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ค ำน ำ 
 

การด าเนินการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการซึ่งส านักวิทยบริการ ถือเป็น
ภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพและ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการ  ได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการ ได้ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพ ให้มีการวางระบบพัฒนาคุณภาพการติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพงานด้วยระบบ PDCA ควบคู่กับ
การบริหารงานอย่างโปร่งใสและการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งมีการพัฒนาข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ส านักวิทยบริการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะท างานประกันคุณภาพ เพ่ือสร้างกลไกการ
ด าเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2554 โดยเป็นการรายงานข้อมูลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ตามรายการตรวจสอบคุณภาพที่ส านักวิทยบริการได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นจากตัวบ่งชี้
คุณภาพในแต่ละมาตรฐานโดยจัดเก็บข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555  
ประกอบด้วยสภาพปัจจุบัน องค์ประกอบคุณภาพและผลด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน
ตนเองและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพโดยใช้โครงสร้าง 6 องค์ประกอบ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรับการประเมิน ทั้งนี้การอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  
 ส านักวิทยบริการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน อันเป็นข้อมูลส าคัญส่วนหนึ่งในการรับการตรวจสอบ  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบและ
กลไกประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปส านักวิทยบริการขอขอบคุณทุกหน่วยงาน  และผู้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 

 
 

                  (นายเรวัติ  อ่ าทอง) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยริการ 
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บทน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร 

 
     ส านักวิทยบริการ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมีระบบ
และกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 
12 ตัวบ่งชี้ และ 1 ตัวบ่งชี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ      
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ส านักวิทยบริการ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ ดี  ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
ที ่

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมนิ 
(เต็ม 5) 

คณะกรรมกำร 
(เต็ม 5) 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

5 5.00 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5.00 5.00 
3.2 การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 5.00 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
94% 5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 5.00 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 5.00 5.00 
5.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หรือองค์กรภายนอก (ไม่คิดคะแนน) 
5 5.00 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
ที ่

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมนิ 
(เต็ม 5) 

คณะกรรมกำร 
(เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.98 3.98 3.98 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
6 4.00 3.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 4.00 4.00 
6.1 ระดับความส า เร็ จของการพัฒนาและปรับปรุ ง

กระบวนการด าเนินงาน 
4 4.00 4.00 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้
ที ่

รำยละเอียด ผลกำร
ด ำเนินงำน 

คะแนนประเมนิ 
(เต็ม 5) 

คณะกรรมกำร 
(เต็ม 5) 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 5 3.00 3.00 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 4 3.00 3.00 
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 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า ส านักวิทยบริการ มีจุด
แข็ง 3 ข้อ และจุดอ่อน 2 ข้อ ซึ่งส านักวิทยบริการ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  
 

จุดแข็ง แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อเสริมจุดแข็ง 

1.บุคลากรมีศักยภาพในการด าเนินภารกิจหลักเป็น
อย่างดีแม้จะมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่จัดเพ่ือ
การบริการทั้งต่อหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยา
เขต 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการฝึกอบรม 
ศึกษาต่อ เพ่ือที่จะน าความรู้ไปพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น 

2. มีระบบการจัดการด้านทรัพยากรสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ดี 
3. มีโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายในวิทยาเขตได้เป็น
อย่างดี 

2.จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1.ควรทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ าเสมอ และสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการก าหนดกลยุทธ์ 

1.ทบทวนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเชิญชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

2.มีแนวทางและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  

2.ประชาสัมพันธ์หรือจัดท าคู่มือเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
รับทราบข้อมูลและเข้าใจในกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนกั 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
ชื่อหน่วยงำน    ส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตศรีราชา 

Office of Academic Services  Si  Racha Campus 
สถำนทีต่ั้ง   เลขที่ 199 หมู่  6  ต าบลทุ่งสุขลา   อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230 
เว็บไซต์ส ำนัก  http://www.vit.src.ku.ac.th/ 

 
เครื่องหมำยประจ ำส ำนัก 

   
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เป็นหน่วยงานภายในของวิทยาเขตศรีราชา ที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิชา/วิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด การวางโครงข่ายและการจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค 

ต่อมา ในการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 20/2545 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2545, ครั้งที่ 
2 /2546 วันพุธที่ 22 มกราคม 2546 และครั้งที่ 3/2546 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ที่ประชุมได้มีมติให้
ส านักวิทยบริการ (ส านักบริการวิทยาการเดิม) ปรับโครงสร้างหน่วยงาน และก าหนดภาระหน้าที่ของส านักวิทย
บริการ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีภารกิจหลักใน 3 ด้านคือ การให้บริการห้องสมุด การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการให้บริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา และให้ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาลดบทบาทใน
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานวิจัยลง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาเขตศรีราชา ดังนั้น โครงสร้าง
ใหม่ของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาจึงประกอบด้วย 4 หน่วยงานหลักคือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่าย
เทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายห้องสมุด พร้อมกันนี้ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาจึง
ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “ส านักวิทยบริการศรีราชา” ด้วย  และส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรี
ราชา  ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ส านักวิทยบริการ และให้มีการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในขึ้นใหม่ ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ครั้ งที่ 10/2552  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ได้มี
มติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ดังนี้  ส านักงาน

http://www.vit.src.ku.ac.th/
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เลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายซ่อมบ ารุง  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2552  

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการให้บริการ ประสานเทคโนโลยีทันสมัยก้าวไกล โยงใย

ความรู้มุ่งสู่ชุมชน  
 

วิสัยทัศน์  
เป็นศูนย์กลางบริการการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พันธกิจ  
 

พันธกิจ 
1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
2. มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนากระบวนการการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นธรรมาภิบาล 
 

 วัตถุประสงค ์
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา ที่เป็นประโยชน์และทันสมัยทุกรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่
ชุมชน  

 
ประเด็นยุทธศำสตร ์

1. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะ 
2. การพัฒนาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนากระบวนการในการให้บริการที่มีคุณภาพ 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล 

1.3 เอกลักษณ์ของส ำนัก 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                            5 

 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของส ำนัก 
  

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ระบบสนับสนุน
การเรยีนการสอน

ที่มีคุณภาพ 

1. ส ารวจความต้องการ
ของอาจารย์ และนสิิตเพื่อ

วางแผน พัฒนา และ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และห้องสมดุ 

1.โครงการบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางวิทยาเขต 
   1.1 การขยายโครงข่ายใยแก้วน าแสงไปยัง 
อาคารศูนย์เรียนรวม 3 
   1.2 การขยายพื้นท่ีการให้บริการระบบ
เครือข่ายแบบมสีายภายในห้องเรยีนและแบบ
ไรส้าย อาคารศูนย์เรียนรวม3 
   1.3 การปรับปรุงการเช่ือมโยงระหว่าง
อาคารจาก 100Mbps เป็น 1000 Mbps 
   1.4 การปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส่วนกลางที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบเครือข่าย 
รวมถึงการส ารองระบบ (backup) 

 
 

ต.ค.53 – มี.ค.54 
 

ธ.ค.53 – พ.ค.54 
 
 

ธ.ค.53 – พ.ค.54 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
 

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

2. โครงการบริการระบบสารสนเทศ 
   2.1 การจัดท าบัญชผีู้ใช้เครือข่ายนนทรี ศรี
ราชา ให้กับนิสิตใหม่ และนสิิตเดมิที่ลืม
รหัสผ่าน รวมถึงบุคลากรของวิทยาเขตศรี
ราชา 
   2.2 การปรับปรุงระบบลงเวลาราชการของ
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
   2.3 การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชาใน
รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
   2.4 การจัดท าข้อมูลประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซตส์ านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
   2.5 การพัฒนาระบบตัดเบิกวสัดุของส านัก
วิทยบริการ ศรรีาชา 

 
ต.ค.53 - ก.ย.54 

 
 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
 

ม.ค.54 – มิ.ย.54 

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

3. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษา 
   3.1 การบริการห้องเรียนเพื่อการเรียนการ
สอนและกิจกรรม 
   3.2 การบริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียน
การสอนและกิจกรรม 
   3.3 การบริการผลติสื่อและงานศิลปกรรม 
   3.4 การบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ ์
   3.5 การพัฒนาและปรับปรุงตามข้อคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการ (ข้อมูลจากโครงการบริการ
อย่างไรให้โดนใจ ครั้งท่ี 1) 

 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
ต.ค.53 - ก.ย.54 
มิ.ย.54 – ส.ค.54 

 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

4. โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณแ์ละวัสดุเพื่อ
การเรยีนการสอน 
   4.1 การจัดหาครุภณัฑ ์
   4.2 การจัดหาวสัด ุ

 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
ต.ค.53 - ก.ย.54 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

5. โครงการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
ทางการศึกษา ระบบไฟฟ้า และระบบปรับ
อากาศ 
   5.1 กิจกรรมซ่อมแซม 
   5.2 กิจกรรมบ ารุงรักษา 

 
 
 

ต.ค.53 - ก.ย.54 
ต.ค.53 - ก.ย.54 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

6. โครงการจัดแสดงหนังสือครั้งท่ี 7 เม.ย. 54 – ก.ย. 
54 

ฝ่ายห้องสมุด 

7. โครงการปฐมนเิทศการใช้ห้องสมุดครั้งท่ี 5 พ.ค. 54 – ส.ค. 
54 

ฝ่ายห้องสมุด 

8. โครงการฝึกอบรมฐานข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์
ครั้งท่ี 3 

ส.ค. 54 - ส.ค. 55 ฝ่ายห้องสมุด 

9. โครงการ KU Siracha Set Corner : 
Investment Hub for East ครั้งท่ี 4 

ก.ค. – ก.ย. 54 ฝ่ายห้องสมุด 

10. โครงการหนังดังกลางมอเพื่อการเรยีนรู ้ เม.ย. 54 – พ.ค. 
55 

ฝ่ายห้องสมุด 

11. ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
ห้องสมุด 

ม.ค. – มี.ค. 54 ฝ่ายห้องสมุด 

12. โครงการบริการอย่างไรใหโ้ดนใจครั้งที่ 1 ม.ค. – เม.ย. 54 ฝ่ายห้องสมุด 
2. ส่งเสรมิและ

พัฒนาบุคลากรใน
การท าวิจัย เพื่อใช้
เป็นองค์ความรู้
พัฒนาองค์กร 

และสนบัสนุนการ
ท าวิจัยของวิทยา

เขต 

1. สนับสนุนและส่งเสรมิ
บุคลากรใหม้ีความพร้อม
ในการท างานวิจัย จัดท า
ระบบฐานข้อมลูการวิจยั
เพื่อเป็นองค์ความรู้พัฒนา
องค์กร พร้อมทั้งแสวงหา

แหล่งทุน 

1. การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทลั ต.ค. 53 – ก.ย. 
54 

ฝ่ายห้องสมุด 

2. การพัฒนาฐานข้อมูล e-Content ต.ค. 53 – ก.ย. 
54 

ฝ่ายห้องสมุด 

3. การพัฒนาฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล ต.ค. 53 – ก.ย. 
54 

ฝ่ายห้องสมุด 

4. โครงการวิจัยของส านักวิทยบรกิาร ต.ค.53-มิ.ย.54 ส านักงาน
เลขานุการ 

5. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรใหม้ี
ความพร้อมด้านวจิัย 

ต.ค.53-ก.ย.54 ส านักงาน
เลขานุการ 

3. ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชน และเป็น
ศูนย์กลางในการ

เผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

และสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างหน่วยงาน

กับชุมชน 

1. จัดท าและสนับสนุน
งานบริการวิชาการ พัฒนา
ระบบสารสนเทศ ให้เป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ 
และแลกเปลีย่นความรู้
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
    1.1 การฝึกอบรมวิชาชีพชุมชน 

 
ธ.ค. 53 – เม.ย. 

54 

 
ส านักงาน
เลขานุการ 

2. โครงการห้องสมดุสญัจรครั้งที่ 3 ก.พ. 54 – พ.ค. 
54 

ฝ่ายห้องสมุด 

4. อนุรักษ์และ
ปลูกจิตส านึกให้

1. สร้างและส่งเสริม
กิจกรรมท านุบ ารุง

1. โครงการเทิดพระเกยีรตริาชวงศ์ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
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เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร / กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันออก 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นใน
ภูมิภาคตะวันออก โดย

เน้นการมสี่วนร่วมของคน
ในชุมชน 

ท้องถิ่น 
   1.1 กิจกรรมท าบญุเลีย้งพระเนือ่งในวัน
ส าคัญ 
   1.2 กิจกรรมรดน้ าด าหัวประเพณ ี
   1.3 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวนัผู้สูงอายุ
และบรจิาคสิ่งของ 

 
ต.ค.53-ก.ย.54 

 
มี.ค.54-เม.ย.54 
ก.พ.54-มี.ค.54 

ส านักงาน
เลขานุการ 

 

5. มีระบบการ
บริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล มี

ประสิทธิภาพ และ
เน้นการพฒันา
ศักยภาพของ

บุคลากรทุกระดับ 
เพื่อมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิของ
องค์กร 

1.พัฒนาระบบการ
บริหารงานให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมี

ประสิทธิภาพ โดยเน้นให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และสนับสนุน

ให้บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
เพิ่มทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 

และส่งเสรมิให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ด ี

1. โครงการบริหารงานระบบธรรมาภิบาล 
    1.1 กิจกรรมจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน 
    1.2 กิจกรรมจัดท าแผนบริหารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    1.3 โครงการสมัมนาบุคลากรประจ าป ี
 
    1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการ  
    1.5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
    1.6 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานให้เป็นระบบและต่อเนือ่งตลอดจน 
การประเมินผลการด าเนินงาน 
    1.7 กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับตามใบมอบหมาย 
    1.8 กิจกรรมทบทวนใบมอบหมายงานและ
ใบบอกลักษณะงาน 
    1.9 กิจกรรมบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงาน
ดีเยี่ยม 
    1.10 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 
    1.11 กิจกรรมแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการ 
    1.12 กิจกรรมจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเลขานุการ 
    1.13 กิจกรรมส ารวจ คัดแยก และจัดท า
ทะเบียนครภุัณฑ ์

 
ม.ค.54-ส.ค.54 

 
ต.ค.53-มี.ค.54 

 
ต.ค.53 และธ.ค.

53-มี.ค.54 
ต.ค.53-ก.ย.54 

 
ต.ค.53-ก.ค.54 

ต.ค.53 ,ส.ค.-ก.ย.
54 
 

ต.ค.53-ก.ย.54 
 

ต.ค.53-ก.ย.54 
 

ต.ค.53-ก.ย.54 
 

พ.ย.53-มิ.ย.54 
ต.ค.53-ก.ย.54 

 
ม.ค.54-ก.ย.54 

 
พ.ค.54-มิ.ย.54 

ส านักงาน
เลขานุการ 

 

2. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
และเผยแพรผ่ลงานของส านักวิทยบริการ 
    2.1 การจัดท าจดหมายข่าวเพือ่การ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 

ต.ค.53-ก.ย.54 

 
 

คณะท างาน 
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของส ำนัก 
 แผนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 2555 
 รายงานในรูปแบบตารางปฏิทินกิจกรรมที่แสดงล าดับก่อน – หลัง ของการด าเนินกิจกรรมที่มีการ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1)  ส านักด าเนินการประเมินหน่วยงานย่อยภายใน (Peer Review) พ.ค. – มิ.ย. 
2)  รวบรวมผลการประเมินระดับหน่วยงานย่อยภายในเพ่ือจัดท า  SAR  มิ.ย. 
3) ส านักวิทยบริการจัดท า SAR  เพ่ือรับการประเมิน มิ.ย. 
4)  จัดส่ง  SAR  ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มิ.ย. 
5)  ส านักวิทยบริการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาลัยมหาวิทยาลัย ก.ค. 
6)  วิทยาเขตประมวลผลการประเมิน  ของทุกหน่วยงานเพ่ือจัดท า SAR  และส่ง
ให้มหาวิทยาลัย 

ส.ค. 

