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ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการให้บริการ
การศึกษา โดยยึดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดไว้
ในคู่มือส าหรับส านัก สถาบัน และหน่วยงานที่มีภารกิสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงาน
ในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน  การให้บริการการศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  และเพื่อเป็นการด าเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพ  ส านักวิทยบริการ  
มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งองค์กร  โดยให้ทุกฝ่ายในส านักวิทยบริการได้จัดท า SAR  
ระดับฝ่าย และมีการตรวจประเมินระดับฝ่ายทุกฝ่าย ระหว่าง วันที่ 22-26  เมษายน 2556  คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพระดับฝ่ายประกอบด้วยผู้รับบริการมาร่วมเป็นกรรมการ และกรรมการจากฝ่ายต่างๆ 
ภายในส านักวิทยบริการ มาร่วมประเมินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างฝ่ายต่างๆภายในส านัก
วิทยบริการด้วย  หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดท า SAR  ระดับส านักเพื่อรองรับการ ตรวจประเมินโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก  ประจ าปีการศึกษา 2555  (1 มิถุนายน 2555 -  
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1.1  ประวัติความเป็นมา 

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544)  และได้รับนิสิตเข้าศึกษาแล้วจ านวน  
4  รุ่น ในปีการศึกษา  2539-2542  โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตบางเขน  และวิทยาเขตก าแพงแสน  
ส าหรับในปีการศึกษา 2543 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร      
ได้ด าเนินการรับนิสิตรุ่นที่ 5  ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ศึกษา ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ดังนั้น
เพ่ือให้เกิดความพร้อม มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน 5 หน่วยงานขึ้นมารองรับการจัดการ
เรียนการสอนประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พร้อมกับส านักงานวิทยาเขตซึ่งมี
บทบาทอ านวยการ ควบคู่กับส านักวิทยบริการที่มีบทบาทในการสนับสนุนและให้บริการการศึกษา 
ประกอบด้วย  งานทะเบียนและประมวลผล  งานบริการห้องสมุด  งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานบริการการศึกษา  งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   งานบ ารุงรักษาโครงข่ายและขยายเครือข่าย
เทคโนโลยี และงานส่งเสริมและฝึกอบรม   

ในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มก.ฉกส. ขึ้นและโอนงานส่งเสริม
และฝึกอบรมไปด้วย   
 ในปี พ.ศ. 2551 ส านักวิทยบริการได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “OASIS” 
รองรับการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิต เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการ
พัฒนาวิชาการ  โดยบริหารงานในลักษณะคณะกรรมการประจ าโครงการ   รวมทั้งได้จัดตั้งงานจดหมายเหตุ 
ภายใต้ฝ่ายบริการห้องสมุดข้ึน เพ่ือรองรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานอ้างอิง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
วิทยาเขต   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ส านักวิทยบริการได้รับโอนงานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จากส านักงานวิทยา
เขตโดยรับผิดชอบงานด้านหลักสูตร การจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ             
ในครั้งนั้นส านักฯ จึงได้ปรับระบบงานภายในโดยโอนงานการจัดสอบการจัดตารางเรียนและการประเมิน
การเรียนการสอน จากฝ่ายทะเบียนและประมวลผลมารวมกัน และจัดตั้งเป็นฝ่ายจัดการศึกษาข้ึน  และให้
ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของศูนย์การเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “OASIS”  ในปลายปี พ.ศ.
2552 ยังได้รับการโอนงานบริการองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร มารวมไว้ภายใต้ฝ่ายบริการห้องสมุดโดยปฏิบัติงานควบคู่กับฝ่ายจัดการองค์ความรู้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มก.ฉกส. ด้วย และเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงยุบรวมฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา เข้ากับฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งเป็นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอ 
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มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการ และ ได้มีการประกาศปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการอย่าง
เป็นทางการใหม่  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 9 กันยายน 2553  เรื่อง  การปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานภายใน  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งส านัก
วิทยบริการได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการจากเดิม 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารและธุรการ  ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายบริการห้องสมุด  และฝ่ายจัดการการศึกษา  
ปรับเปลี่ยนเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่าย
ห้องสมุด  และฝ่ายบริการการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียน
การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของวิทยาเขตฯ 
 ในปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้จัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาเขต เรื่อง การรับเข้าศึกษาท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายและเห็นสมควรจัดตั้ง Administration 
Office  ขึ้น โดยมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ส านักวิทยบริการ รับผิดชอบและเป็นหน่วยงาน
เดียวในการรับเข้าศึกษา 

ต่อมาในปีการศึกษา 2554  วิทยาเขตได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน 2 คณะ คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  กับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาทรัพยากรเกษตร  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงมอบภารกิจงานบัณฑิตศึกษาให้กับฝ่ายบริการการศึกษา ส านักวิทย
บริการ เพิ่มอีก 1 งาน และในปีการศึกษา  2555  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมีนโยบาย
เตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริการ
การศึกษา ส านักวิทยบริการรับผิดชอบโครงการเรียนล่วงหน้าสะสมหน่วยกิต (Pre-University) เพ่ิมเติม            
อีกด้วย  
   

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง  ส านักวิทยบริการ  
 

1. เพ่ือให้บริการทรัพยากรห้องสมุดในการให้นิสิตและบุคลากรใช้ศึกษาค้นคว้า  และสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน   

2. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านทะเบียนและประมวลผลทั้งในด้านระบบทะเบียนนิสิต  การ
ลงทะเบียนเรียนและการศึกษาของนิสิตให้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากลในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ 

3. เพ่ือให้บริการและศึกษาวิธีการในการน าสื่อเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เพ่ือช่วยการเรียนรู้   ของ
นิสิต  ตลอดจนการพัฒนาสื่อโสตทัศนูปกรณ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการศึกษาในลักษณะของวิทยา
เขตสารสนเทศ 

4. เพ่ือให้บริการการเรียนการสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม  บ ารุงรักษาและฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และ
สนับสนุนการวิจัย  

5. เพ่ือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การพัฒนา
สารสนเทศในรูปโฮมเพจ  การดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งเครือข่ายที่เชื่อมกับเครือข่ายนนทรี และ
เครือข่าย UNINET  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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6.  เพื่อให้บริการการศึกษาในส่วนของงานระเบียนหลักสูตรและรายวิชา  การจัดตารางเรียนและ
ตารางสอน  การจัดท าคู่มือนิสิต  การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

7. เพ่ือให้บริการทางวิชาการ จัดฝึกอบรม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการให้แก่
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
 
 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 
         ปรัชญา 

มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
         ปณิธาน  
  มุ่งม่ันสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศท่ีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        วิสัยทัศน์  

ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานหลักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป็นวิทยาเขต

สารสนเทศชั้นน าในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

  ภารกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้าง        
   ประสิทธิภาพในการบริหาร  
2. ส่งเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งจดหมายเหตุ 
3. สนับสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการศึกษา 
5. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สร้างจิตส านึกในการบริการ 
6. พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิต 
   บุคลากรมก.ฉกส.และชุมชน 
7. สืบสาน  สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมการรักองค์กร    
    

  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์  และวัตถุประสงค์  

 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์    

ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนา ให้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้ง
วิทยาเขต 
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  วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อรองรับงานบริหาร การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาเขตก้าวสู่
การเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นน า 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก และสร้างเครือข่ายร่วมกับแหล่ง
บริการทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ อ้างอิง จดหมายเหตุ  

3.  เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านิสิตใหม่ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและ
จ านวนตามความต้องการของหลักสูตรและวิทยาเขต 

 4.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลทั้งระบบ  

 5.  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ   

6. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการบริหารองค์กรที่ดี  และเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

7. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิต  
บุคลากรและชุมชน เพื่อตอบสนองการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นน า    
  8. เพ่ือให้ วิทยาเขตฯมีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  และประเทศชาติเกิดสันติสุข        
 

1.3 เอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการ 
  
 ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1.4 แผนงานประจ าปีงบประมาณ  2556 ของส านักวิทยบริการ  
 
 -  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2556  ส านักวิทยบริการ   
   รายละเอียดดังเอกสาร หมายเลข 1  
 
 -  รายงาน ประจ าปีงบประมาณ  2555  ส านักวิทยบริการ   
    รายละเอียดดังเอกสาร หมายเลข 2
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1.5  แผนงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
(KPI) 

เป้าหมาย 
(TARGET) 

หน่วย
นับ 

(UNIT) 

ปี 2555 ปี 2556 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

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. ผู้ปฎิบัติงาน 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

1 แผนสนับสนุนวิทยาเขต                                             

2 แผนสนับสนุนพันธกิจของส านัก
วิทยบริการ 

                                          
ผอ.
สวบ. 

  1. การประกันคุณภาพ  
ผลการประเมิน  
6 องค์ประกอบ 

(ข้อ4*) 

4.51 ระดับ 
ดีมาก 

คะแนน                                 20,000.00   
อ.

