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. การอธิบายในเกณฑขอ 7 ควรระบุเพิม่เกีย่วกับการใหขอมูลปอนกลับของผูใชบริการ การมีสวนรวม

ของผูใชบริการท่ีเปนบุคคลภายนอกหนวยงาน 

4. ใหปรับการเขียนบรรยายในเลมรายงาน เม่ือมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการในครั้งแรกใหมีการ

นําความรูที่เกิดขึ้นจากการใหบริการนัน้ ไปพัฒนาความรูตอเนือ่งและมีการนําไปใชประโยชนกับ

โครงการครั้งตอไป 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี

มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง 

1. สามารถนําระบบประกันคุณภาพปรับใชในการปฏิบัติงานประจํา 

2. มีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรใหมีการวิพากษคูมือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ เพ่ือพัฒนาคูมือฯ ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

  ขอเสนอแนะ 

- 

 แนวปฏิบัติท่ีดี 

- 

ขอสังเกต 

- 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวย ผลการดําเนินงาน ป 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 7 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 3.99 4.02 

3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ 

ขอ 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

ขอ 6 6 

6 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 5 

9 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

คน 58 54 

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 58 58 

11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 49 49 

12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาตอ คน 9 9 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 9 7 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

ขอ 5 5 
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ภาคผนวกท่ี 2   

ขอมูลการสัมภาษณ 

 

สรุปประเด็นจากการสมัภาษณ (สาํนักวิทยบริการ) เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2557 
 

กลุม 1 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  จํานวน 4  คน 

 

 

อาจารยจํานวน 3 คน และเจาหนาท่ีจํานวน 1 คน 

1. มีการอํานวยความสะดวกบริการการยืมคืนหนังสือ การสืบคนขอมูล และการจองหนังสือ 

ขอดี/ความประทับใจ 

2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองเรียนท่ีครบวงจร 

3. เจาหนาท่ีมีการใหบริการท่ีดี มีความเปนกันเอง และตรงตามความตองการ 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความรวดเร็ว 

5. อุปกรณภายในหองสมุดมีความนาใช 

6. มีความสะดวกและรวดเร็วในการจองหองเรียนผานระบบออนไลน 

7. การใหบริการของเจาหนาท่ีอยางเปนกัลยาณมิตร และรวดเร็ว 

 

1. อุปกรณในหองเรียนท่ีใชสําหรับการสอนเกิดความเสียหายระหวางการสอน 

สิ่งท่ีตองปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 

2. เกาอ้ีในหองเรียนไมเพียงพอกับจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

3. อุปกรณในหองเรียน เชน เครื่องปรับอากาศบางหองไมเย็น จอฉายภาพไมชัด คอมพิวเตอรเสีย มีการแจง

ซอมแตดําเนินการซอมลาชา 

4. คอมพิวเตอรท่ีใหบริการภายในหองเรียน ขาดการปองกันไวรัส 

5. ควรเพ่ิมจํานวนหนังสือท่ีอาจารยตองใชสอนในบางรายวิชา เชน วิชาพ้ืนฐานของนิสิตวิศวฯ 

6. ควรเพ่ิมหองคอมพิวเตอร และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีใชในการเรียนของนิสิต 

7. ควรมีการจัดแผนการใหบริการรวมกับคณะ เพ่ือรองรับกับจํานวนนิสิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 

8. ควรจัดหาหนังสือวิชาพ้ืนฐานทุกวิชาตองมีอยางนอย 3-5 เลม 

9. ควรมีการสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนวาเปนปญหาเดิมหรือไม และปญหานั้นไดทําการแกไขแลวหรือไม 

10. ควรมีศูนยรวมการใหบริการ เนื ่องจากการแบงภาระงานยังไมชัดเจนระหวางสํานักวิทยบริการกับ

สํานักงานวิทยาเขต 

11. ไดรับแจงจากผูสอนวาอุปกรณภายในหองเรียนชํารุดเสียหายและมีการแจงตอฝายทีเ่กีย่วของแลว แตใน

เทอมตอมาก็ยังพบการชํารุดอยูเชนเดิม 
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12. จํานวนที่นั่งเรียนในระบบจองหองเรียน ไมตรงกับจํานวนท่ีนั่งจริงในหองเรียน 

13. อยากใหมีการทําแบบประเมินการใชหองเรียน และดูปญหาเดิมๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

 

 

 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการจํานวน 2 คน 

1. ระบบการยืมคืนหนังสือมีความสะดวก 

ขอดี/ความประทับใจ 

2. หองสมุดมีความเปนระเบียบนาใชงาน 

 

1. ขาดหนังสือท่ีใชประกอบการเรียนและการทําวิจัย เชน วิชาโลจิสติกส 

สิ่งท่ีตองปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 

2. ไมคโครโฟนในหองเรียนมีชํารุดบางครั้ง ทําใหอาจารยพูดแลวไมชัดเจน 

3. วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ สําหรับเปนตัวอยางยังมีนอย 

4. สีเครื่องฉายภาพไมตรงตามแมสี 

5. ปากกาเขียนไวทบอรดสีจางไมพรอมใชงาน 

 

กลุม 2  

 

คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการจํานวน 2 คน และบุคลากร จํานวน 3 คน 

1. หัวหนาฝายและผูบริหารใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานและลงมาชวยเหลือรวมมือในการทํางาน 

ขอดี/ความประทับใจ 

2. มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโทของบุคลากร 

3. การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสําหรับใชในการข้ึนข้ันเงินเดือนเปนท่ียอมรับ 

4. บุคลากรในสํานักมีการทํางานเปนทีมและมีความสามัคคีในการชวยเหลืองานรวมกัน 

5. มีการแบงภาระงานอยางชัดเจน 

6. มีบุคคลภายนอกรวมตัดสินใจในการบริหารงาน 

 

1. มีความเหลื่อมล้ําดานสวัสดิ์การ ระหวาง พนักงานเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได 

สิ่งท่ีตองปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 

2. เรื่องสวัสดิการตางๆ ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมในระดับวิทยาเขต 

3. ขาดท่ีปรึกษาหรือผูประสานงานกลางระหวางผูบริหารระดับสูงกับเจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติการ 

4. มีการรายงานสถานะทางการเงิน แตยังขาดการนําสถานะทางการเงินมาวิเคราะหเพ่ือใชในการติดสินใจ 

5. ขาดระเบียบเพ่ือรองรับพนักงานเงินรายไดในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ภาคผนวกท่ี 3  

ภาพกิจกรรม 
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