  

กิจกรรมด ำเนินกำร 
 พ.

ย. 
- พ

.ค
. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

1. วางแผน และปรับปรุงแผน
ด าเนินการ (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน  
ตามตัวบ่งช้ี (D) 

                  

3. ฝ่าย จัดท า SAR เตรียมการ
ประเมินและมีการแต่งตั้ง 
กรรมการประเมินฝ่าย 

                  

4.ประเมินฝ่าย (C)                   
5. ส านักน าผล (4) มาจัดท า 
SAR  เตรียมการประเมินและมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินส านัก 

                  

6. ประเมินส านัก (C)                   
7. จัดส่งรายงานผลการประเมิน                   
8. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง                   
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนัก 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำนของส ำนักวิทยบริกำร  
 

 

 

 นำยเรวัติ อ่ ำทอง  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

 

 

   
นำยยรรยง ด ำรงค์พิวัฒน์ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

น.ส.พลอยณิศำ ชูไกรพินิจ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

น.ส.ธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกรรม

พิเศษ 
 

   
นส.จิรำรักษณ์ เปรมสมบัติ 
เลขำนุกำรส ำนักวิทยบริกำร 

น.ส.มำลี ใจตั้ง 
หัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุด 

นำยพนมพร สำคร 
หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ 

 

  
นำยยรรยง ด ำรงค์พิวัฒน์ 

รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
นำยบรรเจิด แจ่มจ ำรัส 
หัวหน้ำฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ที่ส ำนักภำคภูมิใจ 
 1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 2 
 2. โครงการห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 
 3. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 4. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษามหาราชา 

 

1.9   ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปี 2554 

ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,044,650 186,606.45 858,043.55 353,600 238,793.72 114,806.28 2,535,900 2,193,075 342,825 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

27,394,573.8 20,157,112.55 7,237,461.25 19,304,689.39 22,991,154.57 -3,686,465.18 41,871,391.25 28,552,544.45 13,318,846.80 

รวม 28,439,223.
80 

20,343,719 8,095,504.80 19,658,289.39 23,229,948.29 -3,571,658.90 44,407,291.25 30,745,619.45 13,661,671.80 

 
ข้อมูลการเงินและงบประมาณของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยกำร ปีงบประมำณ 
2552 2553 2554 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 28,439,224 19,658,289.39 44,407,291.25 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  (เงินงบประมาณ) 1,044,650 353,600.00 2,535,900.00 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 12,758,380.61 15,445,196.37 15,837,717.72 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 2,093,489.39 2,005,333.12 2,089,134.30 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ (เงินงบประมาณ) 87,267.00 238,793.72 2,193,075.00 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร   670,750.00 172,950.00 185,100.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 4,821,099.00 5,606,468.80 3,636,593.00 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ 8,108,238.00 3,810,452.62 20,465,671.23 
สินทรัพย์ถาวร 18,103,470.42 17,908,193.75 17,101,059.40 

หมายเหตุ   
1. ค่าใช้จ่ายปี 2554 ไม่รวมค่าเสื่อมราคาจ านวนเงิน  6,803,999.43 บาท ถ้ารวมค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่าย
จริงจะเท่ากับ 28,552,544.45  บาท (ตามเอกสารงบรายได้-ค่าใช้จ่าย ไตรมาสที่ 4 ) 
2. รายรับปี 2554 เพิ่มข้ึนจากปี 2553 เท่ากับร้อยละ  55.73  (เนื่องจากเป็นรายรับของปี 2553 แต่ได้รับ
จัดสรรในปี 2554 ซึ่งไม่ตรงกับงวดที่ได้วางแผนไว้) 
3. รายรับและรายจ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
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รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 
แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 

1. รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 41,346,545.00 1. งบบุคลากร 6,328,976.29 
2. - - 2. งบด าเนินงาน 9,582,104.54 
3.- - 3. งบลงทุน - 
4.ดอกเบี้ยรับ 5,425.39 4. งบอุดหนุน 2,274,234.30 
5. รายได้อื่น 519,420.86 5. งบอ่ืนๆ  3,563,229.89 

  6. ค่ำเสื่อมรำคำ 6,803,999.43 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 41,871,391.25 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 28,552,544.45 

  1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2553 2554 

1.  นักวิจัย - - 
2.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 44.5 50 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 38.5 46 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  6 4 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 44.5 50 

หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนข้ึนไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้

 
 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรที่ลำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 
-  แรงงาน 8 8 9 - - - 8 8 9 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 30 30.5 46 7 6 4 37 36.5 50 
-  ช านาญการ 6 - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ 7 - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ 8 - - - - - - - - - 
-  เชี่ยวชาญ 9 - - - - - - - - - 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 38 38.5 46 7 6 4 45 44.5 50 
คุณวุฒิกำรศึกษำ          

-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี 19 19 18 - - - 19 16 18 
-  ระดับปรญิญาตร ี 12 12 16 - - - 19 19 20 
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรที่ลำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 
2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  ระดับปรญิญาโท 7 7 12 7 6 4 7 10 12 
-  ระดับปรญิญาเอก - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 38 38 46 7 6 4 45 44.5 50 

   

ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
(คน) 

ไม่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ช ำนำญ
กำร 

เชี่ยวชำ
ญ 

รวม 
(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 18 16 12 - 46 - - - 46 

2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 

3 น้อยกว่า 6 เดือน 1 3 - - 4 - - - 4 

4 ลาศึกษาต่อ  - - 4 - 4 - - - 4 

5 รวมทั้งหมด 19 19 16 - 54 - - - 54 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 18 16 12  46 - - - 46 

 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงำน ประชุมสมัมนำ ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน อื่นๆ รวม 
ส านักงานเลขานุการ 8 4 3 - 15 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 1 - 3 4 8 
ฝ่ายห้องสมุด 14 6 10 - 30 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ 3 1 3 - 7 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง 9 9 3 - 21 

รวม 35 20 22 4 81 
 

1.9.3 งำนบริกำรวิชำกำร (เน้นกำรบริกำรสังคม กำรเพิ่มประสบกำรณ์ และรำยได้แก่หน่วยงำน) 

ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรี
ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำนที่มำรับ
บริกำร/ 

ผู้ขอรับบริกำร 

ชื่อแหล่งทุน ภำครัฐ/
เอกชนทีส่นับสนนุ

โครงกำร 

หัวหน้ำโครงกำร รำยรับจริง 

ภำยใน ภำยนอก 
โครงการห้องสมุดสัญจร ครั้งที่

3 
 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ นางสาวสุพิศ บายคายคม 120,000 

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
แก่ชุมชน ครั้งท่ี 2 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ นายเฉลียว ไชยเชษฐ์ 105,400 
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โครงกำรห้องสมุดสัญจร ครั้งท่ี3 
 

   

   
 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 2 
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ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ  
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชื่อโครงกำร ชื่อหน่วยงำน ลักษณะควำมร่วมมือ ระยะเวลำ งบประมำณ ชม.กำรท ำงำนจริง 

ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

ข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลยัส่วนภมูิภาค 

เครือข่ายห้องสมุด 2553 - ปัจจุบัน - 3 ป ี

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2552 2553 2554 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 1. โครงการห้องสมดุสญัจร 

2. โครงการส่งเสรมิการอ่าน
ให้แก่ชุมขน 

1. โครงการห้องสมดุสญัจร 2  

2. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนครั้งท่ี 1 

1.โครงการห้องสมุดสัญจร 3 

2. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพแก่ชุมชนครั้งท่ี 2 

จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 14 + 29 18 + 91 18 + 212 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 85,000 + 72,000 120,000 + 99,800 120,000 +105,400 

มูลค่า (บาท) 157,000 219,800 225,400 

1.9.4 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

รำยกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

   

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

คอมฯ 6 /เลขำฯ
10/สมุด11 

คอมฯ7/โสตฯ13/
เลขำฯ10/สมุด13 

คอมฯ7/โสตฯ13/
เลขำฯ11/สมุด14 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่ำงประเทศ 

- สมุด5 สมุด2 

คะแนนกำรประเมินผลผู้บริหำรโดยคณะกรรมกำรที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 
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1.9.5 ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร  ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยำกรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน เนื้อที่/จ ำนวน ร้อยละของกำรใช้ประโยชน์

ทรัพยำกร 
อำคำร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี(ห้องสมุด) 4700 100 
อำคำร 1 บริกำรวิทยำกำร 

- พื้นที่ส านักงาน ช้ัน 2  (โสต ) 116 100 
- พื้นที่ส านักงาน ช้ัน 2  (ส านักงานเลขา) 116 100 
- พืน้ท่ีส านักงาน ช้ัน 2  (ฝ่ายซ่อมบ ารุง) 116 100 
- พื้นที่ส านักงาน ช้ัน 3  (บริการคอม ) 112 100 
- พื้นที่ห้องงานศิลปกรรม 72 100 
- พื้นที่ห้องเรียนจ านวน 10 ห้อง 1,250 100 

อำคำร 5 วิทยำศำสตร์พื้นฐำน 

- พื้นที่ห้องเรียนจ านวน 3 ห้อง 270 100 

อำคำร 6 เรียนรวม 1 
- พื้นที่ห้องเรียนจ านวน 3 ห้อง 600 100 

อำคำร 10 เรียนรวม 2 
- พื้นที่ห้องเรียนจ านวน 16 ห้อง 2,500 100 

อำคำร 17 เรียนรวม 3 
- พื้นที่ห้องเรียนจ านวน 32 ห้อง 7,900 100 

1.9.6 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 
2552 1. โครงการส่งเสรมิการอ่านให้แกชุ่มขน 

2. โครงการห้องสมดุสญัจร ครั้งท่ี 1 
3. โครงการจัดแสดงหนังสือ บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 5 

2553 1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งท่ี  1 
2. โครงการห้องสมดุสญัจร ครั้งท่ี 2 
3. โครงการจัดแสดงหนังสือ บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 6 

2554 1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งท่ี 2 
2. โครงการห้องสมดุสญัจร ครั้งท่ี 3 
3. โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ครั้งท่ี 1 (อาจารย์ / นิสิต) 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำร  ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการวิทยาการ  (อาคาร 1) ชั้น 2  ห้อง 1211  

มีพ้ืน 116 ตารางเมตร 
ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ  ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการวิทยาการ  (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้องผลิตงานศิลปกรรม  มี

พ้ืนที่  64ตารางเมตร  และห้องโสตทัศนูปกรณ์  ชั้น 2 ห้อง 1209  มีพื้นท่ี  116  ตารางเมตร 
ฝ่ำยห้องสมุด ตั้งอยู่ที่  อาคาร 14  หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น  มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม  

4,700  ตาราง เมตร 
ชั้นที่ 1  ห้องบริการอ่านหนังสือ  ประกอบด้วยที่นั่งอ่านหนังสือจ านวน 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการ 

24 ชั่วโมง   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้บริการต าราเรียนและหนังสือทั่วไปแก่อาจารย์ บุคลากร 
นิสิต และบุคคลภายนอกที่สนใจ  ห้องบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ์   ห้องอ่านหนังสือพิมพ์   ให้บริการหนังสือพิมพ์
ฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง และวารสาร นิตยสารบันเทิงฉบับย้อนหลัง 

ชั้นที่ 2  บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย   ให้บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
รูปแบบต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ให้บริการทีวี เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นดีวิดี และเครื่องเล่นเทปคลาส
เซท จ านวน 15 ชุด ซึ่งผู้ใช้สามารถจองการเข้าใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อ
มัลติมีเดีย   ห้องหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และมุมตลาดหลักทรัพย์   ผู้ใช้สามารถยืมหยิบหนังสือ
จากชั้นด้วยตนเองแล้วนั่งอ่านที่โต๊ะที่จัดให้บริการ หรือยืมออกจากห้องสมุด โดยติดต่อที่ชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์
บริการ ยืม – คืน 

ชั้นที่ 3 ห้องวารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ โครงงานของนิสิต  หนังสือ
อ้างอิง และมุมนวนิยาย 

ชั้นที่ 4  ห้องมัลติมีเดีย   ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับดูหนัง ฟังเพลง จ านวน 50 เครื่อง 
ห้องประชุม 2   เป็นห้องส าหรับจัดประชุม ซึ่งรองรับผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 15 คน  ห้องประชุม 3   เป็นห้อง
ส าหรับจัดการฝึกอบรม โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมอบรมได้ประมาณ 60 คน  ห้องเธียเตอร์    เป็นห้องประชุม
ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 200 คน โดยทางห้องสมุดจะมีการจัดฉายภาพยนตร์ที่น่าสนใจต่าง ๆ 
ในแต่ละวัน  ห้องศึกษาเดี่ยว    เป็นห้องส าหรับให้นิสิตที่ต้องการความสงบใช้อ่านหนังสือ  

ฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์  ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการวิทยาการ (อาคาร 1)  ชั้น 3 ห้อง 1318  พ้ืนที่ 112  
ตารางเมตร                                      
 ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการวิทยาการ  ชั้น 2 ห้อง 1210 มีพ้ืนที่ 116 ตารางเมตร 
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในรอบปีการศึกษา 2554 ส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตศรีราชา  ได้ด าเนินงานวางแผนและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น มีอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องเรียน สารสนเทศ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และส านักวิทยบริการมีภารกิจรอง 
คือบริการวิชาการแก่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการอบรม
ต่างๆ เพ่ือใหชุ้มชนพัฒนาไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 
 1.  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ห้องสมุดใช้ในกำรปฏิบัติงำน  คือ  ระบบ  INNOPAC  ซึ่งระบบย่อยที่ทาง
ห้องสมุดได้ใช้ปฏิบัติได้แก ่
  1.1  ระบบการจัดหา  (Acquisition) 
  1.2  ระบบการวิเคราะห์หมวดหมู่  (Cataloging) 
  1.3  ระบบการจัดการวารสาร  (Serial) 
  1.4  ระบบยืม-คืน  (Circulation) 
 2.  ระบบกำรสืบค้นข้อมูลออนไลน์  (OPAC : Online  Public  Access  Catalog)  ส าหรับบริการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
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3.  ระบบจองคอมพิวเตอร์  ส าหรับให้การจองคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 

 

 
 

 4.  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรโครงกำรฝึกอบรม  ส าหรับบริหารจัดการโครงการต่างๆ  ของ
ห้องสมุด  เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งประเมินผลโครงการ 
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5.  ระบบบริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรและพิมพ์งำนออนไลน์ 

 

 
 

6.  ฐำนข้อมูลบริกำรสื่อดิจิทัลส ำหรับใช้สืบค้นสื่อดิจิทัลซึ่งมีกำรเชื่อมโยงกับระบบกำรสืบค้นข้อมูล
ออนไลน์  (OPAC)  นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมสื่อดิจิทัลแบบออนไลน์ได้ 

 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                            21 

 

 
7.  ฐำนข้อมูลดิจิทัลให้บริกำรวิทยำนิพนธ์  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  โครงงาน  งานวิจัย  เอกสาร

ประกอบการสอนแบบฉบับเต็ม 
 

 
  

 8.  ฐำนข้อมูล e-Contentให้บริกำรหน้ำปกและสำรบัญวำรสำรวิชำกำรแบบออนไลน์ 
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9.  นิทรรศกำรออนไลน์  ให้ความรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวันส าคัญ
ต่างๆ  ของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ 

 

 
 