ศิริพร 
แสนศรี  

  
 1.1 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับส านัก ฯ ปีการศึกษา 54 

         3-4                                คณะท างาน    

  

 1.2  ประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ส านัก (สปค.01) 

        
 

28   
 

                        คณะท างาน    

  
 1.3 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 1/55 

            24                           คณะท างาน   

  
 1.4  น าส่งแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับส านัก (สปค.01) 

              31                         QA OFFICER   

 1.5 ประชุมหัวหน้าฝ่าย 
        

1 
           

หัวหน้าฝ่าย 
 

  
 1.6 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 2/55 

                1                       คณะท างาน    

  
 1.7 รวบรวมข้อมูลสรุปรายงาน
ประจ าปี งปม.2555  

                  25                     คณะท างาน    

  
 1.8 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 3/55 

                    30                   คณะท างาน    

  
 1.9 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 4/55 

                      20                 คณะท างาน    

 

5 
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แผนงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
(KPI) 

เป้าหมาย 
(TARGET) 

หน่วย
นับ 

(UNIT) 

ปี 2555 ปี 2556 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

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. ผู้ปฎิบัติงาน 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

1 แผนสนับสนุนวิทยาเขต                                             

2 แผนสนับสนุนพันธกิจของส านัก
วิทยบริการ 

                                          
ผอ.
สวบ. 

  
 1.10  ร่วมประชุม/กิจกรรม 
เครือข่ายการประกันคุณภาพกับ วข. 

                        18               QA 
OFFICER   

  
 1.11 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 5/55 

                          3             คณะท างาน    

  
 1.12  น าส่งข้อมูลสถิติเพื่อจัท า SAR 
ของวิทยาเขตฯ(ตัวบ่งชี้ที่2.5และ7.3) 

                          9             QA 
OFFICER   

  

 1.13 ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการ  ครั้งที่ 1/2556 
เพื่อน าเสนอร่าง SAR ระดับส านักฯ
เสนอพิจารณา 

                          18             QA 
OFFICER   

   1.14 ส่ง  SAR ระดับฝ่าย                             17             ทุกฝ่าย   

  
 1.15 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับฝ่าย  

                          
22-
26 

          5,000.00 ทุกฝ่าย   

   1.16 ปรัปรุงข้อมูล SAR ระดับฝ่าย                             
 29 - 
6 

3           ทุกฝ่าย   

  
 1.17 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 6/55 

                            10           คณะท างาน    

  
 1.18 จัดท า  SAR ฉบับสมบูรณ์ 
ระดับส านัก   

                            20           QA 
OFFICER   

  
 1.19 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 7/55 

                            30           คณะท างาน    

 
6 
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แผนงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ
(KPI) 

เป้าหมาย 
(TARGET) 

หน่วย
นับ 

(UNIT) 

ปี 2555 ปี 2556 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

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. ผู้ปฎิบัติงาน 
ผู้ก ากับ
ดูแล 

1 แผนสนับสนุนวิทยาเขต                                             

2 แผนสนับสนุนพันธกิจของส านัก
วิทยบริการ 

                                          
ผอ.
สวบ. 

  
 1.20 ส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ให้ส านัก
ประกัน / คณะกรรมการ 

                              10         QA 
OFFICER   

  
 1.21 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 8/55 

                              14         คณะท างาน 
QA   

  
 1.22 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับส านัก ฯ ปีการศึกษา 55 

                              
 20-
21       15,000.00 คณะท างาน 

QA   

  
 1.23 ส่งSAR ฉบับปรับปรุงให้
คณะกรรมการ/ส านักประกัน 

                              28         QA 
OFFICER   

  
 1.24 ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 9/55 

                                19       คณะท างาน 
QA   

  
 1.25 จัดท า สปค. 01 ส่งให้ วข.และ 
ส านักประกัน 

                                    30   คณะท างาน 
QA   

 

1.26 เสนอ สปค.01ต่อทีป่ระชุม
หัวหน้าฝ่าย เพื่อมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

                  
30 

 
หัวหน้าฝ่าย 

 

  
   

     รวมท้ังสิ้น 20,000.00   

 
 
 
 

7 
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ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(ดร.จิตรา  พึ่งพานิช) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

(นายพรศักดิ์  แสนศรี  และ นางศิริพร แสนศรี) 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

(นางสาวปัณฑิตา  อินทรักษา) 

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 

 (นางสาวพิชญาภา  ฝาวัง) 
 
 
 
- 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(นายอภิชาต  กันยาทอง) 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 

(นางสาวพรทิพา  ครุตรารักษ์) 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

(นายวุฒิ  บุญกระจ่าง นายรณฤทธิ์  ธรรมาธิกร) 

อธิการบด ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รองอธิการบดี   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสกลนคร 

  

 

 

 

1.6  โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการ 
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1.7  รายนามผู้บริหารงานและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักวิทยบริการ 
 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ      

1.  ดร.จิตรา  พึ่งพานิช        ( 1 พฤษภาคม 2554  ถึง   ปัจจุบัน) 
         วาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
2.  ดร.จิตรา  พึ่งพานิช        ( 1 พฤษภาคม 2550  ถึง 30 เมษายน 2554) 
3.  รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์      (รักษาการ ก.ค. 2547  ถึง  ธ.ค. 2549 ) 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค  จันทวรางกูร  (รักษาการ ม.ค. 2547  ถึง  ม.ิย. 2547 ) 
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  สุริยวนากุล (รักษาการ ก.ค. 2546  ถึง  ธ.ค. 2546 ) 
6.  รองศาสตราจารย์วิจิตรา  พูลเพิ่มทรัพย์      (รักษาการ ต.ค. 2545  ถึง  มิ.ย. 2546 ) 
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์   (รักษาการ ม.ิย. 2543 ถึง  ก.ย. 2545 ) 

  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ      

1.  นายพรศักดิ์  แสนศรี  ( 1 มิถุนายน 2551  ถึง  ปัจจุบัน) 
2.  นางศิริพร  แสนศรี ( 1 พฤษภาคม 2552  ถึง  ปัจจุบัน) 

 
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  

1.  ฝ่ายบริหาร    นางสาวปัณฑิตา  อินทรักษา   
2.  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   นางสาวพิชญาภา  ฝาวัง  
3.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอภิชาติ  กันยาทอง    
4.  ฝ่ายห้องสมุด    นางสาวพรทิพา  ครุตรารักษ์  
5.  ฝ่ายบริการการศึกษา   นายวุฒิ  บุญกระจ่าง   

(1 มิถุนายน 2555  ถึง  31 ตุลาคม 2555) 
นายรณฤทธิ์  ธรรมาธิกร   

     (1 พฤศจิกายน 2555  ถึง  ปัจจุบัน) 
 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ    (23  พฤษภาคม 2555  -  ปัจจุบัน) 

 1.  รองอธิการบดี  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ที่ปรึกษา  

 2.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  ที่ปรึกษา  

 3.  ผู้อ านวยการส านักบริการคอมพิวเตอร์   ที่ปรึกษา  

 4.  คุณประสาท  ตงศิริ      ที่ปรึกษา  

 5.  ประธานหอการค้า  จังหวัดสกลนคร    ที่ปรึกษา  

 6.  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ     ที่ปรึกษา 
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 7.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    ประธานกรรมการ  

 8.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     รองประธานกรรมการ  

  (นายพรศักดิ์  แสนศรี)  

 9.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  กรรมการ 

  (นางสาวพิชญาภา  ฝาวัง) 

 1 0.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

  (นายอภิชาติ กันยาทอง) 

 1 1.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด   กรรมการ 

  (นางสาวพรทิพา  ครุตรารักษ์) 

 1 2.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา   กรรมการ 

  (นายวุฒิ  บุญกระจ่าง) 

 1 3.  ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ    กรรมการ 

  (นายวรวิทย์  กุลตังวัฒนา)  

 1 4.  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 

  (รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ) 

 15.  ผู้แทนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 

  (คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) 

 16.  ผู้แทนส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  กรรมการ 

  (นางสาวพัชราภรณ์  ลันศรี)  

 17.  ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  กรรมการ 

  (นายสนธยา  ผาลาพัง) 

 1 8.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร    เลขานุการ 

  (นางสาวปัณฑิตา  อินทรักษา) 

 19.  นางสาวสิริวิมล  วรรณทิพย์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  
1. พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2. วางระเบียบ และข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

3.  ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี 

1.8  ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555  ที่ส านักวิทยบริการภาคภูมิใจ  
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2555 
 

1. การพัฒนาระบบข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
(ข้อสอบวัดอัตลักษณ์) ซึ่งวิทยาเขตก าแพงแสนได้ขอน าไปใช้ด้วย 
 

 2.  การเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ                           
    WUNCA 26th CIT & UniNOMs 2013 ณ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