10. โครงกำรห้องสมุดสัญจรครั้งที่  3 
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จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม  2554  ณ  โรงเรียนวัดมโนรมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
จ านวน  1,275คน  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.03  (คิดเป็นร้อยละ  
72.50) 
 

11. โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดครั้งที่  5 
 จัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2554  ณ  ห้องมัลติมีเดีย  อาคารหอสมุดอนุสรณ์  10  ปี  มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน  1,138คน  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  
4.35  (คิดเป็นร้อยละ  92.01) 
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12. โครงกำรจัดแสดงหนังสือครั้งที่  7 
 จัดขึ้นวันที่ 20-24 มิถุนายน  2554  ณ  อาคาร  17  อาคารศูนย์เรียนรวม  3  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมดจ านวน  2,576คนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  4.06  (คิดเป็นร้อยละ  
81.67) 

   

   

 
13.โครงกำร KU Siracha Set Corner : Investment Hub for East ครั้งที่ 4 

 หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปีวิทยากรคือ คุณฬุลิยา ธีระธัญศิริกุลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีผู้
เข้าอบรมทั้งหมดจ านวน  91  คน  โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้ 
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14. หลักสูตรเคล็ดลับเศรษฐีน้อย 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารหอสมุด

อนุสรณ์ 10 ปีวิทยากรคือ  คุณฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด
จ านวน  132  คน 

  
จากผลการประเมินทั้ง  2  หลักสูตร  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก  มี

ค่าเฉลี่ย  4.42  (คิดเป็นร้อยละ  96.51)
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15.โครงกำรหนังดังกลำงมอเพื่อกำรเรียนรู้ 
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน 2554 – พฤษภาคม  2555  ณ  ห้องเธียร์เตอร์  อาคารหอสมุดอนุสรณ์  10  

ปี  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจ านวน  567คน  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  
4.26 
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16.กำรเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพ 
 ห้องสมุดรับนิสิตฝึกงานจ านวน  2  คน  ได้แก่  นางสาวสุวรรณา  ข าดี  และนางสาวเอรินดา  แก้ว
ประเสริฐ  จากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเข้ารับการ
ฝึกงานตั้งแต่วันที่  6  ธันวาคม  2554 – 29  กุมภาพันธ์  2555 
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17. งำนระบบไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นงานที่ให้บริการทางด้านดูแลบ ารุงรักษา ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ส ารวจและซ่อมแซม

อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ ดูแลและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ตรวจสอบและจัดท าสถิติการ
ใช้กระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1.1 งานซ่อม/เปลี่ยน/ติดตั้งโคมไฟฟ้า 

บริการซ่อมโคมไฟ/เปลี่ยนโคมไฟ/ติดตั้งโคมไฟภายในอาคาร ในกรณีหลอดดับ หลอดกระพริบ  สวิตซ์
ไฟฟ้าช ารุด เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไม่ท างาน ภายในหน่วยงานและห้องเรียน อาคาร 1 , 5, 6, 10 และ 
อาคาร 17 จ านวน 80 ครั้ง/ปี 

1.2 งานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าไม่เข้าปลั๊ก เบรกเกอร์ทริ๊ป ย้ายต าแหน่งปลั๊กไฟฟ้า เพ่ือให้นิสิต
และบุคลากรใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย จ านวน  20 ครั้ง/ปี 

1.3 พัฒนาระบบและอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร 

การพัฒนาและตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยและใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เช่น บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบถึง
ปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละเดือน เพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส านึกนิสิตและบุคลากร ให้ มีการประหยัดพลังงาน
มากขึ้น 

18.งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ 

 เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถใช้งานระบบปรับอากาศด้วยความปลอดภัย และมุ่งเน้นการประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1.1      วางแผนการบ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุงแก้ไขเครื่องปรับอากาศ จ านวน 113 ครั้ง / ปี 
1.2      รวบรวมข้อมูลการซ่อมบ ารุง เครื่องปรับอากาศทั้งหมด จ านวน 107 เครื่อง  เครื่องปรับอากาศ

แบบรวมศูนย์ จ านวน 1 ระบบ (ประกอบด้วย Chiller 3 Unit CWP 3 Unit AHU 16 ชุด) 
19.งำนเชื่อมและโลหะ 

บริการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเกี่ยวกับระบบประปา ห้องเรียน ครุภัณฑ์ ประเภท เครื่องตกแต่งส านักงาน
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1.1 ซ่อมบ ารุงงานเหล็ก 

ซ่อมโครงเหล็ก ขาโต๊ะ เก้าอ้ี และงานเหล็กอ่ืนๆ  
 ซ่อมรอยรั่วโดยเชื่อมอุดหรือเชื่อมต่อเหล็ก  เหล็กอาบสังกะสี  

จัดท าโครงเหล็ก ต่างๆ 

1.2      ซ่อมบ ารุงงานสี 
 ทาสีโครงเหล็ก ขาโต๊ะ เก้าอ้ี และงานเหล็กอ่ืนๆ  
 ทาสีโครงเหล็ก ต่างๆ 

 ตรวจสอบซ่อมบ ารุงสีหลุดร่อนของครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอ้ี ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน 
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1.3      ซ่อมบ ารุงงานประปา 

ตรวจซ่อมบ ารุง แก้ไขปัญหางานประปา เช่น น้ ารั่ว ท่อแตก น้ าไม่ไหล และอ่ืนๆ 

20. งำนโสตทัศนูปกรณ์ 
 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนแก่ คณะ /ส านัก  เพ่ือ
พัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการบริการ การพัฒนารูปแบบการให้บริการ การด าเนินงาน
ดังกล่าวทั้งหมด ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 
รำยกำร รำยกำร 

เครื่องฉายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ (LCD) โทรทัศน์ (จอ LCD) 
เครื่องน าเสนอภาพวิดีทัศน์ (VISUALIZER) เครื่องขยายเสียง 
เครื่องฉายภาพทึบแสง (OPAC) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (NOTE BOOK) กล้องวิดีโอ 
เครื่องฉายสไลด์ (SILED) ไมโครโฟน 
เครื่องเล่นวิดีโอเทป (VDO) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 
เครื่องเล่นดีวืดี (DVD) ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปหนีบ 
เครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
เครื่องเล่นเทปและซิดี เครือ่งพิมพ์ป้ายโฆษณา 
โทรทัศน์ เครื่องเล่นและบันทึกภาพวีดีโอเทประบบดิจิตอล 

 
21. บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ส่วนกลำง 

 จัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายส่วนกลางไปยังอาคาร/หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน รวมถึงการขยายพ้ืนที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในวิทยาเขตศรีราชา 

22.  บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ผ่ำนระบบโทรศัพท์ 
 เพ่ือเปิดให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตของวิทยาเขตศรีราชา สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของวิทยาเขตในการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตจากภายนอกวิทยาเขตได้  ผ่านระบบโทรศัพท์ จ านวน 60 คู่สาย 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3835-9900 (ยกเลิกการให้บริการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555) 

23.  บริกำรรับ / ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ให้บริการและดูแลระบบรับ / ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ศรีราชา 
รวมถึงบริหารจัดการระบบป้องกันเมล์ขยะ สแปมเมล์ และไวรัสที่มากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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24.  บริกำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
 การบริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต  
ศรีราชา นิสิตของวิทยาเขต รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย และ
แก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ 

25. บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำย 
 เพ่ือให้นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา จึงได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายส าหรับให้บริการนิสิตใน 12 อาคาร 86 จุด ทั่ววิทยาเขตศรี
ราชา สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

26. บริกำรตั้งค่ำตู้สำขำโทรศัพท์ส่วนกลำงของวิทยำเขตศรีรำชำ/ระบบโทรศัพท์ผ่ำยเครือข่ำย 
 ก าหนดค่าใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบ
ปัญหาของตัวตู้สาขาโทรศัพท์ส่วนกลาง/ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย เพ่ือให้สามารถบริการระบบโทรศัพท์ได้
ตลอดเวลา 

27. จดทะเบียนชื่อโดเมนให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในวิทยำเขตศรีรำชำ ประกอบไปด้วย 

ล าดับที ่ ช่ือโดเมน หมายเลขไอพีแอดเดรส หน่วยงานผู้ขอใช้บริการ 
1 sbo.nisit.src.ku.ac.th 158.108.96.70 องค์การนิสิต ศรีราชา 
2 www.sci.src.ku.ac.th 158.108.101.2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
3 alumni.sci.src.ku.ac.th 158.108.101.2 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
    

28. ประสำนงำนและจัดเตรียมกำรถ่ำยทอดสัญญำณ Teleconference ระหว่างวิทยาเขตศรีราชา 
กับ   วิทยาเขตอ่ืนๆ รวมถึงการถ่ายทอดสดสัญญาณ Teleconference ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือรองรับการ
ประชุมของผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชา 
 - ก า ร ถ่ า ย ท อ ด สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ลื อ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2555 
 - การถ่ายทอดสัญญาณงานกิจกรรมแบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ 2011 ในวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2555 
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 - ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 
 - การประชุมผู้บริหาร/คณบดี/กรรมการบริหารงาน/คณะท างานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ 
Teleconference จ านวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง 
 

 
 

 29. ติดตั้งระบบใยแก้วน ำแสง  ส าหรับใช้ในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังอาคาร 19 ที่พัก
บุคลากร 2 
 30.  ติดตั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย  ส าหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของฝ่ายห้องสมุด ส านักวิทยบริการ 

31.  จัดซื้อและติดตั้งระบบอัพเดทฐำนข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ NOD32 ส าหรับใช้งานภายในส านัก
วิทยบริการ 
 32.  ติดตั้งระบบปฏิบัติกำรบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย   ที่ด าเนินการจัดซื้อมาใหม่ด้วยเงิน
งบประมาณปี 2554 เพ่ือให้บริการทางด้านเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ รายละเอียดการติดตั้ง ดังนี้ 

ล าดับที่ ใช้ในงาน 
1 - เว็บไซต์ฝ่ายห้องสมุด ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

- เซิร์ฟเวอร์ส าหรับอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสคอมพิวเตอร์ 
- เซิฟเวอร์ทดสอบส าหรับติดตั้งระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

33. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับบริหำรจัดกำรระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี ของวิทยำ
เขตศรีรำชำ เครื่องที่ 2 เพ่ือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ท างานควบคู่กับเครื่องที่ 1 ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

34. ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยภำยในวิทยำเขต จากความเร็ว 100Mbps เป็น 
1000Mbps ประกอบไปด้วย 

อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 2 
อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3 
อาคาร 4 ที่พักอาศัยบุคลากร 
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อาคาร 5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
อาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม 
อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรมนิสิต 
อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 

35. ขยำยพื้นที่กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไร้สำย 
อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 จ านวน 15 จุด 
อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จ านวน 3 จุด 

36. พัฒนำระบบนำมำนุกรมออนไลน์บนเว็บไซต์วิทยำเขตศรีรำชำ เพ่ือให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
บุคลากรภายในวิทยาเขตศรีราชา และบุคลากรสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง 
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37. ปรับปรุงเว็บไซต์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษของส ำนักวิทยบริกำรใหม่ทั้งหมด  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน 
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38.  พัฒนำระบบบัญชีวัสดุออนไลน์ ของส ำนักวิทยบริกำร  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเบิกพัสดุแก่
บุลากรฝ่ายต่างๆ   

 

 
  
 39. พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลกำรให้บริกำรจัดประชุมทำงไกล (Teleconference) 

40.  โครงกำรสัมมนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยา
เขตศรีราชา เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการปี 2555- 2558 และ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน บุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน  

ดังนั้นส านักวิทยบริการจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร จึงก าหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากร
ขึ้น โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้บุคลกรเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นการเขียนแผนปฏิบัติราชการตั้งแต่ปี 
2555 – 2558  เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางของส านักวิทยบริการ และการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เพ่ือก่อให้เกิดการท างานร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ทั้งในด้านคุณธรรมและคุณภาพของการ
ท างาน ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีจิตส านึกในหน้าที่ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการท างานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของ
ส านักวิทยบริการสืบไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 – 21  ตุลาคม 2554 มีผู้เข้ารวม 47 คน ระดับความ
พึงพอใจ 4.08 คะแนน และ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2555 มีผู้เข้ารวม 52  คน ระดับความพึง
พอใจ 3.92 คะแนน    
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41. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ๒๕๕๕๒๕๕๕  
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ ส าหรับส านัก สถาบัน 

และหน่วยงานสนับสนุน หรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือสนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น สามารถจัดท าระบบประกันคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานได้ โดยต้องบ่งชี้
คุณลักษณะของการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ขอบข่ายการให้บริการ กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการและการ
ควบคุมภายในหน่วยงานเพ่ือให้การบริการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ส านักวิทยบริการ ซึ่งมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะวิชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
โสตทัศนูปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตศรี
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ราชา ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ด าเนินการและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ 
ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค 

ดังนั้น ส านักวิทยบริการ จึงได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพของวิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ นอกจากนั้นระบบการ
ประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการยังได้มุ่งเน้นไปในเรื่องระบบการบริหารงาน และการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ต่อภารกิจหลักในการด าเนินงาน และการให้บริการของส านัก  อีกด้วย  

ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  ผลคะแนนประเมินอยู่ที่  3.92 
คะแนน   

 
 

42. โครงกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 3 
งานบริการวิชาการเพ่ือชุมชนเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของส านักวิทยบริการ วิทยเขตศรีราชา เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีแหล่งความรู้รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย การได้น าเอาความรู้และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนจะช่วยพัฒนาชุมชนและประเทศในทุกด้านให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ทัดเทียมกับประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ประกอบกับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาที่ต้องการ
เป็นผู้น าทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย บริการวิชาการก้าวไกล เป็นเครือข่ายทางการ
ศึกษาวิจัยในภูมิภาคตะวันออก โดยมีกลยุทธ์คือจัดท าและสนับสนุนงานบริการวิชาการ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 
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43. โครงกำรสำนสำมัคคีพี่น้องชำวส ำนักวิทยบริกำร เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือให้บุคลากรส านักวิทย
บริการได้มาเจอกัน พูดคุยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารและที่ส าคัญเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์พ่ีน้อง จัดระหว่างเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2554  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 49 คน ระดับความพึงพอใจ 3.39 คะแนน 

 

  

  
 

44. โครงกำร “สร้ำงซุ้มสวย อวยพรน้อง” ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
เป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ศึกษาจบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จัดเมื่อเดือน  
กรกฎาคม  2554  มีผู้ตอบแบบสอบประเมิน จ านวน 154 คน  ระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.00  คะแนน 
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45. พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 79  พรรษำ สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79  พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมี
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมพิธี  จัดเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2554 ผู้เข้าร่วมโครงการ 349 ระดับ
คะแนนความพึงพอใจ 4.15 คะแนน 
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46. โครงกำรกำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนส ำนักวิทยบริกำร  เป็นการ
เผยแพร่ข่าวสารผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ให้หน่วยงานรับทราบและเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานภายนอกทราบถึงบริการต่างๆ ที่ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรี ราชา  ด าเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม  2553 – พฤศจิกายน  2554  มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 169 คน ระดับคะแนนความพึง
พอใจ 3.62 คะแนน 

 

 
 

47. โครงกำรบุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเยี่ยม 2554 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา จัด
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ซึ่งท าให้บุคลากรมีก าลังใจการ
ท างานในปีต่อๆไป   ด าเนินการระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2554 – 21  ตุลาคม 2554 มีผู้เข้ารวม 47 คน ระดับ
ความพึงพอใจ 4.08 
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48. กิจกรรมรดน้ ำด ำหัวกิจกรรมรดน้ ำด ำหัว  สืบสำนประเพณีไทยสืบสำนประเพณีไทย   ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการ   วิทยาเขตศรีราชาได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการวิทยาเขตศรีราชาได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์ประเพณีไทยอนุรักษ์ประเพณีไทย  จัดเดืจัดเดือนเมษายนอนเมษายน  25552555    จ านวนผู้เข้าร่วมจ านวนผู้เข้าร่วม  3939  คนคน ระดับความพึงพอใจ 3.73 

 

   

   

   

 

2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก
วิทยบริกำร วิทยำเขตศรีรำชำ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด า เนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลาย
ของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุเท่านั้น 
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ส านักส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33  ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี     รายละเอียดสรุปได้ดัง
ตารางที ่2.1 

ตำรำงท่ี  2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำร
ประเมิน ปัจจัย

น ำเข้ำ 
กระบวน

กำร 
ผลผลิต รวม 

ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร   

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก - 5.00 4.49 4.66 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและจัดกำร  5.00 4.00 - 4.20 ดี 
องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบด ำเนินงำน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.22 4.49 4.33  
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี ดี ดี  

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้  
  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2  
ตารางที ่2.2  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำร

ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมำยเหตุ 
 2554 2555 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  0.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 0 5 3  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผน  ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยั ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศกึษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบทกุพันธกิจของหน่วยงาน 

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏบิัติการประจ าป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหนว่ยงาน 

  6. มีการตดิตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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ผลกำรด ำเนินงำน  
1. ส านักวิทยบริการ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต

ศรีราชา ซึ่งจัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านัก และแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-1 และ 1.1-1-2) 

2. ส านักวิทยบริการมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยมีกระบวนการใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการร่วมกันทุกหน่วยงานภายใน และมีการก าหนดให้
หน่วยงานภายในรับผิดชอบก าหนดเป้าหมายและการด าเนินงานตามแผน (เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-
1 และ 1.1-1-2) 

3. ส านักวิทยบริการมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยผ่านการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ตลอดจนมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติการ (เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-1 ถึง 1.1-3-
1) 

4.  ส านักวิทยบริการได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี และก าหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยทุกหน่วยงานภายในของส านักวิทยบริการมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมาย (เอกสำรหมำยเลข 1.1-1-1 และ 1.1-4-3)  

5. ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 3 6 ข้อ ไมบ่รรลุ 0 ข้อ 

หมำยเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ 8 การน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าสถาบัน  ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                            44 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ  พ.ศ. 2552 - 2556 
1.1-1-2 ข้อมูลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง  
1.1-1-3 แผนที่กลยุทธ์ส านักวิทยบริการ 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส านักวิทยบริการ  
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
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องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังนี้  
ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ

ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย 

 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2554 ผลกำร
ประเมิน (เต็ม 

5) 
 

หมำยเหตุ 
2554 

 
2555 

 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั 4.66  

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 

 
0 

39,308.14 
3.98 3.98 

  
9,885 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 0 5 5 
  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 0 5 5 
  

 
 

 
     

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ค่าเฉลี่ย  4.50 
ระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2554 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด  
29 โครงการ  
 

โครงกำร ค่ำเฉลี่ย 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ผลคูณค่ำเฉลี่ยกับ
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

1. โครงการห้องสมดุสญัจรครั้งที่ 3 4.03 40 161.2 
2. โครงการจัดแสดงหนังสือครั้งท่ี 7 (ผู้ร่วมงาน) 4.06 2,438 9898.28 
3. โครงการจัดแสดงหนังสือครั้งท่ี 7 (ร้านค้า) 3.67 46 168.82 
4. โครงการปฐมนเิทศการใช้ห้องสมุดครั้งท่ี 5 4.35 1,113 4841.55 
5. โครงการ KU Siracha Set Corner : Investment Hub for East ครั้งท่ี 4 4.42 86 380.12 
6. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณไีทยและท้องถิ่นครั้งท่ี 3 3.29 155 509.95 
7. โครงการหนังดังกลางมอเพื่อการเรียนรู ้ 4.23 1237 5232.51 
8. โครงส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมดุ (นิสิต) 3.98 906 3605.88 
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โครงกำร ค่ำเฉลี่ย 
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

ผลคูณค่ำเฉลี่ยกับ
จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม 

9. โครงส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมดุ (อาจารย์ เจ้าหน้าที่) 3.89 101 392.89 
10. ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องมลัติมเีดีย 4.05 733 2968.65 
11. โครงการสัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2554  ครั้งท่ี 1 "ร่วมคดิ ร่วมท า 
บ าเพ็ญประโยชน์" 4.08 38 155.04 
12. โครงการสัมมนาบุคลากร ประจ าปี 2554  ครั้งท่ี 2 3.92 52 203.84 
13. โครงการสานสามัคคีพี่น้องชาวส านักวิทยบริการ 3.39 49 166.11 
14. โครงการ สร้างซุม้สวย อวยพรน้อง 4 154 616 
15. พิธีเฉลิมพระเกยีรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 4.15 221 917.15 
16.โครงการจัดสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานส านักวิทยบริการ 3.62 169 611.78 
17. โครงการบุคลากรที่มผีลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 2554 4.14 42 173.88 
18. กิจกรรมรดน้ าด าหัว สืบสานประเพณีไทย 4.2 46 193.2 
19. โครงการสัมนาการจดัการความรู้เชิงปฏิบัติการพัสดุ 4.19 31 129.89 
20. โครงการวันคล้ายสถาปนาส านักวิทยบริการ ครบรอบปีท่ี 16 4.43 129 571.47 
21. พิธีเฉลิมพระเกยีรตเินื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 
พรรษามหาราชา 4.19 338 1416.22 
22. โครงการอบรมความรู้พื้นฐานการน าเข้าส่งออกในเขตจังหวัดชลบุรี 4.18 23 96.14 
23. ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 3.21 606 1945.26 
24. ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 3.13 434 1358.42 
25. ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการส านักงานเลขานุการ 3.63 211 765.93 
26. ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการฝ่ายซ่อมบ ารุง 3.72 351 1305.72 
27. โครงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน(Knowledge Management) 4.19 16 67.04 
28. โครงการสัมมาทิฐิเพื่อเชื่อมสมัพันธภาพบุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปี 
2555 

3.36 45 151.2 

29. โครงการจัดการประชุมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

4.52 25 113 

30.โครงการ 5 ส 3.82 50 191 
รวม 9,885 39,308.14 

 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 คะแนนที่ได้ =   คะแนน 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
   แทนค่ำสูตร =   39,308.14 
            9,885 
    
   คะแนนที่ได้ =      3.98 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 11 
28.57 

39,308.14 
3.98 4.76 คะแนน 3.98 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.50 

ไม่บรรล ุ ค่าเฉลี่ย 0 
38.50 9,885 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ 

เป้ำหมำย 
2554 

กำร
ประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 11 
28.57 

39,308.14 
3.98 4.76 คะแนน 3.98 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.50 

ไม่บรรล ุ
ค่าเฉลี่ย 
4.50 38.50 9,885 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

2.1-1 โครงกำรห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 
2.1-2 โครงกำรจัดแสดงหนังสือครั้งท่ี 7 (ผู้ร่วมงำน) 
2.1-3 โครงกำรจัดแสดงหนังสือครั้งท่ี 7 (ร้ำนค้ำ) 
2.1-4 โครงกำรปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดครั้งที่ 5 
2.1-5 โครงกำร KU Siracha Set Corner : Investment Hub for East ครั้งที่ 4 
2.1-6 โครงกำรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่นครั้งที่ 3 
2.1-7 โครงกำรหนังดังกลำงมอเพื่อกำรเรียนรู้ 
2.1-8 โครงส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของห้องสมุด (นิสิต) 
2.1-9 โครงส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของห้องสมุด (อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่) 
2.1-10 ส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรห้องมัลติมีเดีย 
2.1-11 โครงกำรสัมมนำบุคลำกร ประจ ำปี 2554  ครั้งท่ี 1 
2.1-12 โครงกำรสัมมนำบุคลำกร ประจ ำปี 2554  ครั้งท่ี 2 
2.1-13 โครงกำรสำนสำมัคคีพี่น้องชำวส ำนักวิทยบริกำร 
2.1-14 โครงกำร สร้ำงซุ้มสวย อวยพรน้อง 

2.1-15 
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 79 พรรษำ สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

2.1-16 โครงกำรจัดสื่อสิ่งพิมพ์ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนส ำนักวิทยบริกำร 
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รำยกำรหลักฐำน (ต่อ) 

หมำยเลข
เอกสำร 

ชื่อเอกสำร 

2.1-17 โครงกำรบุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเยี่ยม 2554 
2.1-18 กิจกรรมรดน้ ำด ำหัว สืบสำนประเพณีไทย 
2.1-19 โครงกำรสัมนำกำรจัดกำรควำมรู้เชิงปฏิบัติกำรพัสดุ 
2.1-20 โครงกำรวันคล้ำยสถำปนำส ำนักวิทยบริกำร ครบรอบปีที่ 16 
2.1-21 พิธีเฉลิมพระเกียรเนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 84 พรรษำมหำรำชำ 
2.1-22 โครงกำรอบรมควำมรู้พื้นฐำนกำรน ำเข้ำส่งออกในเขตจังหวัดชลบุรี 
2.1-23 ส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ 
2.1-24 ส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
2.1-25 ส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
2.1-26 ส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
2.1-27 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำน (Knowledge Management) 
2.1-28 โครงกำรสัมมำทิฐิเพื่อเชื่อมสัมพันธภำพบุคลำกรในหน่วยงำน ประจ ำปี 2555 
2.1-29 โครงกำรจัดกำรประชุมคณะท ำงำนฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ 
2.1-30 โครงกำร 5 ส 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5. ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
  5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักวิทยบริการมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการโดยใช้แบบสอบถามความต้องการของ
ผู้รับบริการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของนิสิต บุคลากร รวมถึงการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายห้องสมุด  ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายซ่อม
บ ารุงรวมถึงส านักงานเลขานุการ ซึ่งการด าเนินการตามแผนดังกล่าวฝ่ายต่างๆ ยังต้องมีการประเมินผลการ
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ด าเนินงานตามแผนการให้บริการเพ่ือทราบถึง กิจกรรม / โครงการต่างๆ ว่าควรปรับปรุงการด าเนินงานอย่างไรให้
ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการใน
รอบปีต่อไป 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย

2554 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1-1 แบบส ารวจความต้องการฝ่ายห้องสมุด 
2.2-2-1 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
2.2-2-2 เอกสารสรุปโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจครั้งที่ 1 
2.2-2.3 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
2.2-2-4 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
2.2-2-5 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2554 ส านักงานเลขานุการ 
2.2-2-6 แผนการให้บริการฝ่ายห้องสมุด 
2.2-3-1 เอกสารขออนุมัติโครงการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
2.2-3-2 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
2.2-3-3 ผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการฝ่ายห้องสมุด 
2.2-4-1 แบบส ารวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายซ่อมบ ารุง 
2.2-4-2 แบบส ารวจความพึงพอใจฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
2.2-4-3 แบบส ารวจความพึงพอใจฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
2.2-4-4 แบบส ารวจความพึงพอใจส านักงานเลขานุการ 
2.2-4-5 เอกสารการติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายห้องสมุด 
2.2-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
2.2-5-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายซ่อมบ ารุง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน (ต่อ) 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-5-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
2.2-5-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการส านักงานเลขานุการ 
2.2-5-5 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง

มีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากร

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.ห้องสมุดได้มีการจัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่นครั้งที่ 3 เพ่ือเป็น
การเชิดชูและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆ ของไทย ซึ่งได้ด าเนินโครงการ 2 รูปแบบ คือ นิทรรศการหมุนเวียน และแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แกบุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (เอกสำรหมำยเลข 2.3-1-1 ) 

 2.ห้องสมุดตระหนักและให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งอาคาร เพ่ือเพ่ิมมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย 
2.2 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมเมื่อ

เกิดเหตุฉกุเฉิน 
2.3 ตรวจสอบและบ ารุงรักษาลิฟต์ทุกเดือน เพ่ือเป็นการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ

ระบบการท างานลิฟต์ให้ปกติ และเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
ส่วนด้านความสะอาดและสุขลักษณะและการตกแต่งสถานที่นั้น ห้องสมุดได้ด าเนินการตรวจเช็ค

การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างท าความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
การควบคุมความสะอาดของอาคารสถานที่ (เอกสำรหมำยเลข 2.3-2-1 และดูจำกสถำนที่จริง) 
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 3.ห้องสมุดได้มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
และการเข้าใช้ห้องสมุด โดยภายในอาคารห้องสมุดได้มีการจัดเป็นมุมความรู้และมุมที่ส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ เช่น 
มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุมนวนิยาย และมุมหนังสือพุทธศาสนา เป็นต้น ส่วนภายด้านนอกอาคารนั้น
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ดูจำก
สถำนที่จริง) 
 4.นอกจากนี้ห้องสมุดได้มีการจัดสรรพื้นที่ส าหรับจัดโครงการ/กิจกรรมทางวัฒนธรรม 2 จุดด้วยกัน 
ได้แก่ 

 4.1 บริเวณโถงชั้น 1  
4.2 ชั้น 3 มุมหนังสือพุทธศาสนา 

 5.จากการด าเนินงานทั้งหมดนั้น ห้องสมุดได้มีการประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการปรับปรุงการด าเนินงานรอบปีถัดไป (เอกสำรหมำยเลข 2.3-5-1 , 2.3-5-2 , 2.3-5-3) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำร
ด ำเนินงำน 2554 

ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.3 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ5 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำร
ด ำเนินงำน 2554 

ผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์ 2554 

เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 

2.3 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ5 5 ข้อ 
 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1-1 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่นครั้งที่ 3 
2.3-2-1 เอกสารการบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ 
2.3-5-1 ผลการประเมินโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่นครั้งที่ 3 
2.3-5-2 ผลการประเมินโครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด (นิสิต) 
2.3-5-3 ผลการประเมินโครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด (อาจารย์ / 

เจ้าหน้าที่) 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจดักำร 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
การจัดการ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที ่2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2554 

ผลกำรประเมิน 
(เต็ม 5) 

  

หมำยเหตุ  

  2554 2555 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.20  

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ  5  0  6 4   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ  3  0 5 5   
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ  5  0  4 3   
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ  4  0  5 4   
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา

ความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 85   0  47 94 % 5   

   50 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน (สกอ. 7.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 1.ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ เพ่ือ พิจารณาวาง
นโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และวางระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในหน่วยงาน ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
(เอกสำรเลขที่  3.1-1-1) 

2.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่เป็นไปตามแนวทางพันธกิจ 
และภารกิจของส านักวิทยบริการ และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ ด้วยวิธีการสอดแทรกและน าส่ง
เป็นลายลักษณ์อักษรในการประชุมคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน (เอกสำรเลขที่ 3.1-2-1 ,  3.1-5-1) 

 3.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการติดตาม
ภารกิจเป็นประจ าทุก 2 เดือน ตามแผนการด าเนินงานและภารกิจติดตามงาน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานประจ าของบุคลากร (เอกสำรเลขที่ 3.1-3-1) 

 4.ส านักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน 
ส านักวิทยบริการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม service mind , การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  เพ่ือให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน (เอกสำรเลขที่ 3.1-4-1 , 3.1-4-2) 