 3.  การท าหน้าที่เป็น  Admission Office  ที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับเข้าศึกษานิสิตใหม่
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
 

 
1.9  ผลงานที่ประสบความส าเร็จของส านักวิทยบริการ 

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 
2553 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต ได้แก่  ระบบพิมพ์แบบขอเปลี่ยนแปลง  การ

ลงทะเบียนเรียน (KU3) ออนไลน์ 
2. การปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ CSC mini theater  และบริการ Video on demand 
3. การน าเทคโนโลยีระบบยืมหนังสืออัตโนมัติมาใช้ภายในห้องสมุด 
4. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นิสิต  (e - Student)  
5. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อาจารย์ บุคลากร (e – Teacher &  e-Staff)  
6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศด้านการศึกษา 

(งานวิจัยสถาบัน) 
2554 1.  การพัฒนาระบบข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                    

(ข้อสอบวัดอัตลักษณ์)              
2.  คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการจ้างต่อและการพิจารณา  เลื่อน
ค่าจ้าง ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  

2555 1. ข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อสอบวัดอัตลักษณ์)                     
โดยวิทยาเขตก าแพงแสนได้ขอน าไปใช้ด้วย 
2. การเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ                           
    WUNCA 26th CIT & UniNOMs 2013 ณ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
3. การท าหน้าที่เป็น  Administration Office  ที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับเข้าศึกษานิสิตใหม่ 
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1.9  ข้อมูลสถิติ  
1.9.1  งบประมาณทั้งหมดของส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  

               จ านวนเงิน :  บาท 
 ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
1. งปม.แผ่นดิน            
 - งบด าเนินงาน 1,274,000.00 1,273,911.56 88.44 1,274,000.00 1,272,530.50 1,469.50 1,078,700.00 1,078,327.05 372.95 
 - งบอุดหนุนบริการวิชาการ 
  + โครงการค่ายเยาวชนสรรสร้าง 
      คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
  + โครงการเรียนรู้ ICT  
      สรรสร้างชุมชน 
  + โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     โครงการพัฒนาทักษะ ICT แก่บุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
- 
 
- 
 

100,000.00 

 
- 
 
- 
 

99,499.00 

 
- 
 
- 
 

501.00 

 
- 
 
- 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 

200,000.00 
 

 
- 
 
- 
 

199,977.00 

 
- 
 
- 
 

23.00 

 - งบประมาณด้าน ICT  - - - - - -    
2. งปม. เงินรายได้          
  - รายรับจากการจัดสรรปกติ 8,705,053.00 6,436,140.00 2,268,913.00 5,200,000.00 5,192,868.43 7,131.57 4,739,277.00 4,607,103.04 132,173.96 
  - รายรับจากงบอุดหนุนสารสนเทศ ส่วนกลาง วข.  
  - รายรับจากงบลงทุน ส่วนกลาง วข. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3,115,000.00 
427,000.00 

3,089,400.00 
427,000.00 

25,600.00 
- 

980,000.00 
703,600.02 

976,000.00 
703,600.02 

4,000.00 
0.00 

3. งปม. เงินรายได้จากส่วนกลางบางเขน          
  - เงินจัดสรรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 18,000.00 18,000.00 0.00 21,600.00 18,642.00 2,958.00 21,600.00 21,600.00 0.00 
  - เงินจัดสรรจากการถ่ายภาพพระราฃทานปริญญา
บัตร 

100,000.00 99,000.00 1,000.00 170,000.00 169,916.00 84.00 - - - 

4. รายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ          
   (สะสมมาตั้งแต่ปังบประมาณ 2549-2555) - - - 198,433.20 64,600.00 133,833.20 184,866.20 30,080.00 154,786.20 

รวม 10,264,177.00 7,966,550.56 2,297,626.44 10,406,033.20 10,234,956.93 171,076.27 7,908,043.22 7,616,687.11 291,356.11 
 

12 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2556  ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  
 

        จ านวนเงิน :  บาท 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  งบประมาณรายจ่าย 

แหล่งรายรับที่จัดสรร งบประมาณ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย  
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 4,163,700.00 1. งบด าเนินงาน 

2. งบอุดหนุน (เกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 

1,078,700.00 
200,000.00 

2,885,000.00 
2. งบประมาณเงินรายได้  5,804,532.00 1. งบบุคลากร 1,421,712.00 
  2. งบด าเนินงาน 2,513,000.00 
  3. งบลงทุน 500,000.00 
  4. งบอุดหนุน 1,160,000.00 
  5. งบรายจ่ายอื่น  209,820.00 
3. งบประมาณเงินรายได้จากส่วนกลาง วข. 
   - งบลงทุน  
      + ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์     

 
 

613,000.00 

 
1. งบลงทุน  
      + ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์    

 
 

613,000.00 
   - งบอุดหนุนสารสนเทศ  1,000,000.00 2. งบอุดหนุนสารสนเทศ  1,000,000.00 
4. งปม. เงินรายได้จากส่วนกลาง วข.บางเขน    
  - เงินจัดสรรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 23,400.00 1. งบด าเนินงาน 23,400.00 
    
5. งปม.โครงการพัฒนาวิชาการที่ได้รับจัดสรรจาก วข.  
   (สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 - 2556) 

154,786.20 1. โครงการ/กิจกรรม - 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 11,759,418.20 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 11,604,632.00 

13 
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1.9.2 จ านวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2554 2555 

1.  นักวิจัย - - 
2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น - - 
3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 40* 41* 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - 
5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 40* 41* 

หมายเหตุ   :  

 * รวมอัตรามาช่วยราชการในต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (อาจารย์ศิริพร แสนศรี) 
จ านวน 1 คน  

 บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้  
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 41 คน 
- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น  1  คน (เริ่มงานวันที่ 1 ตุลาคม 2555) 

 
 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. 
ต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
-  แรงงาน - - - - - - - - - 
-  ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 39 39 40 - - - 39 39 40 
-  ช านาญการ 7 - - - - - - - - - 
-  ช านาญการ 8 1 1 1 - - - 1 1 1 
-  เชี่ยวชาญ 9 - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมด 40 40 41 - - - 40 40 41 
คุณวุฒิการศึกษา          
-  ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 1 1 1 - - - 1 1 1 
-  ระดับปริญญาตรี 31 31 30 - - - 31 31 30 
-  ระดับปริญญาโท 7* 7* 9* 1 - - 7* 7* 9* 
-  ระดับปริญญาเอก 1 1 1 - - - 1 1 1 
รวมทั้งหมด 40 40 41 1 - - 40 40 41 

หมายเหตุ  :  *  รวมอัตรามาช่วยราชการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (อาจารย์ศิริพร 
แสนศรี) จ านวน 1 คน 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 
(คน) 

ไม่มีต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช านาญการ เชี่ยวชาญ รวม 
(คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป 1 30 9* 1 41 41 - - 41 
2 6-9 เดือน - - - - - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - 
4 ลาศึกษาต่อ  - - - - - - - - - 
5 รวมทั้งหมด 1 30 9* 1 41 41 - - 41 
6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5     41 41 - - 41 

 

หมายเหตุ  :   

 *  รวมอัตรามาช่วยราชการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (อาจารย์ศิริพร แสนศรี) 
จ านวน 1 คน  

 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส.  

 
หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ รวม 

ฝ่ายบริหาร 1 6 4 - 11 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 5 - 10 - 15 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 6 15 1 40 
ฝ่ายห้องสมุด 21 2 9 2 34 
ฝ่ายบริการการศึกษา 4 1 8 - 13 

รวม (ราย) 49 15 46 3 113 
 
หมายเหตุ :   

ส านักวิทยบริการ มีบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองครบทั้ง 41 คน (นับซ้ าทั้งประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม และ ศึกษาดูงาน ทั้ง มก.ฉกส.จัด และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น)  
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1.9.3 ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของส านัก 
 ข้อมูลจ านวนนิสิตทั้งหมด ปีการศึกษา 2553-2555  ของมก.ฉกส. 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
ภาคปกติ ภาค

พิเศษ 
รวม ภาค

ปกติ 
ภาค
พิเศษ 

รวม ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 3,277 599 3,876 3,248 323 3,571 3,710 163 3,873 
- หลักสูตรภาษาไทย 3,277 599 3,876 3,248 323 3,571 3,710 163 3,873 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
          
ปริญญาโท (รวม) - 52 52 16 126 142 37 136 173 
- หลักสูตรภาษาไทย - 52 52 16 126 142 37 136 173 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
          
รวมทั้งหมดทุกระดับ 3,277 651 3,928 3,264 449 3,713 3,747 299 4,046 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 3,277 651 3,928 3,264 449 3,713 3,747 299 4,046 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2555 

 จ านวนนิสิตปีการศึกษา 2553-2555  (ข้อมูลนิสิตรับเข้า) มก.ฉกส.  
หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาคปกติ ภาค
พิเศษ 