 5.ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ โดยการชี้แนะ ชี้น า ให้บุคลากรเกิดแรงกระตุ้นให้ปฏิบัติงานทั้ง
ในหน้าที่ประจ า และหน้าที่ส่วนรวมให้กับบุคลากรทุกระดับ ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานทั้งภารกิจ
ภายในฝ่ายและภารกิจทั้งส านักวิทยบริการ (เอกสำรเลขที่ 3.1-5-1) 
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 6.ส านักวิทยบริการได้จัดท าแบบประเมินการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี   (เอกสำร
เลขที่ 3.1-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 5 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมำยเหตุ 

 ข้อ 1 ยังไม่มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพรำะอ ำนำจหลำยอย่ำงเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรประจ ำ 

 ข้อ 7 กรรมกำรประจ ำส ำนักได้รับกำรแต่งตั้งช้ำ จึงยังไม่มีกำรประชุม และน ำผลไปใช้ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
3.1-2-1 การส่งบุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3.1-3-1 เอกสารการติดตามงานของผู้อ านวยการ 
3.1-4-1 ภาพกิจกรรม service mind 
3.1-4-2 ภาพการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 
3.1-5-1 เอกสารก าหนดวิสัยทัศน์แผนภูมิการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านัก

  
3.1-7-1 แบบประเมินผู้บริหารส านักวิทยบริการ 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักวิทยบริการมีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่บุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั้งงานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (เอกสำรเลขที่ 3.2-1-1 , 3.2-1-2) 

2. ส านักวิทยบริการมีการก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ตามสายงานที่เกี่ยวข้องโดยในแต่ละฝ่ายจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมหรือความสนใจ (เอกสำรเลขที่ 3.2-1-1 , 3.2-1-2) 

3.  ส านักวิทยบริการมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด (เอกสำรเลขที่ 3.2-1-1 , 3.2-1-2) 

4. ส านักวิทยบริการ ได้มีการอบรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการฝึกอบรม พร้อมทั้ง
แลกเปลี่ยนความเข้าใจในการใช้โปรแกรมเพ่ือให้สามารใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวส านัก
ได้ลงประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อจดหมายข่าว เพ่ือให้คณะ/ส านักท่ีสนใจน าไปใช้ประโยชน์ (เอกสำรเลขที่ 3.2-4-1) 
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5. บุคลากรได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยการน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ตามโครงการฝึกอบรมการใช้งาน”ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการฝึกอบรม” น ามาใช้ในการประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา (เอกสำรเลขที่ 3.2-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 2 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 2 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 โครงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน(Knowledge Management) 
3.2-1-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการต่างๆ โดยใช้ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการโครงการฝึกอบรม มาด าเนินงาน 
3.2-4-1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 11  ประจ าเดือนสิงหาคม 2554 
3.2-5-1 แบบติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าหนว่ยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง ระดับฝ่าย และตัวแทนที่รับผิดชอบ

ภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และวิธีด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือควบคุมดูแล ติดตามความก้าวหน้า และเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน คือ  
2.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่เกิดความเสี่ยง โดยมีการก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและ
ภายใน เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 

2.2 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใช้บังคับในด้านการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                            58 

 

2.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การเข้าใช้บริการ
ของห้องสมุด 

3. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 2 ข้อ  4 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

  

ตัวบ่งชีท้ี่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 2 ข้อ  4 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-1-1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบพัฒนำบุคลำกร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา ใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง เกณฑ์มำตรฐำน 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นบุคลากร มีข้อมูลอัตราก าลังและมีการจัดท าแผนอัตราก าลัง ในช่วง 5 ปี เพ่ือใช้
ในการวางแผนความต้องการด้านบุคคลากรของหน่วยงาน และเป็นแผนในการจ้างงานและมีการสรรหาบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (เอกสำรเลขที่ 3.4-1-1 , 3.4-1-2 , 3.4-1-3) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยการสรรหา คัดเลือกบุคคลอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งส านักวิทยบริการได้มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และมีการทบทวน
ลักษณะงาน (Job description) ให้กับบุคลากร (เอกสำรเลขที่ 3.4-2-1) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดท าประกันสุขภาพกลุ่มให้บุคลากร 
การจัดท าโครงการบุคลากรดีเยี่ยมเพ่ือค้นหาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม  โครงการสานสามัคคีพ่ีน้องชาว
ส านัก เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญก าลังใจให้ กับ
บุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามสายงาน (เอกสำรเลขที่ 3.4-3-1 , 3.4-3-
2 , 3.4-3-3 , 3.4-3-4 , 3.4-3-5) 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยจัด เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม ่ (เอกสำรเลขที่ 3.4-4-1 , 3.4-4-2 , 3.4-4-3 , 3.4-4-4) 

5. มีการติดตามบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท เมื่อศึกษาการศึกษาหน่วยงาน
ต้องปรับภาระงานให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาที่จบมา และสามารถน าวิชาที่เรียนมาพัฒนางานของตนเองได้ 
(เอกสำรเลขที่ 3.4-5-1) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.4-1-1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนขั้น 
3.4-1-2 แผนอัตราก าลัง 5 ปี 
3.4-1-3 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร 
3.4-2-1 การวิเคราะห์งาน(Job Analysis) /การทบทวนลักษณะงาน(Job description) 
3.4-3-1 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
3.4-3-2 การประกันสุขภาพกลุ่ม 
3.4-3-3 โครงการบุคลากรดีเยี่ยม 
3.4-3-4 โครงการสานสามัคคีพ่ีน้องชาวส านักวิทยบริการ 
3.4-3-5 การศึกษาต่อของบุคลากร 
3.4-4-1 เอกสารการขอทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
3.4-4-2 เอกสารรายงานผลการเรียน 
3.4-4-3 เอกสารขอรายงานเข้ารับปฏิบัติงาน 
3.4-4-4 การปรับเปลี่ยนภาระงาน 
3.4-5-1 บันทึกข้อความส่งบุคลากรเข้าร่วมปฐมนิเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 90 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 ส านักงานเลขานุการ มีการสนับสนุนให้บุคลากรประจ าที่หน่วยงานสนับสนุน และอนุญาตให้ได้รับการ
พัฒนาตนเอง โดยการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนา การศึกษาดูงาน ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 - ร้อยละ 
87.50 

 

47 ร้อยละ 
94 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
90 

บรรลุ ร้อยละ 
95 - 50 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย 
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 - ร้อยละ 
87.50 

 

47 ร้อยละ 
94 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
90 

บรรลุ ร้อยละ 
95 - 50 

 
รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.5-1 ตารางสรุปการส่งบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2554 ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมำยเหตุ 

  2554 2555 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ  7 0  7  5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักวิทยบริการมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  โดย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ ในช่วงระหว่างปี 2552 – 
2556 (เอกสำรเลขท่ี 4.1-1-1) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (เอกสำรเลขที่ 4.1-2-1) 

3. ส านักวิทยบริการมีแผนงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีและงบประมาณแผ่นดินที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรได้รับการพัฒนา (เอกสำรเลขที่ 4.1-2-1) 

4. ส านักวิทยบริการมีการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน และรายไตรมาสอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เพ่ือเสนอต่อไปยังมหาวิทยาลัย (เอกสำรเลขที่ 4.1-3-1 , 4.1-3-2) 

5.  ส านักวิทยบริการมีการประชุมผู้บริหาร โดยเสนอรายงานสถานะยอดคงเหลือในแต่ละเดือนแจ้งให้ที่
ประชุมผู้บริหารรับทราบ เพ่ือน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (เอกสำรเลขที่ 4.1-5-1) 

6. ส านักวิทยบริการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสำรเลขที่ 4.1-6-1) 

7. ผู้อ านวยการส านักและหัวหน้าฝ่ายมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (เอกสำรเลขที่ 4.1-5-1) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการ พ.ศ. 2552-2556 
4.1-2-2 แผนงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2554 
4.1-3-1 รายงานการเงินรายไตรมาสที่ 1-4 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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4.1-3-2 รายงานการเงินประจ าเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 
4.1-5-1 รายงานการประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการ 
4.1-6-1 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ และเงินทดรองราชการ 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ดังนี้  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ ซึ่งตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ไม่น ามาค านวณคะแนน พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก  และตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที ่2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2554 ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมำยเหตุ   2554 2555 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7   0 9 5.00   

5.2 ผลการเรยีนรู้และ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9 ไม่
น าไปคิดคะแนน) 

ข้อ 5 0 5 5.00  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ. 9.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                            65 

 

กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา จัดการตรวจประเมินระดับฝ่ายเพ่ือเป็นกลไกการประกันคุณภาพ
และสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงานย่อย (เอกสำรเลขที่  5.1-1-1) 

2.ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ส่งบุคลากรเข้าอบรมประกันคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการอบรมร่วมกับ
คณะ / ส านัก นอกหน่วยงาน  (เอกสำรเลขที่ 5.1-2-1) 

3.ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
องค์กรภายนอก (สมศ.9) (เอกสำรเลขที่ 5.1-3-1) 

4.มีการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ตั้งแต่ การส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR  / การจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค01)  / การด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง เช่น โครงการต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาระบบงานของส านักวิทยบริการ  และสุดท้ายมีการติดตามโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ตามร่าง 
(สปค02)เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบและรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสำรเลขที่ 5.1-4-1 , 5.1-4-2 , 5.1-4-
3) 

5.มีการน าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค 01 -02) มาพัฒนาหน่วยงานและก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
(เอกสำรเลขที่ 5.1-5-1) 

6.ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น 
โปรแกรมประกันคุณภาพวิทยาเขตศรีราชา ,  เว็บส านักวิทยบริการ (เอกสำรเลขที่ 5.1-6-1 , 5.1-6-2) 

7.ส านักวิทยบริการได้ส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในระดับภาย
เพ่ือให้บุคลากรทราบถึง ความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินงานประกันคุณภาพ พร้อมทั้งเชิญ
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บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารจากภายนอก ผู้ใช้บริการเข้ามาตรวจประเมินคุณภาพหน่วยงานเพ่ือทราบถึง
แนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุง ส านักวิทยบริการต่อไป (เอกสำรเลขที่ 5.1-7-1 , 5.1-7-2) 

8.ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการประชุมประกันคุณภาพเครือข่ายประกันคุณภาพ , การประชุมหารือ
ประกันคุณภาพทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร (เอกสำรเลขที่ 5.1-8-1,5.1-8-2) 

9.ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการ
ท างานของหน่วยงาน เช่น โปรแกรม E - Office  ส านักวิทยบริการ  , ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการ
ฝึกอบรม  (เอกสำรเลขที ่5.1-9-1 , 5.1-9-2) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 8 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ ไมบ่รรลุ 7 ข้อ 

หมำยเหตุ: 

 ข้อ 3 ไม่มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย 

 ข้อ 9 E-Office เป็นระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนสำรบัญและระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรฝึกอบรมยังอยู่ระหว่ำงทดลองใช้งำนภำยในส ำนักฯ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 เอกสารการประเมินระดับฝ่าย 4 ฝ่าย / 1 ส านักงาน  
5.1-2-1 เอกสารส่งบุคลากรเข้าอบรมประกัน 
5.1-3-1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กรภายนอก 

(สมศ.9) 
5.1-4-1 เอกสารการส่ง SAR    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-4-2 เอกสารการประเมินระดับฝ่าย  
5.1-4-3 สปค.  01 - 02 
5.1-5-1 สปค.  01 - 02 
5.1-6-1 โปรแกรมประกันวิทยาเขตศรีราชา  
5.1-6-2 เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ  
5.1-7-1 หนังสือขอเชิญบุคคลภายนอกเข้าตรวจประกันคุณภาพภายใน 
5.1-7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย 
5.1-8-1 เอกสารการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ  
5.1-8-2 เอกสารการประชุมหารือประกันคุณภาพทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร 
5.1-9-1 โปรแกรม E - Office  ส านักวิทยบริการ   
5.1-9-2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการฝึกอบรม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก  
(สมศ.9 ไม่น ำไปคิดคะแนน) 

 

ส านัก ต้องมีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมพร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่  5.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ไม่ต้องน าคะแนนผลการ
ประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1. มีการด าเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนรว่มของชุมชนหรือองค์กร  
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80  
  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนนิกิจกรรมอย่าง 
  4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  
  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ฝ่ายห้องสมุด ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ด าเนินการในรูปแบบ โครงการห้องสมุดสัญจร ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2554 เป็นการด าเนินงาน โครงการห้องสมุด
สัญจรครั้งที่ 3 (เอกสำรหมำยเลข 5.2-1-1 ) 
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2. การด าเนินงานโครงการห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 นั้น ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือวัดผล
ส าเร็จของโครงการ โดยบรรลุเป้าหมายของการด าเนินโครงการร้อยละ 100 ซึ่งการด าเนินโครงการนั้นได้ก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ 3 ตัว ได้แก่ 

2.1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาให้กับโรงเรียน 
2.2 จ านวนกิจกรรมส าหรับการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน 
2.3 ระดับความพึงพอใจ 
ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า โครงการห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ (เอกสำร

หมำยเลข 5.2-1-1) 
3. นอกจากนี้ทางฝ่ายห้องสมุด ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง พบว่า โรงเรียนได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมโนรม) 

4. การด าเนินโครงการห้องสมุดสัญจรนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นสถานที่ปลูกฝังความรู้ บ่มเพาะนิสัย และปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน ซึ่งฝ่ายห้องสมุด
เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการโครงห้องสมุดสัญจรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับโรงเรียนต่างๆ สนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมการอ่านให้กับเยาวชน ซึ่ง
โครงการดังกล่าวจะจัดวางระบบการบริหารจัดการ การบริการต่างๆ ให้กับโรงเรียน เพื่อให้เป็นแนวทางให้โรงเรียน
สามารถพัฒนาห้องสมุดต่อเองได้ (จำกกำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมโนรม) 

5. จากผลการด าเนินโครงการห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 ท าให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีความพร้อมในด้านการ
ให้บริการแก่นักเรียน และเป็นห้องสมุดที่มีคุณลักษณะ 3 ดี ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์ดี ซึ่ง
เป็นห้องสมุดที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี (จำกกำรสัมภำษณ์
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมโนรม) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 - 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 0 ข้อ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 - 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 0 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 ผลการประเมินโครงการห้องสมุดสัญจรครั้งที่ 3 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน ดังนี้  

การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที ่2.7  

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปี 
2554 ผลกำรประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมำยเหตุ   2554 2555 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหำร 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน  4.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ  4  0  4 4.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มำตรฐำน 
กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่ส าคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
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กรรมกำร
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มำตรฐำน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด 
ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้
มีอ านาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการ
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
1. ส านักงานเลขานุการมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) คือการก าหนด

ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากร ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  
(เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-1) 

2. ส านักงานเลขานุการมีการจัดท าขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่วิเคราะห์จากความคาดหวัง 
และความต้องการของบุคลากรในการขอหนังสือรับรอง (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-1) 

3. ส านักงานเลขานุการมีการออกแบบขั้นตอนและระยะเวลาจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและ
จัดท าแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดให้งานธุรการและส่งมอบต่อไปยังงาน
บุคคลด าเนินการเพ่ือเสนอผู้อ านวยการลงนามต่อไป (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-1)   

ฝ่ำยห้องสมุด 
 1. ห้องสมุดได้คัดเลือกกระบวนการการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 
วิทยาเขต โดยมีการประชุมสรุปข้อตกลงทั้ง 4 วิทยาเขต เพ่ือให้การท างานมีมาตรฐานมากขึ้น (เอกสำรหมำยเลข 
6.1-1-5) 

2. จากการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย
ห้องสมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการทบทวนข้อก าหนดและความส าคัญของกระบวนการการ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขตด้วย เพ่ือหาข้อตกลงและแนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน (เอกสำรหมำยเลข 6.1-1-5) 
 3. นอกจากนี้ที่ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ได้มีการจัดท ามาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน (เอกสำรหมำยเลข 6.1-3-1) 
 4. เมื่อการมีการก าหนดกระบวนการการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 
4 วิทยาเขตแล้วนั้น มีการเก็บข้อมูลการให้บริการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป  (เอกสำร
เลขที่ 6.1-4-1) 
ฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ 
 1. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญ คือ กระบวนการขอ
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี(ศรีราชา) (เอกสำรเลขที่ 6.1-1-1) 
 2. มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญในการด าเนินการของหน่วยงานแล้วพบว่า 
กระบวนการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี(ศรีราชา) ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้อย่าง
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เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเห็นว่าในปีงบประมาณ 2554 จะยังคงกระบวนการด าเนินงานหลักเป็น กระบวนการขอ
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี(ศรีราชา) และในปีงบประมาณ 2555 ได้เพ่ิมกระบวนการหลักที่ส าคัญอีก 1 กระบวนการ 
คือ กระบวนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา  (เอกสำรเลขที่ 6.1-2-1) 
 3. มีการจัดท ากระบวนการในการด าเนินงานของภารกิจหลัก และมอบหมายภาระงานผ่านใบบอก
ลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA)  (เอกสำรเลขที่ 6.1-3-3) 
 4. มีการจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  (เอกสำรเลขที่ 6.1-4-2) 
 
 
ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
1. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาได้มีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญ ทุกกระบวนงานตามภารกิจหลัก
ของฝ่าย (เอกสำรเลขที่ 6.1-1-3) 
2. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
แต่ยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (เอกสำรเลขที่ 6.1-1-3) 
3. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น ควบคุม
ค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น (เอกสำรเลขที่ 6.1-4-3 ) 
ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 
1. ฝ่ายซ่อมบ ารุงได้มีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญ ทุกกระบวนงานตามภารกิจหลักของฝ่าย  
(เอกสำรเลขที่ 6.1-1-2) 
2. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
แต่ยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (เอกสำรเลขที่ 6.1-1-2) 
3. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมีประสิทธิภาพ  (เอกสำร
เลขที่ 6.1-1-2 , 6.1-2-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 3 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์  เป้ำหมำย
2554 

กำรประเมิน
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 3 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

6.1-1-1 แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การออกหนังสือรับรอง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้ (เลขานุการ) 

6.1-1-2 มาตรฐานการบริการและการปฏิบัติงาน (ฝ่ายซ่อมบ ารุง) 
6.1-1-3 แผนภาพกระบวนการด าเนินงานหลัก (ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา) 
6.1-1-4 กระบวนการออกบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ศรีราชา (ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์) 
6.1-1-5 รายงานการประชุมการบริหารและการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดวิทยาเขต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2554 (ฝ่ายห้องสมุด) 
6.1-2-1 กระบวนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์) 
6.1-2-2 รายงานการบริหารจัดการ อาคาร 17 (ฝ่ายซ่อมบ ารุง) 
6.1-3-1 แผนภาพกระบวนการบริการยืมระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยา

เขต (ฝ่ายห้องสมุด) 
6.1-3-3 ใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA) (ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์) 
6.1-4-1 เอกสารการเก็บข้อมูล (ฝ่ายห้องสมุด) 
6.1-4-2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปี 2554 – 2555 (ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์) 
6.1-4-3 เอกสารสรุปขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน  (ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา) 
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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกกำรประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักวิทยบริการ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงที่  3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน ปัจจัย

น ำเข้ำ 
กระบวน 

กำร 
ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.49 4.66 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.00 - 4.20 ดี 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.22 4.49 4.33  
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี ดี ดี  
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำร 
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 จุดแข็ง 

1. มีกลยุทธ์ที่สอดคล้อง ตอบสนองทิศทางของมหาวิทยาลัย 
2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนภายใต้ภารกิจของส านัก 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ าเสมอ 
2. ควรสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการก าหนดกลยุทธ์ 
3. ควรมีการระบุรายละเอียดแบบฟอร์มการขอเสนอโครงการให้ครบถ้วน เช่น งบประมาณ ค่าเป้าหมาย

ที่ชัดเจน เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนกลยุทธ์ให้ครอบคลุมพันธกิจอย่างสม่ าเสมอ และเสนอผลต่อกรรมการประจ าส านัก 
2. ควรมีกระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการ แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลงรายละเอียด

ในแบบเสนอโครงการให้ครบถ้วน 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 
จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีศักยภาพในการด าเนินภารกิจหลักเป็นอย่างดีแม้จะมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่จัด

เพ่ือการบริการทั้งต่อหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาเขต 
2. มีโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายนอกและภายในวิทยาเขตได้เป็น

อย่างดี 
3. มีระบบการจัดการด้านทรัพยากรสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ดี 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรจัดเตรียมหลักฐานให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินอย่างเป็นระบบ  
2. ควรท าโครงการบริการทางวิชาการที่ท าอยู่นั้นให้มีความหลากหลาย เช่น บริการวิเคราะห์ ทดสอบ 

ตรวจสอบหรือตรวจซ่อม เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

จุดแข็ง 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ในเรื่องที่เก่ียวข้องและจ าเป็น 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรมีคณะกรรมการประจ าส านัก  ที่มารับผิดชอบในเชิงนโยบายอย่างชัดเจน 
2. ควรให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านัก  
3. การจัดเก็บเอกสารเพื่อการสืบค้นยังไม่เป็นระบบ 
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4. ควรมีแนวทางและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

5. ในแผนการจัดการความเสี่ยง ยังขาดการระบุโอกาส ผลกระทบ และการจัดล าดับความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเร่งด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประจ าส านัก  ให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
2. ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าแผนกลยุทธ์และเผยแพร่แผนกลยุทธ์ของส านัก ให้ทราบอย่าง

ทั่วถึง 
3. ควรมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อการสืบค้นอย่างเป็นระบบและชัดเจน 
4. ควรแจ้งให้บุคลากรทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
5. ควรมีการระบุโอกาส ผลกระทบ และการจัดล าดับความเสี่ยงในแผนการจัดการความเสี่ยง  

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็ง 

 1. มีการด าเนินการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ขาดการแสดงแหล่งงบประมาณจริง ในกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแสดงแหล่งงบประมาณจริง ซึ่งเป็นที่มาของการใช้จ่าย 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดแข็ง 
1. ส านัก  ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ยังไม่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานครบทุกโครงการ 
2. ยังไม่มีการด าเนินการให้ครบตามวงจร PDCA โดยเฉพาะในส่วนของการปรับปรุง 
3. ยังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ครบทุกโครงการ 
2. ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ เช่น การ

ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 จากคนในองค์กรและจากบุคลากร
ภายนอก 

3. ควรมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
จุดแข็ง 
- ไม่มี - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ขาดการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการตามระบบประกันคุณภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการตามระบบประกันคุณภาพ 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ส านักงานเลขานุการ - 1.โครงการบางโครงการไม่

สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน 

1.การเสนอโครงการควร
พิจารณาถึงภารกิจของ 
มหาวิทยาลยั ด้านวิจัย ดา้น
สนับสนุนการเรยีนการสอน ด้าน
วิชาการ ด้านท านุบ ารุง
วัฒนธรรม และภารกิจของ
หน่วยงานเป็นหลัก 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา - - - 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ - - - 
ฝ่ายห้องสมุด - - - 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง - - - 
องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 
ส านักงานเลขานุการ - 1.ไม่มีการส ารวจความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
2.ไม่มีการน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

1.ควรจัดให้มีการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
2.ควรน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงผล
การด าเนินการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา - 1.การวางแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการยังไม่ครอบคลุม
บริการและภารกิจทั้งหมด 
 

1.ควรจัดท าแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมบริการ
และภารกิจทั้งหมดของฝา่ย
เทคโนโลยีการศึกษา 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ - 1.ไม่มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
2.ไม่มีการวางแผนการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 

1.ควรมีการส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ใช้บริการ 
2.ควรจัดท าแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

ฝ่ายห้องสมุด 1.บุคลากรมจี านวนน้อยแต่
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได ้

- 1.เพิ่มจ านวนบุคลากรให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 1.เปิดโอกาสใหผู้้ใช้บริการแสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน 
2.มีการให้บริการกับผูร้ับบริการ
ได้ตรงกับความต้องการปญัหาได้
อย่างเหมาะสม 

1.ควรน าขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจ มาใช้ใน
การพัฒนางานของหน่วยงาน 

- 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ส านักงานเลขานุการ 1.มีการส่งเสรมิให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

1.มีการจัดการความรู้แต่ยังขาด
การรวบรวมอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และขาดความ
เข้าใจอย่างแท้จริงในการจัดการ
ความรู ้
2.ขาดการตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
3.ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 

1.ควรจัดให้มีการการรวบรวม
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และส่งเสรมิให้บุคลากร
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงใน
การจัดการความรู ้
2.ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อ
น ามาประเมินและวิเคราะห์
ข้อมูลก่อให้เกิดการแก้ไขความ
เสี่ยงอย่างแท้จริง 
3.ควรจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
และก าหนดผูร้ับผดิชอบ 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  1.ควรจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษาตามหลักสมรรถนะ 
โดยพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ 

1.ด าเนินการจดัท าแผนการ
พัฒนาบุคลากรของฝ่าย
เทคโนโลยีการศึกษาตามหลัก
สมรรถนะ โดยพัฒนาบุคลากร
ในทุกระดับตามภารกิจที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ 1.มีข้อมูลในระบบอินเตอรเ์น็ต
ช่วยให้สามารถค้นคว้าหาข้อมลู
ความรู้ และวิธีการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 1.ควรมีการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะ
ทางขั้นสูงเพื่อสามารถพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

ฝ่ายห้องสมุด 1.มีการส่งเสรมิและพัฒนา
บุคลากรอยา่งต่อเนื่องและ
ครบถ้วนทุกคน 
2.ฝ่ายห้องสมดุประกอบ
บุคลากรที่มคีุณวุฒิดา้น
การศึกษาระดับสูง (ระดับ
ปริญญาโท) ซึ่งเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

1.บุคลากรยังปฏิบัติงานไม่เตม็
ศักยภาพ 
 

1.ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรใช้ศักยภาพในการ
ท างานให้เต็มที ่
 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 1.มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ตอ่เนื่องทั้งการพัฒนาความรู้ 
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

1.ควรมีการวดัระดับความรู้ 
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
2.ควรมีการพัฒนาด้านภาษา 
ตามทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 

- 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
ส านักงานเลขานุการ 1.มีระบบการเงินและ

งบประมาณที่โปร่งใส สามารถ
- - 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบได ้

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา - - - 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ - - - 
ฝ่ายห้องสมุด - - - 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง - - - 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ส านักงานเลขานุการ - - - 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา - - - 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ - - - 
ฝ่ายห้องสมุด 1.มีการบริการวิชาการที่เข้มแข็ง 

และสามารถสร้างความยั่งยืน
ให้กับชุมชนได ้

- - 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง - - - 
องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
ส านักงานเลขานุการ - 1.ควรเพิ่มเติมการปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงานให้มี
ความครอบคลุมทุกงาน 
2.ไม่มีการทบทวนหรือปรับปรุง
กระบวนการตามคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดท ากระบวนการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
2.จัดให้มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา - 1.ขาดการจัดท าและทบทวน
ข้อก าหนดที่ส าคญัของ
กระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) ที่ส าคัญจาก
ความคาดหวัง และความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
2.ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละกระบวนการด าเนินงาน
หลักให้ชัดเจน 
3.ขาดการรายงานผลการ
ประเมินการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานหลัก
เสนอต่อผูบ้ริหารพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

1.ด าเนินการทบทวนข้อก าหนด
ที่ส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่ส าคัญจากความ
คาดหวัง และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
2.ก าหนดผู้รบัผิดชอบแตล่ะ
กระบวนการด าเนินงานหลักให้
ชัดเจน 
3.ควรมีการติดตาม และ
ประเมินผลการปรับปรุง และ
จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 
 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ - 1.ขาดการรายงานผลการ
ประเมินการปรับปรุงเสนอต่อ
ผู้บริหารพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการติดตาม และ
ประเมินผลการปรับปรุง และ
จัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหาร 

ฝ่ายห้องสมุด 1.มีการสร้างเครือข่ายด้าน
ห้องสมุดที่เข้มแข็ง โดยได้
ร่วมกันก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งให้ท าให้การ
ก าหนดระยะเวลามาตรฐานมี

1.ไม่มีการรายงานผลการปฏิบตัิ
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 

1.ควรมีการรายงานความ
คืบหน้าในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระบบประกันคุณภาพ 
(PDCA) 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สร้างความเป็นหนึ่งเดยีวในการ
ปฏิบัติงานภายใต้เครือข่าย
เดียวกัน 

-ฝ่ายซ่อมบ ารุง 1.มีการก าหนดมาตรฐานที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
2.มีกระบวนการท างาน ขั้นตอน
การด าเนินการ 

1.ไม่มีการจัดท าคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน 

- 
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 บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 นั้น ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง  (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง   โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง  เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมการติดตามแผนงานโครงการใน
รอบปีงบประมาณ 2 ครั้ง / ปี  เนื่องจำก มีการติดตามโครงการ / กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 1  ครั้ง/ปี 
รายละเอียดดังนี้ 

 

โครงกำร 
ร้อยละผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

1.โครงการทบทวนภาระกิจและปรับปรุงตัวชี้วัด 100% 

2.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ 100% 

กิจกรรม ร้อยละผลส ำเร็จของ
โครงกำร 

1.กิจกรรมการจัดท าแบบฟอร์มการเสนอโครงการให้ครอบคลุมเนื้อหา 100% 

2.กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการส านัก ที่มีบุคลากรจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 100% 

3.กิจกรรมการจัดท าบอร์ดกลางประชาสัมพันธ์และเวียนหนังสือให้รับทราบระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

100% 

4.กิจกรรมการแต่งตั้งคณะชุดท างานจัดท าแผนความเสี่ยงให้คอบคุมทั้ง โอกาส ผลกระทบ 
พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญ 

100% 

5.กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลในรายงานประเมินตนเองให้ครบคลุมเนื้อหาเรื่องของแหล่ง
งบประมาณจริง ในกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ 

100% 

6.กิจกรรมการติดตามแผนงานโครงการในรอบปีงบประมาณ 2 ครั้ง / ปี 50% 

7.กิจกรรมการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ปรับปรุงเพื่อจัดท ารายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

100% 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 
แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ NO. สปค.

01 
(รำยงำนผลตำมรอบระยะเวลำของ ก.พ.ร.)  

            
(....... )    จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สมศ.) 

หน่วยงำน ส ำนักวิทยบริกำร  วิทยำเขตศรีรำชำ 
   

(....... )    จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (มก.) 

รำยงำน ณวันท่ี  
                    

ปรับปรุงครั้งท่ี 1 
  

                

1. จุดอ่อน 
2. 

ข้อเสนอแนะ 

3. กำร
วิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนว
ทำงกำร
แก้ไข/

ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

4.1 
โครงกำร

ท่ี
สอดคล้อ
งกับแนว
ทำงกำร
แก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4.2 กิจกรรม
ท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

5. ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมรอบปีงบประมำณ 2554 

7. 
งบประมำ
ณท่ีตั้งไว ้

8. ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. 
 53 

พ.ย
. 

53 

ธ.ค
. 

53 

ม.ค
. 

54 

ก.พ
.  

54 

มี.ค
. 

 54 

เม.ย
. 

 54 

พ.ค
.  

54 

มิ.ย
.  

54 

ก.ค
.   

54 

ส.ค
.  

54 

ก.ย
.   

54 

8.1 
ผู้รับผิดชอ

บ 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงำ

น 

แผนพัฒนำปรับปรุงจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับวิทยำเขต 

แผนพัฒนำปรับปรุงจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับส ำนัก 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 

1. ควร
ทบทวนกล
ยุทธ์ 

1. ควรจัด
ประชุมเพือ่ 

1.ส านักวทิย
บริการได ้

1.ประชุม/
สัมนาเพือ่ 

1.
โครงการ
ทบทวน 

 -  
1.ร้อยละ 80 %  
ของ 
 

                         -  ผอ. เลขา  

อย่าง
สม่ าเสมอ 

ก าหนด
แผนการ
ด าเนนิ 

ด าเนนิการ
จัดท า
แผนการ 

ปรับปรุง
ตัวชี้วัดให้ 

ภาระกจิ
และ
ปรับปรุง 

  ตัวชี้วัดที่ได้รับการ                               

  งานพรอ้ม
ตัวชี้วัดให้ 

ด าเนนิงาน
และปรับปรุง 

ครอบคลุม
ภาระกจิ 

ตัวชี้วัด   ทบทวน/เพิม่เตมิ                               

  ครอบคลุม ตัวชี้วัดแต่ยัง ทั้งหมด                                    



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                            82 

 

ภาระกจิ ไม่ครอบคลุม 

  ทั้งหมด ภาระกจิ
ทั้งหมด 

                                     

2.ควรสร้าง
การมสี่วน 

2.ควรมกีาร
แต่งตั้ง 

2.ส านัก 
ก าลัง
ด าเนนิการ 

2.แต่งตั้ง
คณะกรรมกา
ร 

 - 1.
คณะกรรมกา
รส านกั  

 
2.คณะกรรมการ 

 

                         -  ผอ. เลขา  

ร่วมของ
ชุมชนและ 

คณะกรรมกา
รประจ า 

ท าหนังสอื
เชิญบุคลากร 

ประจ าส านัก
 เพื่อสร้าง 

  ที่มีบุคลากร
จากภายนอก 

ประจ าส านักวทิย
  

                              

เครือข่ายใน
การก าหนด 

ส านัก และ
ให้ชุมชน 

จากคณะ / 
ส านักและ 

การมรี่วมใน
การบริหาร 

  เข้ามามสี่วน
ร่วม 

ที่มีบุคลากรจาก
คณะ / 

                              

กลยุทธ ์ เข้ามามสี่วน
ร่วมใน 

ชุมชน
ภายนอก
มหาวิทยาลัย
  

และก าหนด
กลยุทธ์ส านัก
  

     ส านักและชมุชน                               

  การบริหาร เป็น
คณะกรรมกา
ร 

      ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

                              

    ประจ าส านัก
   

      เป็น
คณะกรรมการ 

                              

            ประจ าส านัก                               

3.ควรมกีาร
ระบุราย 

3.ควรมกีาร
ทบทวน 

3.ส านักวทิย 
ได้ปรับปรุง 

3.ปรับปรุง
เนื้อหาการขอ 

 - 2.จัดท า
แบบฟอร์ม
การเสนอ 

3.แบบฟอร์มการ
เสนอ 

  
 

               -  เลขา  เฉลียว 

ละเอียด
แบบฟอร์ม 

ปรับปรุง
รายละเอียด
ภายใน 

รายละเอียด
เนื้อหาของ 

เสนอ
โครงการให้
ครบถ้วน 

  โครงการให้
ครอบคลุม
เนื้อหา 

ขออนุมัตโิครงการ                               

การขอ
เสนอ
โครงการ 

แบบฟอร์ม
การขอเสนอ 

แบบฟอร์ม
การขอเสนอ 

                                      

ให้ครบถ้วน โครงการให้
ครบถ้วน 

โครงการแต่
เนื้อหายัง 

                                      

    ไม่ครบถ้วน                                       
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

1.ควรให้
บุคลากรทุก
คนม ี

1.ควรให้
บุคลากรมี
ส่วน 

1.ส านักวทิย 
ได้ด าเนิน 

1.ด าเนนิการ
จัดโครงการ 

1.
โครงการ
ทบทวน
แผน 

 - 1.ร้อยละ 80 %  
ของ 

        
 

         -  ผอ. เลขา  

ส่วนรว่ม
และให้
ข้อคิดเหน็ 

ร่วมในการท า
แผนกลยุทธ ์

การทบทวน
แผนกลยุทธ ์

ทบทวนแผน
กลยุทธ ์

กลยุทธ์
ส านัก
วิทย
บริการ 

  โครงการที่
รายงานผล 

                              

 / 
ข้อเสนอแน
ะในการ 

และเผยแพร่
แผ่นกลยุทธ ์

ประจ าปีซ่ึง
บุคคลากร
ส่วน 

ส านักวิทย
บริการ 

    การด าเนนิ
โครงการใน 

                              

จัดท า
แผนกลยุทธ์
ของ 

ของส านัก
วิทย ให้
ทราบ 

หนึ่งติด
ภาระกจิ
บริการนิสิต 

      ปีงบประมาณ                               

ส านักวิทย  อย่างทั่วถึง และบรกิาร
การเรียน 

                                     

    การสอนจึงไม่
สามารถเข้า 

                                     

  
  

ร่วมครบทกุ
คน 

                                    

2.ควรมี
แนวทาง
และ 

2.ควร
ประชาสัมพนั
ธ์และ 

2.ส านักวทิย 
ได้เวียน 

2
ประชาสัมพนั
ธ์และเวียน 

 - 2.จัดท าบอร์ด
กลาง 

2.1 บอร์ด  
  
 

                      - เลขา  มยุรา 

กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ 

จัดท าคู่มอื
หรือเอกสาร
เวียน 

กฎและ
ระเบียบต่างๆ
ให้ 

เอกสารผ่าน
โปรแกรม 

  ประชาสัมพนั
ธ์และเวียน 

ประชาสัมพนัธ ์                               

บุคลากรมี
ความเข้าใจ 

ให้บุคลากร
รับทราบใน
กฎ 

บุคลากร
รับทราบผ่าน 

ส านักงาน
อัตโนมัติ 
พร้อม 

  หนังสือให้
รับทราบ
ระเบียบ 

ส านักวิทยบรกิาร                               

ในกฎและ
ระเบียบ
ต่างๆ 

และระเบียบ
ต่างๆทีเ่กี่ยว 

โปรแกรม
ส านักงาน
อัตโนมัต ิ 

ทั้งจัดท าคู่มอื
กฎและ 

  ต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับ 

2.2 ระเบียบและ
ข้อ 

                          เลขา  มณฑาทิพย์ 
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ที่เกี่ยวข้อง
กับการ
ปฎิบัติ 

ข้องกับการ
ปฎิบัติงาน 

( E-office )
และแจ้งให้
ทราบ 

ระเบียบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

  การ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยว 

                              

งาน 

  

ผ่านบอรด์
ประชาสัมพนั
ธ์ 

กับการ
ปฎิบัติงานให้ 

    ข้องกับการ
ปฎิบัติงาน 

                              

  
  

ของ
หน่วยงาน 

บุคลากรทุก
คนรับทราบ 

                                    

3.แผนการ
จัดการ
ความ 

3.ควรเพิ่ม
ข้อมูลการ
จัดการ 

3.ส านักวทิย 
ได้จัดท า 

3.แต่งตั้ง
คณะกรรมกา
รเพื่อ 

 - 3.แต่งตั้งคณะ
ชุดท างาน
จัดท า 

 
3.1 
คณะกรรมการ 
 

                        - ผอ. คณะ 

เสี่ยงยังขาด
การระบ ุ ความเสี่ยงใน

ด้านโอกาศ  

แผนการ
จัดการความ
เสี่ยง 

จัดท าแผน
ความเสี่ยง 

  แผนความ
เสี่ยงให้คอบ
คุมทั้ง 

จัดการความเสี่ยง                             กรรมการ 

โอกาส 
ผลกระทบ ผลกระทบ

และการจัด 

และได้
เพิ่มเตมิข้อมูล
ใน   

   โอกาส 
ผลกระทบ 
พร้อมทั้ง 

ส านักวิทยบรกิาร                             บริหาร 

และการ
จัดล าดับ
ความ 

ล าดับความ
เสี่ยง 

ส่วนของ
โอกาส 
ผลกระทบ   

  จัดล าดับ
ความส าคัญ 

3.2 รายงานผล
แผน 

                        -   ความ 

เสี่ยง 
  

และจัดล าดับ
ความเสี่ยง   

    การจดัการความ
เสี่ยง 

                            เสี่ยง 

  
  

  
  

    ส านักวิทยบรกิาร                               

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

1.ขาดการ
แสดงแหล่ง 

1.ควรมกีาร
แสดงแหล่ง 

1.ส านักวทิย 
ได้ด าเนินการ 

1.ด าเนนิการ
ปรับปรุง 

 - 1.ปรับปรุง
ข้อมูลใน
รายงาน 

1.รายงานการ
ประเมนิ 

                
 

   -  เลขา  ชลัดดา 

งบประมาณ
จริง ในกรณี
ที ่

งบประมาณ
จริง ซ่ึงเป็น 

เพิ่มขอ้มูล
แหล่ง
งบประมาณ 

เพิ่มขอ้มูล
แหล่ง 

  ประเมนิ
ตนเองให้ครบ
คลุม 

ตนเองส านกัวทิย
บริการ  

                              

รายจ่าย
มากกว่า
รายรับ 

ที่มาของการ
ใช้จ่าย 

จริงซ่ึงเป็น
ที่มาของ 

งบประมาณ
จริงแลกใน 

  เนื้อหาเรือ่ง
ของแหล่งงบ 
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    การใช้จ่าย กรณทีี่
รายจ่าย
มากกว่า 

  ประมาณจริง 
ในกรณีที ่

                                

  

  

  รายรับ   รายจ่าย
มากกว่า
รายรับ 

                                

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

1.ยังไม่มี
การรายงาน 

1.ควรมกีาร
รายงานผล 

1.ส านักวทิย 
  ได้ 

1.ติดตามผล
การ 

 - 1.ติดตาม
แผนงาน
โครงการใน 

1.ร้อยละ 80 %
ของ 

                
 

   -  ยรรยง เฉลียว 

ผลการ
ปฏิบัติงาน
ครบ 

การ
ปฎิบัติงานให้
ครบ 

ด าเนนิการ
ติดตามผล
การ 

ด าเนนิงาน
โครงการใน 

 รอบ
ปีงบประมาณ 
2 ครั้ง / ปี 

โครงการที่
รายงานผล 

                              

ทุกโครงการ ทุกโครงการ ด าเนนิการ
โครงการ 2 
ครั้ง / 

รอบ
ปีงบประมาณ 

   การด าเนนิการ
แล้ว 

                              

     ปี และได้
จัดท า
แบบฟอร์ม 

 2 ครั้ง / ปี      เสร็จใน
ปีงบประมาณ 

                              

    การเขียน
เสนอ
โครงการ 

                                      

    และ
แบบฟอร์ม
รายงานผล 

                                      

    โครงการเพือ่
อ านวยความ 

                                      

    สะดวกให้แก่
ผู้รับผิดชอบ 

                                      

    โครงการ                                       

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนนิงาน 

1.ขาดการ
ทบทวน
และการ 

1.ควรมกีาร
ทบทวนและ 

1.ส านักวทิย 
  ได้ทบทวน 

1.ด าเนนิการ
ทบทวนและ 

 - 1.ทบทวน
และปรับปรุง 

                         - เลขา  มณฑาทิพย์ 
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1.1คู่มือการ
ปฎิบัติงาน 
 

ปรับปรุง
กระบวนกา
รตาม 

การปรับปรุง
กระบวนการ 

และปรับปรุง
กระบวนการ 

ปรับปรุง
กระบวนการ
ตาม 

  กระบวนการ
ตามคู่มือการ 

ส านักวิทยบรกิาร                               

ระบบ
ประกนั
คุณภาพ 

ตามระบบ
ประกนั
คุณภาพ 

ตามคู่มือการ
ปฎิบัติงาน 
เพื่อ 

คู่มือการ
ปฎิบัติงาน 
และ 

  ปฎิบัติงาน
และติดตาม
ผลการ 

1.2ผลการ
ประเมนิผล 

                              

    ท าให้งานมี
ประสิทธภิาพ 

ติดตามและ
ประเมนิผล 

  ปรับปรุงเพื่อ
จัดท ารายงาน
ต่อ 

การปรับปรุง
กระบวน 

                              

     เช่นควบคุม
ค่าใช้จ่าย  

การปรับปรุง
เพื่อจัดท า 

  ผู้บริหารเพือ่
พิจารณา
ปรับปรุง 

การปฎิบัติงาน                               

    ลดระยะเวลา
ด าเนนิงาน  

รายงานผลตอ่
ผู้บริหาร 

  ให้ดีย่ิงขึ้น                                 

    เป็นต้น และ
ยังมีการ
ติดตาม 

เพื่อพิจารณา                                     

    และ
ประเมนิผล
การปรับปรุง  

                                      

    จัดท ารายงาน
ผลต่อ
ผู้บริหาร 

                                      

    เพื่อพิจารณา                                       

  
  

                                        

หมำยเหต ุ  ระยะเวลาด าเนนิการตามรอบปีงบประมาณ ควรแยกรายละเอียดให้เห็นในแต่ละ
เดือน 

                

ค ำอธิบำย                      

          ช่องที ่1 สรุปจุดอ่อนจากผลการประเมินคณุภาพภายใน/ภายนอก         

          ช่องที ่2 สรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก                  
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          ช่องที ่3 หน่วยงานวิเคราะห์ตนเองว่า สามารถด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน/ภายนอกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด หรอืมกีารด าเนนิการแล้ว       

          ช่องที ่4 หน่วยงานเสนอกจิกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน/ภายนอก 

          ช่องที ่4.1 โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) หมายถึง กิจกรรมประจ าปีการศึกษาตามภารกิจที่ระบุไว้ในแผนงานที่เชือ่มโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสทิธิภาพในเชิงปรมิาณได้   

          ช่องที ่4.2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ หมายถึง กระบวนการย่อยในการด าเนนิงานให้ได้ตามภารกจิ หรอืให้ภารกิจของหนว่ยงานบรรลุผล 
 
                       ทั้งนี้ในชอ่งที ่4.1 และ 4.2 หน่วยงานจะแสดงข้อมูลส่งมาที่ส านกัประกนัคุณภาพ หรือจะจัดเก็บไว้เป็นขอ้มูลของหน่วยงานเพื่อเป็นหลกัฐานในการประเมนิ  ก็ได้             

          ช่องที ่5 เสนอตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้า  

          ช่องที ่6 ช่วงระยะเวลาในการด าเนนิกิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน  

          ช่องที ่7 งบประมาณที่ตั้งไว้ (ประมาณการ) ในโครงการ/กจิกรรม/แผนงานทีก่ าหนด 

          ช่องที ่8 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน 

                       8.1 ผู้ก ากับดูแล  หมายถึง  ผู้บริหารทีร่ับผิดชอบในการก ากับดูแลโครงการ/กจิกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ 

                       8.2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรม 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2553 (สปค.02) 
การติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง คร้ังท่ี  1    เม่ือวันที ่          

สรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมนิคุณภาพ NO. สปค.02 

(รายงานผลตามรอบระยะเวลาของ ก.พ.ร.) 
 

      
(....... )    รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

หน่วยงาน ส านักวิทยบรกิาร  วิทยาเขตศรรีาชา 
   

(....... )    รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน (มก.) 