รวม ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 918 92 1,010 932 103 1,035 1,222 102 1,324 
- หลักสูตรภาษาไทย 918 92 1,010 932 103 1,035 1,222 102 1,324 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
          
ปริญญาโท (รวม) - 59 59 - - - 27 - 27 
- หลักสูตรภาษาไทย - 59 59 - - - 27 - 27 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
          
รวมทั้งหมดทุกระดับ 918 151 1,069 932 103 1,035 1,249 102 1,351 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 918 151 1,069 932 103 1,035 1,249 102 1,351 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  เป็นวันที่ กพร.ก าหนดในการแสดงข้อมูลนิสิต 
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 ข้อมูลบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2555 มก.ฉกส.  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

รวม ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 666 65 731 646 85 731 452 26 478 
- หลักสูตรภาษาไทย 666 65 731 646 85 731 452 26 478 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
          
ปริญญาโท (รวม) - 43 43 - 43 43 - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - 43 43 - 43 43 - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
          
รวมทั้งหมดทุกระดับ 666 108 774 646 128 774 452 26 478 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 666 108 774 646 128 774 452 26 478 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2555 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 
 ข้อมูลสถิติการยืมโดยใช้บัตรยืมพิเศษ (ยืมโดยไม่ผ่านระบบ INNOPAC) ปีการศึกษา 2555 

เดือน    / ปี 
วารสาร/
นิตยสาร 
(ฉบับ) 

มอก. 
(ฉบับ) 

ปัญหาพิเศษ 
(เล่ม) 

SET 
Corner 
(เล่ม) 

ยืมไปถ่าย
เอกสาร 

รวม 

มิถุนายน 55 60 0 6 15 5 86 

กรกฎาคม 55 4 0 7 18 16 82 

สิงหาคม 55 75 2 8 11 0 96 

กันยายน 55 43 0 2 8 6 59 

ตุลาคม 55 15 0 8 2 12 37 

พฤศจิกายน 55 35 0 5 17 22 79 

ธันวาคม 55 48 0 0 14 3 65 

มกราคม 56 49 0 4 17 8 78 

กุมภาพันธ ์ 56 107 0 0 22 13 142 

มีนาคม 56 9 0 0 12 2 23 

เมษายน 56 15 0 2 8 4 29 

พฤษภาคม 56 10 0 0 5 2 17 
รวม  507 2 42 149 93 193 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
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  จากตารางข้อมูลสถิติการยืมโดยใช้บัตรยืมพิเศษ (ยืมโดยไม่ผ่านระบบ  INNOPAC) พบว่า เดือน 
กุมภาพันธ์ 2556  มีจ านวนการใช้บริการยืมโดยใช้บัตรพิเศษมากท่ีสุด จ านวน 142 รายการ  และเดือน 
พฤษภาคม  2556 มีจ านวนการใช้บริการยืมโดยใช้บัตรพิเศษน้อยที่สุด จ านวน 17 รายการ 
 

 ข้อมูลสถิติจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2555 

เดือน   / ปี 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 

(ราย) เฉลี่ย / วัน (ราย) 

มิถุนายน 55 12,316 474 

กรกฎาคม 55 19,960 644 

สิงหาคม 55 15,953 591 

กันยายน 55 20,129 671 

ตุลาคม 55 10,223 379 

พฤศจิกายน 55 11,694 390 

ธันวาคม 55 12,606 450 

มกราคม 56 9,626 370 

กุมภาพันธ์ 56 9,406 348 

มีนาคม 56 6,264 241 

เมษายน 56 3,635 165 

พฤษภาคม 56 1,471 92 

รวม 132,923  
  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 
 จากตารางข้อมูลสถิติจ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด มก.ฉกส. ปีการศึกษา 255 5 พบว่า เดือน กันยายน
2555 มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากท่ีสุด จ านวน 20,129 ราย  และเดือน พฤษภาคม 2556          
มีผู้เข้าใช้บริการน้อยที่สุด จ านวน 1,471 ราย 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลสถิติจ านวนการใช้บริการห้อง CSC Mini Theater ปีการศึกษา 2555 

เดือน     / ปี 
จ านวนผู้ใช้บริการ

(ราย) 
รอบฉาย 
(รอบ) หมายเหตุ 

มิถุนายน 55 1,264 84  
กรกฎาคม 55 1,850 135  

สิงหาคม 55 1,958 140 หนังใหม่ 
กันยายน 55 1,214 80  
ตุลาคม 55 840 54  

พฤศจิกายน 55 1,152 75  

ธันวาคม 55 936 55  
มกราคม 56 885 48  
กุมภาพันธ์ 56 840 42  
มีนาคม 56 440 25 ช่วงสอบ 
เมษายน 56 240 10  
พฤษภาคม 56 154 6  

รวม 11,773 754  
    

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 

จากตารางข้อมูลสถิติจ านวนการใช้บริการห้อง CSC Mini Theater ปีการศึกษา 2555 พบว่า 
เดือนสิงหาคม 2555    มีจ านวนผู้เข้าใช้ห้อง CSC Mini Theater มากท่ีสุด จ านวน 1,958 ราย และเดือน
พฤษภาคม 2556  มีจ านวนผู้ใช้บริการน้อยที่สุด จ านวน 154 ราย เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลสถิติการยืม-คืน การยืมต่อ การจองทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555 

เดือน  / ปี การยืม การคืน การยืมต่อ การจอง รวม เฉลี่ย/วัน *Self check 

มิถุนายน 55 2,925 1,825 115 0 4,865 187 1,513 

กรกฎาคม 55 4,992 4,395 489 7 9,889 319 3,045 

สิงหาคม 55 4,239 4,392 334 0 8,965 332 2,579 

กันยายน 55 4,057 4,082 291 0 8,430 281 2,385 

ตุลาคม 55 1,168 2,454 110 0 4,182 155 733 
พฤศจิกายน 55 3,982 2,931 186 1 7,100 237 2,309 

ธันวาคม 55 3,627 3,879 262 1 7,769 277 1,945 

มกราคม 56 3,172 2,816 146 0 6,134 204 1,784 

กุมภาพันธ์ 56 2,734 2,765 158 1 5,658 218 1,446 

มีนาคม 56 1,217 1,960 53 0 3,230 124 632 

เมษายน 56 1,297 1,366 67 0 2,730 124 393 

พฤษภาคม 56 370 663 13 0 1,046 65 157 

รวม   34,230 35,528 2,224 10 69,998  18,919 
 
หมายเหตุ   * การยืมผ่านเครื่อง self check นับสถิติรวมใน “การยืม” ด้วย 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
 

จากตารางข้อมูลสถิติการยืม-คืน การยืมต่อ การจองทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2555  พบว่า  เดือน กรกฎาคม 2555 มีจ านวนการยืม-คืน การยืมต่อ การจองทรัพยากรสารสนเทศมาก
ที่สุด จ านวน 9,889 รายการ  และเดือน พฤษภาคม  2556 มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด จ านวน 1,046 รายการ   
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ างบประมาณ 2555 
 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับ
บริการ/ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน
ภาครัฐ/เอกชน

ที่สนับสนุน
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ งปม.ที่ใช้ไป 

ภายใน ภายนอก 

1. จัดนิทรรศการชุดเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงฯ 

 √ - งานหอจดหมายเหตุ
และองค์ความรู้ 

- 

2. จัดนิทรรศการประวัติและผลงาน
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

 √ ใช้งบประมาณ
ของจังหวัด
สกลนคร 

งานหอจดหมายเหตุ
และองค์ความรู้ 

12,100 
 

3. จัดนิทรรศการในการเตรียมการ
จัดงานพระราชพิธีพระราชเพลิงพระ
ศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราช สุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ตามเอกสาร อ้างอิงที่ สน 
0016.3/5093 ลงวันที่  26 มีนาคม 
2555 

 √ ใช้งบเงินราย ได้
ส่วนกลางของ
วิทยาเขตฯ 

งานหอจดหมายเหตุ
และองค์ความรู้ 

6,730 
 

4. จัดนิทรรศการชุดวันฉัตรมงคล  √ - งานหอจดหมายเหตุ
และองค์ความรู้ 

- 

5. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

 √ ใช้งบเงินราย ได้
ส่วนกลางของ
วิทยาเขตฯ 

งานหอจดหมายเหตุ
และองค์ความรู้ 

100,000 
 

6. โครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT 
แก่บุคคลในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
บุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

√  งบประมาณ
แผ่นดิน 

คณะท างาน
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ และ
พัฒนาวิชาการ 
ส านักวิทยบริการ 
มก.ฉกส. 