รายงาน ณ วันที ่ 
        

1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

2. โครงกำรท่ีสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับ
โครงกำร 

4. ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

5. ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ
โครงกำร 

7. งบประมำณ
ท่ีใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. หมายเหตุ 8.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงำน 

แผนพัฒนำปรับปรุงจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับส ำนัก 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถปุระสงค์และแผนงำน 

1.ประชุม/สมันาเพื่อ 1.โครงการทบทวน - 
1.ร้อยละ 80 %  
ของ 

2 100%  -  ผอ. เลขา  ช่วงสัมนา 

ปรับปรุงตัวชี้วัดให้ ภาระกจิและปรับปรุง   ตัวชี้วัดที่ได้รับการ           เชียงคาน 

ครอบคลุมภาระกิจ ตัวชี้วัด   ทบทวน/เพิม่เตมิ             

ทั้งหมด 
 

                

2.แต่งตั้งคณะกรรมการ - 
1.คณะกรรมการ
ส านัก  

2.คณะกรรมการ 2 100% - ผอ. เลขา  ด าเนนิการ 

ประจ าส านัก เพื่อสร้าง 
 

ที่มีบุคลากรจาก
ภายนอก 

ประจ าส านักวทิย            ยังไม่เสร็จ 

การมรี่วมในการบริหาร 
 

เข้ามามสี่วนร่วม 
ที่มีบุคลากรจากคณะ 
/ 

            

และก าหนดกลยุทธ์
ส านัก   

   ส านักและชมุชน             
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ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

            

      เป็นคณะกรรมการ             

      ประจ าส านัก             

3.ปรับปรุงเนือ้หาการ
ขอ 

- 
2.จัดท าแบบฟอร์ม
การเสนอ 

3.แบบฟอร์มการ
เสนอ 

2 100% - เลขา  เฉลียว   

เสนอโครงการให้
ครบถ้วน 

  
โครงการให้ครอบคลุม
เนื้อหา 

ขออนุมัตโิครงการ             

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1.ด าเนนิการจัด
โครงการ 

1.โครงการทบทวนแผน - 
1.ร้อยละ 80 %  
ของ 

2 100%  -  ผอ. เลขา  เชิญ 

ทบทวนแผนกลยุทธ ์ กลยุทธ์ส านักวิทยบรกิาร   
โครงการทีร่ายงาน
ผล  

        อาจารย์จาก 

ส านักวิทยบรกิาร     
การด าเนนิโครงการ
ใน  

        มสว. 

      ปีงบประมาณ 
 

          

2.ประชาสัมพนัธ์และ
เวียน 

- 2.จัดท าบอร์ดกลาง 2.1 บอร์ด 2 100% - เลขา  มยุรา   

เอกสารผ่านโปรแกรม   
ประชาสัมพนัธ์และ
เวียน 

ประชาสัมพนัธ ์
 

          

ส านักงานอัตโนมัต ิ
พร้อม 

  
หนังสือให้รับทราบ
ระเบียบ 

ส านักวิทยบรกิาร 
 

          

ทั้งจัดท าคู่มอืกฎและ   ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 2.2 ระเบียบและขอ้ 2 100% - เลขา  มณฑาทิพย์   

ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

  การปฎิบัติงาน ปฎิบัติต่างๆ ที่เกี่ยว 
 

          

กับการปฎิบัติงานให้     
ข้องกับการ
ปฎิบัติงาน  

          

บุคลากรทุกคนรับทราบ       
 

          

3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพือ่ 

- 
3.แต่งตั้งคณะชดุ
ท างานจัดท า 

3.1 คณะกรรมการ 2 100% - ผอ. คณะ   

จัดท าแผนความเสี่ยง   
แผนความเสี่ยงให้
คอบคุมทั้ง 

จัดการความเสี่ยง 
 

      กรรมการ   
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 โอกาส ผลกระทบ 
พร้อมทั้ง 

ส านักวิทยบรกิาร 
 

      บริหาร   

    จัดล าดับความส าคัญ 3.2 รายงานผลแผน 2 100% -   ความ   

      
การจดัการความ
เสี่ยง  

      เสี่ยง   

      ส านักวิทยบรกิาร 
 

          

องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและงบประมำณ 

1.ด าเนนิการปรับปรุง - 
1.ปรับปรุงข้อมลูใน
รายงาน 

1.รายงานการ
ประเมนิ 

2 100%  -  เลขา  ชลัดดา sar 

เพิ่มขอ้มูลแหล่ง   
ประเมนิตนเองให้ครบ
คลุม 

ตนเองส านกัวทิย
บริการ   

          

งบประมาณจริงแลกใน   
เนื้อหาเรือ่งของแหล่ง
งบ 

              

กรณทีี่รายจ่ายมากกว่า   
ประมาณจริง ในกรณี
ที ่

              

รายรับ   
รายจ่ายมากกว่า
รายรับ 

              

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

1.ติดตามผลการ - 
1.ติดตามแผนงาน
โครงการใน 

1.ร้อยละ 80 %ของ 1 50%  -  ยรรยง เฉลียว ติดตาม 1 ครั้ง 

ด าเนนิงานโครงการใน 
 

รอบปีงบประมาณ 2 
ครั้ง / ปี 

โครงการทีร่ายงาน
ผล  

          

รอบปีงบประมาณ   
 

การด าเนนิการแลว้ 
 

          

 2 ครั้ง / ปี      เสร็จในปีงบประมาณ 
 

          

องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำและปรับปรงุระบบกำรด ำเนินงำน 

1.ด าเนนิการทบทวน
และ 

- 
1.ทบทวนและ
ปรับปรุง 

1.1คู่มือการ
ปฎิบัติงาน 

2 100%  -  เลขา  มณฑาทิพย์ คู่มือการ 

ปรับปรุงกระบวนการ
ตาม 

  
กระบวนการตามคู่มือ
การ 

ส านักวิทยบรกิาร 
 

        ปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฎิบัติงาน 
และ 

  
ปฎิบัติงานและ
ติดตามผลการ 

1.2ผลการ
ประเมนิผล 

2 100% -       
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ติดตามและประเมินผล   
ปรับปรุงเพื่อจัดท า
รายงานต่อ 

การปรับปรุง
กระบวน  

          

การปรับปรุงเพื่อจัดท า   
ผู้บริหารเพือ่พิจารณา
ปรับปรุง 

การปฎิบัติงาน 
 

          

รายงานผลตอ่ผู้บริหาร   ให้ดีย่ิงขึ้น               

เพื่อพิจารณา                   

ค ำอธิบำย 
         

          ช่องที ่1 หน่วยงานเสนอกจิกรรม/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน/ภายนอก (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที ่4) 
  

          ช่องที ่2 โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) หมายถึง กิจกรรมประจ าปีการศกึษาตามภารกจิที่ระบุไว้ในแผนงานที่เชือ่มโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสทิธิภาพในเชิงปรมิาณได้ (คัดลอก
จาก สปค.01 ช่องที ่4.1) 

          ช่องที ่3 กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ หมายถึง กระบวนการย่อยในการด าเนินงานให้ได้ตามภารกิจ หรอืให้ภารกจิของหน่วยงานบรรลุผล (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที ่4.2) 
  

          ช่องที ่4 เสนอตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) เพื่อใช้ในการรายงานความก้าวหน้า (คัดลอกจาก สปค.01 ช่องที่ 5) 
   

          ช่องที ่5 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมให้หน่วยงานกรอกตัวเลขระบุระดับของผลการด าเนินงานเป็น 3 ระดับ ดังนี ้ 
     

 
0 = ยังไม่ได้ด าเนินงาน 

        

 
1 = อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน         

 
2 = ด าเนินงานเสร็จสิน้ 

        
          ช่องที ่6 ร้อยละของผลส าเร็จของโครงการ ให้พิจารณาจากกจิกรรมภายใต้โครงการที่ด าเนนิงานเสรจ็สิ้นตอ่กิจกรรมทั้งหมด 

    
          ช่องที ่7 งบประมาณที่ใช้จริงในโครงการ/กิจกรรม/แผนงานทีก่ าหนด (เปรียบเทียบกับ สปค.01 ช่องที่ 7) 

     
          ช่องที ่8 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน 

      
                       8.1 ผู้ก ากับดูแล  หมายถึง  ผู้บริหารทีร่ับผิดชอบในการก ากับดูแลโครงการ/กจิกรรม ให้เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ 

    
                       8.2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรม 

      
          ช่องที ่9 หมายเหตุ เป็นการระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ส านักวิทยบริการ  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ และ 1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (ไม่คิดคะแนน) โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ  มี
คะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ 

- 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.49 4.66 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 5.00 3.75 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 

เฉลี่ยภำพรวม 5.00 4.00 4.49 4.17 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ด ี ดี ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
 
 

เป้ำหมำย
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สถำบัน (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.17 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 1 ตัวบ่งชี้ 3.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 4 3.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก 4.66 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 39,108.23 3.98 3.98 
9,826 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
 
 

เป้ำหมำย
2554 

ผลกำรด ำเนินงำน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 4.00 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 3 4 3.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 3 5 5.00 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 3 4 3.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 4 5 4.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90.00 47.00 94.00 5.00 

50.00 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 4.00 

5.2 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (ไม่คิดคะแนน) 

ข้อ 4 5 ไม่คิด
คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 4.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 4 4 4.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้
คุณภำพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภำพระดับพอใช้  

  คณะกรรมการประเมิน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีความชัดเจนของกลยุทธ์  และพันธกิจที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับปณิธาน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยและ

จุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในการจัดตัวบ่งชี้  การก าหนดเป้าหมายและปรับแผน

เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. การมีส่วนร่วมและน าเสนอแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
2. การทบทวนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 
จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงานได้รับทราบและพิจารณา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะตาม
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานให้ครบถ้วนตามพันธกิจ  

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมและการ
ทบทวนปรับแผน ควรมีการด าเนินการเป็นระยะๆ  และสม่ าเสมอ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 

ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมิน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
2. บุคลากรมีความรับผิดชอบ  ทุ่มเท รักองค์กร และมีความสุขในการให้บริการ 
3. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและพัฒนาการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใช้เอง  ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านกายภาพให้ครอบคลุมทุกฝ่ายเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงานให้เข้าถึงผู้รับบริการมากขึ้น 
3. ควรเผยแพร่ระบบสารสนเทศ  ให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
   -ไม่มี- 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภำพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมิน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และเอาใจใส่ในรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การก ากับ ติดตามงาน และ

การถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
2. มีการจัดการความรู้ในระดับผู้ปฏิบัติ และมีการแผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ ระหว่างผู้บริหารสถาบัน กับคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 
2. ควรมีการก าหนดระดับเป้าหมายในภาพรวมของการจัดการความรู้ของสถาบัน 
3. การบริหารความเสี่ยงควรมีการด าเนินงานให้ครบทุกขั้นตอน 
4. ควรมีวิเคราะห์และบูรณาการ นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงมีการถ่ายทอดทิศทางการบริหารอย่าง

เป็นระบบสู่ผู้ปฏิบัติ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมิน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบกับรายรับจริง-จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในแผน

กลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีให้เป็นปัจจุบัน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมิน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

   -ไมมี่- 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานสามารถพัฒนาและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมิน  มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการปรับปรุงกระบวนงานที่ครอบคลุมตามภารกิจครบทั้ง 5 หน่วยงาน 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

   -ไม่มี- 

จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตาม และประเมินผลกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุง 
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ภำคผนวก 
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
แบบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยตัวบ่งชี้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 (ป. 1) 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี
ปฏิทิน) 

เป้ำหมำย (ปี
กำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมิน
ตำม

เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

หมำยเหต ุ 

2553 2554 

2554 2555 

2553 2554 

(เช่น เหตุผล
ของกำร

ประเมินที่ตำ่ง
จำกที่ระบุใน 

SAR) 

ส ำนัก 

ส ำนัก 

ส ำนัก ส ำนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนำกำร 

ตัวหำร 
(% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่
บรรล ุ

x = ไม่มี
พัฒนำกำร 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ ส ำนัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้)     3.44 4.33 10.00 11.00   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร (สกอ.) 

              3.00 3.00 0.00 0.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 6 0 3.00 3.00 x x   

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก     3.10 4.66 2.00 2.00   

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 
48,037.95 

4.29 
39,308.14 

3.98 4.50 0.00 4.29 3.98 
x x   

11,189 9,885 
2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
ข้อ 

5 5 5 0 5 5 
/ /   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ข้อ 0 5 5 0 0 5 / /   

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร     3.40 4.20 5.00 5.00   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหนว่ยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหนว่ยงาน 

ข้อ 
4 6 3 0 3.00 4.00 

/ /   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปี
ปฏิทิน) 

เป้ำหมำย (ปี
กำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมิน
ตำม

เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

หมำยเหต ุ 

2553 2554 

2554 2555 

2553 2554 

(เช่น เหตุผล
ของกำร

ประเมินที่ตำ่ง
จำกที่ระบุใน 

SAR) 

ส ำนัก 

ส ำนัก 

ส ำนัก ส ำนัก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนำกำร 

ตัวหำร 
(% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร 

(% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่
บรรล ุ

x = ไม่มี
พัฒนำกำร 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 3 5 3 0 3.00 5.00 / /   

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 2 4 3 0 2.00 3.00 / /   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 5 4 0 4.00 4.00 / /   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 37.50 
84.27 

47.00 
94.00 90.00 0.00 5.00 5.00 

/ /   

44.50 50.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ     5.00 5.00 1.00 1.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 0 5.00 5.00 / /   

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ     4.00 5.00 1.00 2.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 9 8 0 4.00 5.00 / /   

5.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก (ไม่คิดคะแนน) 

ข้อ 
0 5 4 0 0.00 0.00 

x /   

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน     3.00 4.00 1.00 1.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 
3 4 4 0 3.00 4.00 

/ /   
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 องค์ประกอบ (ป.2) 

ส ำนักวิทยบริกำร ศรีรำชำ 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำร
ประเมิน ปัจจัย

น ำเข้ำ 
กระบวน

กำร 
ผลผลิต รวม 

ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนนิกำร   

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก - 5.00 4.49 4.66 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  กำรบริหำรและจัดกำร  5.00 4.00 - 4.20 ดี 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบด ำเนินงำน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.22 4.49 4.33  

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี ดี ดี  
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ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 
 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี้ คือ 

- ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 

1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นายเรวัติ  อ่ าทอง 
2. รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   ดร.วิโรจน์  เดชน าบัญชาชัย 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  นายยรรยง  ด ารงค์พิวัฒน์ 
4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ  นางสาวธันยนันท์  อินทรสุริยวงษ์ 
5. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด    นางสาวสุพิศ  บายคายคม 
6. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์   นายพนมพร  สาคร 
7. รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  นายยรรยง  ด ารงค์พิวัฒน์ 
8. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง    นายบรรเจิด  แจ่มจ ารัส 
9. เลขานุการส านักวิทยบริการ   นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง 
 

- ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 – ปัจจุบัน 

1. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   นายเรวัติ  อ่ าทอง 
2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ  นายยรรยง  ด ารงค์พิวัฒน์ 
3. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร   นางสาวพลอยณิศา  ชูไกรพินิจ 
4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  นางสาวธันยนันท์  อินทรสุริยวงษ์ 
5. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด    นางสาวมาลี  ใจตั้ง 
6. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์   นายพนมพร  สาคร 
7. รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  นายยรรยง  ด ารงค์พิวัฒน์ 
8. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง    นายบรรเจิด  แจ่มจ ารัส 
9. เลขานุการส านักวิทยบริการ   นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ 
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