199,977 

7. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
 

√  - งานหอจดหมายเหตุ
และองค์ความรู้ 

- 

รวม 318,807 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. 
 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 16 12 7 
จ านวนคนที่ได้รับบริการ 1,960 5,550 2,443 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 445,812.10 733,220 318,807 
มูลค่า (บาท) 10,342.35 17,883.41 13,372 

 

 ข้อมูลผลงานการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มก.ฉกส. ประจ าปีงบประมาณ 2556 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
จ านวนคนที่รับ

บริการ 
จ านวนงบประมาณ มูลค่า 

(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับ
สุทธิ 

1. การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

นิสิต / บุคลากร 
มก.ฉกส./

บุคคลภายนอกที่
เข้ามาขอรับบริการ 

1,500,000.00* ก าลัง
ด าเนินการ   
ขออนุมัติซ้ือ 

- - 

2. การจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือความมั่นคง
เครือข่าย 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    

นิสิต / บุคลากร 
มก.ฉกส./

บุคคลภายนอกที่
เข้ามาขอรับบริการ 

613,000.00* ก าลัง
ด าเนินการขอ

อนุมัติซื้อ  

- - 

3. การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    

 นิสิต / บุคลากร 
มก.  ฉกส. 

364,000.00** 
165,000.00*** 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
เบิก-จ่าย 

- - 

  รวม 2,142,000.00  - - 

หมายเหตุ  :    * รายรับมาจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2556  ส่วนกลางวิทยาเขตฯ   

      **  รายรับมาจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2556 ส านักวิทยบริการ งบด าเนินงาน ค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์   

      *** รายรับมาจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2556 ส านักวิทยบริการ งบด าเนินงาน 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์         
  

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลจ านวนคอมพิวเตอร์และจุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ภายใน มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2555  

 
รายการ จ านวน หน่วย 

เครื่องประจ าส านักงาน   
คณะ ศว. 82 เครื่อง 
คณะ วว. 128 เครื่อง 
คณะทอ. 85 เครื่อง 
ส านักงานวิทยาเขตฯ 91 เครื่อง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 30 เครื่อง 
สวบ. 43 เครื่อง 

เครืองส าหรับการให้บริการ   
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  (ห้อง 9-209) 60 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 9-210) 60 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (ห้อง 9-306) 60 เครื่อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โถงอาคาร 7 21 เครื่อง 
ห้องสมุด 20 เครื่อง 
หอพักชาย 20 เครื่อง 
หอพักหญิง (หลังใหม่) 20 เครื่อง 
หอพักหญิง (หลังเก่า) 28 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์พกพา   
Note  Book  27 เครื่อง 
Desk Note 10 เครื่อง 

รวม 785 เครื่อง 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2556 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ปีการศึกษา 2555 
 

รายการ จ านวน หน่วย 
อาคารบริหาร 6 จุด 
อาคาร 2 (อาคารเรียนรวม) 3 จุด 
อาคาร 3  (อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร ) 13 จุด 
อาคาร 4  (อาคารหอพักนิสิตชาย) 17 จุด 
อาคาร 5 (อาคารหอพักนิสิตหญิง) 13 จุด 
อาคาร 6 (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 1 จุด 
อาคาร 7 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 16 จุด 
อาคาร 8/1 (อาคารปฏิบัติการอาหาร) 2 จุด 
อาคาร 8/2 (อาคารปฏิบัติการเครื่องกล) 2 จุด 
อาคาร 9 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 7 จุด 
อาคาร 10 (อาคารโรงอาหารกลาง) 3 จุด 
อาคาร 11 (โรงกรองน้ า หอวิทยาเขตฯ) - จุด 
อาคาร 12 (อาคารสนามกีฬา) 1 จุด 
อาคาร 13 (อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ นิธิปัญญา) 3 จุด 
อาคาร 14 (อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ) 3 จุด 
อาคาร 15 (อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม) - จุด 
อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล) 1 จุด 
อาคาร 17 (อาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 2) 9 จุด 
อาคาร 18 (อาคารหอพักนิสิตหญิง หลังที่ 2) 14 จุด 
ฟาร์มสัตว์ 1 จุด 
หนองหารน้อย 1 จุด 

รวม 116 จุด 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภาคม  2556 
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 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

 ข้อมูลจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเครือข่ายแยกตามหน่วยงานแบบมีสายและไร้สาย  
รายการ จ านวน หน่วย 

คณะ ศว 443 เครื่อง 
คณ ทอ 240 เครื่อง 
คณะ วว 1,004 เครื่อง 
ส านักงานวิทยาเขต 118 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการ 377 เครื่อง 

รวม 2,182 เครื่อง 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 2556 

  
 ข้อมูลจ านวนอุปกรณ์โสตทัศน์ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน  

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
1 ชุดคอมพิวเตอร์   44 เครื่อง  
2 เครื่องฉาย LCD projector 51 เครื่อง  
3 เครื่องฉายแผ่นทึบ Visualizer 29 เครื่อง  
4 ชุดเครื่องเสียง 64 เครื่อง  
5 ห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติการ 64 ห้อง  
6 พลาสม่าทีวี 3 เครื่อง  

  
หมายเหตุ :  โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน  ไม่รวมในส่วนของห้อง

ประชุมสัมมนา 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภาคม 2556 

 

  แผนพัฒนาทางด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของ   มก.ฉกส. มากที่สุด   

รายการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณทั้งหมด 
ที่ใช้ไป (บาท) 

1. การจัดการความเสี่ยงเพื่อความ
มั่นคงเครือข่าย 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ               

 ม.ค.– ก.ย. 2556 613,000 .00* 
 

  รวม 613,000.00 

      หมายเหตุ  :  * งบประมาณมาจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2556 ส่วนกลางมก.ฉกส.  

 

 



 

       

  27 

 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  1 

 

1.10  ที่ตั้ง  พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
          สถานท่ีต้ัง   ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

          เลขที ่ 59 หมู่ 1  ถนน วปรอ  366  ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 
        โทรศัพท์ 042-725000 ต่อ 5100   
        โทรสาร 042-725044  
        e-mail  oas@csc.ku.ac.th 
        website  csc.ku.ac.th 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
ส านักวิทยบริการ  ที่ตั้ง  ณ  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ( อาคาร 9 )  เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น เริ่ม

ใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546  มีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 8,616 ตรม.  ลักษณะเป็นแบบอาคารประหยัดพลังงาน  ประกอบด้วย 
ห้องประชุมขนาด 500  ที่นั่ง ห้องประชุมขนาด 65  ที่นั่ง  ห้องสัมมนาขนาด 100 ที่นั่ง  ลานอเนกประสงค์   
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องอบรมด้านระบบเครือข่าย  ห้องควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายภายใน
วิทยาเขตฯ  ตลอดจนห้องท างานในแต่ละส่วนงานในระดับฝ่ายเป็นต้น  ซึ่งพื้นท่ีในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( อาคาร 9 ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักวิทยบริการ  สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้  

 
ชั้น  1   ได้แก่   โถงบริการห้องสมุด  ห้องบริการวารสาร  ห้องท างานบรรณารักษ์   ห้อง

ปฏิบัติงาน   ฝ่ายบริการการศึกษา  ห้องผลิตสื่อมัลติมีเดีย ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์  และห้องฉายภาพยนต์  

 
ชั้น  2   ได้แก่ ห้องประชุมขนาด  500  ที่นั่ง  (ห้องระพี  สาคริก)   ห้องปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน

และประมวลผล  ห้องประชุม ขนาด  65  ที่นั่ง  จ านวน 1  ห้อง   ห้องส านักวิทยบริการ  เป็นห้อง
ปฎิบัติงานฝ่ายบริหาร   ห้องผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ห้องปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ห้องซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ห้อง และลานอเนกประสงค์บริเวณทางเข้าห้องระพี  สาคริก  
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ชั้น  3   ได้แก่   ห้องการเรียนการสอนทางไกล 1  และห้องเรียน  จ านวน 3 ห้อง   ห้องส าเนา
ข้อสอบ  และห้องสัมมนา  ขนาด 80  ที่นั่ง  จ านวน  2  ห้อง   

 
ส านักวิทยบริการยังมีห้องในส่วนความรับผิดชอบอื่น ๆ  ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในอาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (อาคาร 9 )   ดังนี้    
1. ห้องควบคุมการกระจายสัญญาณของระบบเครือข่ายในโซนของกลุ่มอาคารเรียน กลุ่ม 2                  

(อาคาร 6  อาคาร 7  และ อาคาร 8 )  ห้อง  7-207/2  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ห้องการเรียนการสอนทางไกลห้องท่ี  2  ตั้งอยู่  ณ อาคารเรียนรวม  ชั้น  3  ห้อง  2-302 

 3.  อาคาร  13  (อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้) ส านักวิทยบริการรับผิดชอบดูแลจ านวน 3 ห้อง
ประกอบด้วย 
  3.1  ห้องหอประวัติ เป็นห้องที่จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร และมีการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุเพื่อเป็นหลักฐาน 
  3.2  ห้องเฉลิมพระเกียรติ  เป็นห้องที่จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการเกษตร  ตลอดจนโครงการหลวงต่างๆ ที่พระองค์ทรงมีพระราชด ารัส  
  3.3  ห้องสัมมาทิฐิ  เป็นห้องท่ีจัดแสดงนิทรรศการที่รวบรวมข้อมูลประวัติ และผลงาน
ของรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อ่ิมพิทักษ์  ซึ่งเป็นผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  และด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นท่านแรก  
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=21 
 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ  
 รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข  2   
 ชื่อเอกสาร  รายงานประจ าปีงบประมาณ 2555  ส านักวิทยบริการ  
 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 255 5 (1 มิถุนายน 255 5 – 31 พฤษภาคม 255 6) นั้น ส านัก วิทยบริการ  ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน  ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ส านัก วิทยบริการ  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบ่งชี้   โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
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ตารางที่  1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  
ปณิธาน วัตถุประสงค์  
และแผนด าเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก -  5.00 5.00 4.46 3.88 4.64 4.63 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร 
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.80 -  5.00 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน 
และงบประมาณ 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ 
กลไกการประกันคุณภาพ  

-  5.00 4.00 -  5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา 
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.80 4.46 3.88 4.91 4.74   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ  ในรอบปีการศึกษา 2555  สามารถสรุปผล         
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี ้
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องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน ดังนี้   

ส านักวิทยบริการมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  และสนับสนุน
พันธกิจด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัย  ในการด าเนินงานนั้นส านักวิทยบริการจะมีการก าหนด          ทิศทางการ
พัฒนาของส านักวิทยบริการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มีการก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  ตลอดจน
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน   

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์  ส านักวิทยบริการได้ค านึงถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ  รวมถึงทิศทางในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้จะส่งผล
ให้ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
จ านวน 1  ตัวบ่งชี้  พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5  คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที ่ 2   สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการ

ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ
 2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  5.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการ

ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ
 2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  5.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน  โดยเป็น
แผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการประจ าป ีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อ

วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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ผลการด าเนินงาน  
1. ส านักวิทยบริการ  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

ของส านักฯ ให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ก าหนดให้บุคลากรในส านักฯ ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็น
ปัจจุบัน  (1.1-1-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส.) โดยเฉพาะในปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน 
และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้งภาพอนาคตที่ส านักฯ มุ่งจะเป็น เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นร่างแผน 
กุลยุทธ์ส านักฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558 และน าเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ   ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา  (หมายเลขเอกสาร 1.1-1-2 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ านักวิทยบริการ (ครั้งที่ 1 /2555) เพ่ือจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์
ต่อไป (หมายเลขเอกสาร 1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 2555-2558) 
 

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาในภาพรวมของส านักวิทยบริการเรียบร้อยแล้ว  ได้ถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรภายในส านักวิทยบริการ ผ่านการประชุมบุคลากรของส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 1.1-
2-1 รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2555 ) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในส านักฯ 
ได้รับทราบทิศทางการด าเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และน าไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีต่อไป โดยแต่ละตัวบ่งชี้ที่อยู่ระดับแผนกลยุทธ์จะมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

   
3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ทั้ง 5 ฝ่าย  ได้น าแผนกลยุทธ์ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการการประจ าปี 

2555  ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุด และฝ่าย
บริการการศึกษา   ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงภารกิจหลักของแต่ละ
ฝ่ายที่ชัดเจน  มีการระบุผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด  ซึ่งโครงการ/กิจกรรม จะน าไปสู่การจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปี 2555  ซึ่งมีรายละเอียดในองค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   
ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความสอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (หมายเลข
เอกสาร 1.1-3-1  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 ) พร้อมกับได้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 (หมายเลขเอกสาร 1.1-3-2  ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555) นอกจากนี้ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบของภารกิจหลักของส านัก
วิทยบริการ ในลักษณะของรายงานประจ าปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมีท้ังหมด 7 ภารกิจ (หมายเลขเอกสาร 1.1-
3-3 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2555) พร้อมนี้ได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานดังกล่าวในเว็ปส านักวิทย
บริการด้วย 
 

4. ส านักวิทยบริการมีการก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานแบ่งเป็น   3  ระดับ คือ  
 1)  ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับแผนปฏิบัติราชการ  เพื่อก ากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ  (หมายเลขเอกสาร 1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2555 ) 
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   2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพื่อก ากับติดตามความส าเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์  
(หมายเลขเอกสาร  1.1-4-2 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 2555-2558) 

  3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพื่อก ากับติดตามความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์
ที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จ  (หมายเลขเอกสาร  1.1-4-2  แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 
2555-2558)  โดยมีการน าตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพถ่ายทอดลงไปในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่
ละฝ่ายครบทั้ง 5 ฝ่ายด้วย  เพ่ือให้ได้รับการประกันคุณภาพท่ีผสมผสานไปกับการท างานปกติ  

 
5. ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ทั้ง 5 ฝ่าย  ที่ก ากับการด าเนินงานใน

แต่ละภารกิจ แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการก ากับติดตามกันเป็นล าดับชั้นอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกภารกิจได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการครบถ้วนและสมบูรณ์   (หมายเลข
เอกสาร 1.1-5-1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 3/2555) 
 

6. คณะกรรมการบริหาร (ผู้บริหารส านักวิทยบริการ) ได้มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ผู้แทนจากทุกฝ่ายครบทั้ง 5 ฝ่าย จะมีการประชุมร่วมกันประจ าทุกเดือน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานรวมถึง
ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และเมื่อครบไตรมาสคณะกรรมการบริหารมีการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555  โดยจะประชุมร่วมกับ
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเพ่ือเสนอผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555  ซ่ึงแต่ละฝ่ายจะมีการเสนอปรับแผนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และจะมีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการ ซึ่งมีผู้แทนมาจากภายนอกหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)  เข้าร่วมพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการ  พร้อมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา (หมายเลขเอกสาร           
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2555)  พร้อมนี้ส านัก         
วิทยบริการได้ด าเนินการจัดท าโครงการโครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น 
และน าไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป (หมายเลขเอกสาร 1.1-6-2 โครงการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556)  
 

7. ส านักวิทยบริการได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของส านักวิทย
บริการ เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (หมายเลขเอกสาร 1.1-7-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2555) และได้พัฒนาและประเมินตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (หมายเลขเอกสาร  1.1-7-2    
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 2555-2558) 
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 8.  คณะกรรมการบริหาร โดยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ร่วมกันน าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการไปทบทวนปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พร้อมทั้งน าเสนอให้ที่ประชุมบุคลากรของส านักวิทยบริการ 
เกี่ยวกับการด าเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และก้าวต่อไปของส านักวิทยบริการ  (หมายเลขเอกสาร  1.1-
8-1  รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ) และได้มีการน าข้อเสนอแนะต่างๆมาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2556  (หมายเลขเอกสาร 1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 ) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2554 2555 2555 2556 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2554 2555 2555 2556 

1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 4.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐาน - 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. 

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ านักวิทยบริการ (ครั้งที่ 1 /2555 
1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 2555-2558 
1.1-2-1 รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2555 
1.1-3-1   แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-3-2   ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-3-3 รายงานประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
1.1-4-2 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 2555-2558 
1.1-5-1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 3/2555 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2555 
1.1-6-2 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
1.1-7-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2555 
1.1-7-2     แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการประจ าปี 2555-2558 
1.1-8-1   รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ  
1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

37 

 

รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลัก 
 

ส านักวิทยบริการ  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  จ านวน  3  ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ  ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3  
 

ตารางท่ี  3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 

หมายเหต ุ 
2555 2556 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.64   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.51  4.51  
  

 108,402.15 3.91 3.91   
27,706 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5  5  5 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5  5  5.00   

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 

หมายเหต ุ 
2555 2556 

  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 4.63   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.51  4.51  
  

108,434.19 3.88 3.88   
27,940 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5  5  5 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5  5 5.00   
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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย  4.51 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ  มีโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการดังนี ้
 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ย
กับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1.ผลความพึงพอใจของนิสิตต่อบริการส านักวิทยบริการ ส านักวิทยบริการ 3.58 1,390 4,976.20 
2.ผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการส านักวิทย
บริการ 

ส านักวิทยบริการ 3.72 65 241.80 

3. การประเมินคุณภาพบริการฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 3.70 1,390 5,143.00 
4. การประเมินคุณภาพบริการฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

3.68 1,390 5,115.20 

5.การประเมินคุณภาพบริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.67 1,390 5,101.30 

6. การประเมินคุณภาพบริการฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

3.72 1,390 5,170.80 

7. การประชุม Wunca 26th CIT UniNOMs 2013 ส านักวิทยบริการ 3.76 195 733.20 
8. โครงการบริการสารสนเทศ  
 - กิจกรรมบริการยืม -คืน 

ฝ่ายห้องสมุด 4.20 370 1,554.00 

9. โครงการบริการสารสนเทศ  
-  กิจกรรมการติดตามรายการค้างส่งทรัพยากร
สารสนเทศ 

ฝ่ายห้องสมุด 4.04 190 767.60 

10. โครงการบริการสารสนเทศ  
-กิจกรรมยืม-คืนระหว่างห้องสมุด 

ฝ่ายห้องสมุด 3.90 158 616.20 

11. โครงการบริการสารสนเทศ  
-กิจกรรม KU CSC mini teather 

ฝ่ายห้องสมุด 4.23 280 1,184.40 

12. โครงการบริการสารสนเทศ  
- กิจกรรมนิทรรศการตามโอกาสและเหตุการณ์ส าคัญ 

ฝ่ายห้องสมุด 4.08 212 864.96 

13.  โครงการ KUCSC Book Fair  ประจ าปี
งบประมาณ 2556   

ฝ่ายห้องสมุด 3.87 127 491.49 

14. โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
     -  กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลห้องสมุด 

ฝ่ายห้องสมุด 4.16 65 270.40 

15. โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
     -  กิจกรรมหนังสือนี.้..พี่ให้น้อง 

ฝ่ายห้องสมุด 4.32 31 133.92 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ย
กับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

16. โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
     -  กิจกรรม Check in Lib KU CSC 

ฝ่ายห้องสมุด 4.67 87 406.29 

17.โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  24 .00 น. 
ครั้งท่ี  4 วันท่ี 28 ก.ค 55 -  -11 ส.ค. 55 

ฝ่ายห้องสมุด 4.45 170 756.5 

18. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  24.00 น. 
ครั้งท่ี 5  วันท่ี  24 ก.ย  - 11 ต.ค.  55 

ฝ่ายห้องสมุด 4.48 121 542.08 

19. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  24.00 น. 
ครั้งท่ี  6  วันท่ี 17  ธ.ค  - 30 ธ.ค. 55  

ฝ่ายห้องสมุด 4.44 121 537.24 

20. โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  22.00 น. 
ครั้งท่ี 7 วันท่ี 20 ก.พ 56 – 14 มี.ค 56  

ฝ่ายห้องสมุด 4.41 114 502.74 

21. โครงการนิทรรศการจดหมายเหตุตามโอกาส 
     

ฝ่ายห้องสมุด 4.36 64 279.04 

22. โครงการประชุมเครือข่ายห้องสมุด มก. ฝ่ายห้องสมุด 4.91 18 88.38 
23. กิจกรรมบริการชุมชน ณ. โรงเรียนบ้านดงหลวง ต.
บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร วันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 
2556  

ฝ่ายห้องสมุด 3.84 7 26.88 

24.กิจกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ณ มก.ฉกส.
โดยวิธีรับตรง 

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

4.24 7,364 31,223.36 

25.โครงการบริการงานทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

4.30 230 989.00 

26.โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงาน
ทะเบียน 

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

3.53 2687 9,485.11 

27.โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.25 62 263.50 

28. ความพึงพอใจผู้รับบริการ งานพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.77 10 37.70 

29. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

   29.1  ระบบเดินทางไปราชการ  3.43 8 27.44 
   29.2  ระบบจัดการข้อมูลบุคลการ  3.81 1 3.81 
30.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการ 
   30.1  ระบบบันทึกเกรดออนไลน ์
   30.2  ระบบก าหนดสิทธ์ิการลงทะเบียนเรียน 
   30.3  ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   30.4  ระบบรับเข้า Admiission online 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
3.58 
3.97 
4.73 
3.76 

 
141 
15 
1 
6 

 
504.78 
59.55 
4.73 
22.56 
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โครงการ ผู้รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ย
กับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

31. โครงการเพิ่มทักษะด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่แม่บ้าน
ประจ าอาคารและบุคลากร สวบ. 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.44 35 155.40 

32. ระบบสารสนเทศนิสิต ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

    32.1 ระบบสารสนเทศนิสิต ภาคปลาย 55  3.57 2,688 9,596.16 
    32.2  ระบบสารสนเทศนิสิต ภาคฤดูร้อน 56  3.47 2,885 10,010.95 
    32.3  ระบบตรวจจบส าหรบนิสิต  3.99 10 39.90 
33. กิจกรรม e-Students หลักสูตร 1 ฝ่ายบริการ

การศึกษา 
4.31 922 3,973.82 

34. การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนบนระบบ LMS 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.68 22 102.96 

35. การอบรมการสร้างสื่อการสอน 
ออนไลน ์(e-Book) 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.56 16 72.96 

36. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการการวัด
และประเมินผลการศึกษา 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.25 8 34.00 

37. กิจกรรม e-Student หลักสูตรเลือกอิสระ 9 ชม. ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.22 493 2,080.46 

38. โครงการอบรมการจัดท าข้อมูลในระบบ มคอ.มก. 
(KU-TQF) 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.36 15 65.40 

39. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการบริหารงาน
หลักสูตร 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.00 7 28.00 

40. โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทาง
การศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.34 50 217.00 

41. โครงการพัฒนาบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
     - กิจกรรม ภารกิจ 6 ส. สวบ. สดใส  

ฝ่ายบริหาร 3.93 44 172.92 

42. โครงการรดน้ าขอพรจากผู้บริหารส านักวิทยบริการ  
 

ฝ่ายบริหาร 5.00 40 200.00 

43. โครงการวันแห่งการสัมมาทิฐิสัมนักวิทยบริการปี 
2555 มก.ฉกส. 

ฝ่ายบริหาร 4.00 51 204.00 

44. กิจกรรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.79 141 1,350.78 

45. กิจกรรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.89 267 1,305.63 

46. กิจกรรมการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องเรียน  

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.79 47 255.30 

47. กิจกรรมการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ
กิจกรรมภายในวิทยาเขตฯ 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

4.33 95 411.35 

รวม  27,706 108,402.15 
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       ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม    
   =        108,402.15  
               27,706 
 
 คะแนนที่ได้ =     3.91   คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.1 31,192.04 ค่าเฉลี่ย 

4.08 
108,402.15 ค่าเฉลี่ย 

3.91 
4.08

คะแนน 
3.91 

คะแนน 
4.51 ไม่บรรล ุ 4.51 

7,641 27,706 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.1 30,708.65 ค่าเฉลี่ย 

4.08 
108,434.19 ค่าเฉลี่ย

3.88 
4.08

คะแนน 
3.88 

คะแนน 
4.51 ไม่บรรล ุ 4.51 

7,518 27,940 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐาน - 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1 รายงานสรุปผลการความพึงพอใจของนิสิตต่อบริการส านักวิทยบริการ 
2.1-2 รายงานสรุปผลการความพึงพอใจของบุคลากรต่อบริการส านักวิทยบริการ 
2.1-3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบริการฝ่ายบริหาร 
2.1-4 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบริการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
2.1-5 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1-6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบริการฝ่ายบริการการศึกษา 
2.1-7 รายงานสรุปผลการประชุม Wunca 26th CIT UniNOMs 2013 
2.1-8 รายงานสรุปโครงการบริการสารสนเทศ  

  -กิจกรรมบริการยืม-คืน 
2.1-9 รายงานสรุปโครงการบริการสารสนเทศ  

  -กิจกรรมกิจกรรมการติดตามรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ 
2.1-10 รายงานสรุปโครงการบริการสารสนเทศ  

  -กิจกรรมยืม-คืนระหว่างห้องสมุด 
2.1-11 รายงานสรุปโครงการบริการสารสนเทศ  

  -กิจกรรม  KU CSC mini teather 
2.1-12 รายงานสรุปโครงการบริการสารสนเทศ  

  -กิจกรรมนิทรรศการตามโอกาสและเหตุการณ์ส าคัญ 
2.1-13 รายงานสรุปโครงการ KUCSC Book Fair  ประจ าปีงบประมาณ 2556   
2.1-14 รายงานสรุป โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

     -  กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลห้องสมุด 
2.1-15 รายงานสรุป โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

     -  กิจกรรมหนังสือนี.้..พี่ให้น้อง 
2.1-16 รายงานสรุป โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

     -  กิจกรรม Check in Lib KU CSC 
2.1-17 รายงานสรุปโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  24 .00 น. 

- ครั้งท่ี  4 วันท่ี 28 กรกฎาคม 55 -  -11 สิงหาคม. 55 

2.1-18 รายงานสรุปโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  24.00 น. 
- ครั้งท่ี 5  วันท่ี  24  กันยายน  - 11ตุลาคม 55 

2.1-19 รายงานสรุป โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  24.00 น. 
- ครั้งท่ี  6  วันท่ี 17  ธันวาคม - 30 ธันวาคม 55 

2.1-20 รายงานสรุป โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  22.00 น. 
- ครั้งท่ี  7 วันท่ี 20 กุมภาพันธ ์56 – 14 มีนาคม 56  

2.1-21 รายงานสรุปโครงการนิทรรศการจดหมายเหตุตามโอกาส 
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รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-22 รายงานสรุปโครงการประชุมเครือข่ายห้องสมุด มก. 
2.1-23 รายงานสรุปกิจกรรมบริการชุมชน ณ. โรงเรียนบ้านดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

วันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2556  
2.1-24 รายงานสรุปกิจกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ณ มก.ฉกส.โดยวิธีรับตรง 
2.1-25 รายงานสรุปโครงการบริการงานทะเบียน 
2.1-26 รายงานสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานทะเบียน 
2.1-27 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2.1-28 รายงานสรุปความพึงพอใจผู้รับบริการ งานพัฒนาโปรแกรม 
2.1-29 รายงานสรุป โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร 

- ระบบเดินทางไปราชการ               -    ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร 

2.1-30 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริการ 
-  ระบบบันทึกเกรดออนไลน ์
- ระบบก าหนดสิทธ์ิการลงทะเบียนเรียน 
- ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- ระบบรับเข้า Admission online 

2.1-31 รายงานสรุป โครงการเพิ่มทักษะด้านโสตทัศนูปกรณ์แก่แม่บ้านและบุคลากร สวบ. 
2.1-32 รายงานสรุประบบสารสนเทศนิสิต    

- ระบบสารสนเทศนิสิต ภาคปลาย 55     -   ระบบสารสนเทศนิสิต  ภาคฤดูร้อน 56 
- ระบบตรวจจบส าหรับนิสิต 

2.1-33 รายงานสรุปกิจกรรม e-Students หลักสูตร 1 
2.1-34 รายงานสรุปการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบ LMS 
2.1-35 รายงานสรุปการอบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน ์(e-Book) 
2.1-36 รายงานสรุปโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.1-37 รายงานสรุปกิจกรรม e-Student หลักสูตรเลือก 9 ช่ัวโมง 
2.1-38 รายงานสรุปโครงการจัดท าข้อมูลในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)  
2.1-39 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในการบริหารงานหลักสูตร 
2.1-40 รายงานสรุปโครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1-41 รายงานสรุปโครงการพัฒนาบรรยากาศในการปฏิบัติงาน กิจกรรม ภารกิจ 6 ส. สวบ. สดใส 
2.1-42 รายงานโครงการรดน้ าขอพรจากผู้บริหารส านักวิทยบริการ 
2.1-43 รายงานสรุปโครงการวันแห่งการสัมมาทิฐิส านักวิทยบริการประจ าปี 2555 มก.ฉกส. 
2.1-44 รายงานสรุปกิจกรรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์
2.1-45 รายงานสรุปกิจกรรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ์
2.1-46 รายงานสรุปกิจกรรมการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน 
2.1-47 รายงานสรุปกิจกรรมการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อกิจกรรมภายในวิทยาเขตฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2. 2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.)  

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 

  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

  3.  มี การด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
 

  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 

  5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. ปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการได้มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนี ้

วางระบบ และกลไกการพัฒนาการให้บริการ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ  
ส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร  2.2 – 1 – 1 ค าสั่ง ส านักวิทยบริการ เลขที่ 007/2555 ) โดยมีหน้าที่ส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการให้ครบทุกภารกิจ  วางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมกับ
ด าเนินการตามแผน และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพร้อมน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ 

คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของ
นิสิต  อาจารย์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเปิดระบบส ารวจความต้องการออนไลน์ระหว่างวันที่    1 พฤศจิกายน 
– 30 พฤศจิกายน 2555  ผ่าน link 
(https://docs.google.com/forms/d/1QNFZY1ChzWxr2BNsMi8V6KWuXLImTHvh01VNY8as-
Gg/viewform?pli=1)  ส าหรับ นิสิต และ link  
(https://docs.google.com/forms/d/1GtP60zoFuZuTlMyWpWDj_0y3aWi2Ucy_Y_odNU3biBg/viewfor
m?pli=1 ) ส าหรับอาจารย ์

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QNFZY1ChzWxr2BNsMi8V6KWuXLImTHvh01VNY8as-Gg/viewform?pli=1)%20%20����Ѻ
https://docs.google.com/forms/d/1QNFZY1ChzWxr2BNsMi8V6KWuXLImTHvh01VNY8as-Gg/viewform?pli=1)%20%20����Ѻ
https://docs.google.com/forms/d/1GtP60zoFuZuTlMyWpWDj_0y3aWi2Ucy_Y_odNU3biBg/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1GtP60zoFuZuTlMyWpWDj_0y3aWi2Ucy_Y_odNU3biBg/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1GtP60zoFuZuTlMyWpWDj_0y3aWi2Ucy_Y_odNU3biBg/viewform?pli=1
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โดยประเมินความต้องการ ของการให้บริการทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายบริหาร (หมายเลขเอกสาร 
2.2-1-2   แบบสอบถามความต้องการของนิสิตต่อบริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) (หมายเลขเอกสาร 2.2-1-3  แบบสอบถามความต้องการของอาจารย์/
เจ้าหน้าที่ต่อบริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.  ส านักวิทยบริการได้มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการมาวางแผนการให้บริการโดยได้

ด าเนินการดังนี ้
ผลจากการส ารวจความต้องการผ่านระบบออนไลน์ของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการได้สรุปรายงานความต้องการนิสิตต่อบริการของส านักวิทยบริการ  (หมายเลข
เอกสาร 2.2 – 2 – 1  รายงานความต้องการของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อบริการของส านักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)  

โดยสามารถสรุปประเด็นความต้องการได้ดังนี้ 
1. ความต้องการการยื่นของเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ 
2. ความต้องการการให้บริการชมภายนตร์ออนไลน์ 
3. ความต้องการ  Clinic Computer ให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4. ความต้องการระบบสารสนเทศของบริการการศึกษา 
5. ความต้องการเว็บไซต์ส าหรับให้บริการของฝ่ายบริหาร 

 ส านักวิทยบริการได้น าประเด็นความต้องการมาประชุม (หมายเลขเอกสาร 2.2-2-2  รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1 / 2555 )เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดให้บริการ และจัดท าแผนการ
ให้บริการ ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. โดยก าหนดระยะเวลา ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบของการจัด
ให้บริการที่ชัดเจน ( หมายเลขเอกสาร  2.2 – 2 - 3  แผนการให้บริการส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส. ประจ าปี
การศึกษา 2555) 
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3. ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ได้ก าหนด  โดยด าเนินการดังต่อไปนี้
 ความต้องการการยื่นของเอกสารทางการศึกษาออนไลน ์ จัดให้มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ให้บริการ พบว่ามีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ การยืนยันตัวตน
ในการยื่นเอกสารออนไลน์ ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการจัดบริการนี้ได้พิจารณาความต้องการของผู้รับบริการในประเด็น
ที่สอดคล้องกับการยื่นเอกสารทางการศึกษาออนไลน์คือ การเพิ่มช่องทางการให้บริการของเอกสารทางการศึกษา  
พร้อมทั้งได้ด าเนินการตามแผนการเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ก าหนดไว ้

ความต้องการการให้บริการชมภายนตร์ออนไลน์   ได้ด าเนินการจัดหาภาพยนตร์เพื่อจัดให้บริการ พร้อม
ทั้งด าเนินการจัดให้บริการในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์และเพิ่มข้อมูลในการบริการชมภาพยนตร์ออนไลน์ภายใน
ห้องสมุด 

ความต้องการ Clinic Computer ให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เนื่องจากบริการ Clinic 
Computer ส านักวิทยบริการได้จัดให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นจึง ได้ด าเนินการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ทางเว็บไซต์ฝ่าย facebook และติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น   

ความต้องการระบบสารสนเทศของบริการการศึกษา  ได้ด าเนินการเพิ่มช่องทางของการประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้ช่องการ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้น  พร้อมทั้งด าเนินการอัพเดทข้อมูลของการ
จัดบริการการศึกษาภายใน 1 วันหลังจากที่ได้รับข้อมูล  

ความต้องการเว็บไซต์ส าหรับให้บริการของฝ่ายบริหาร  ได้ด าเนินการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า
อบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ฝ่ายบริหาร และด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

โดยการด าเนินการตามแผนการให้บริการได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2-3-1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1 / 2556) 

4.  ส านักวิทยบริการได้ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  ผ่านที่ประชุมผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2-4-1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 2 / 2556)  โดยได้จัดท า
ผลการพัฒนาการให้บริการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2555  (หมายเลขเอกสาร 2.2-4-2  ผลการพัฒนาการให้บริการ ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2555 ) เพื่อประเมินผล
การด าเนินงานกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อน ามาซึ่งข้อมูลและข้อเสนอแนะส าหรับให้ผู้รับผิดชอบน าไปทบทวน และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป 

5.  ส านักวิทยบริการได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการจัดให้บริการตามแผนพัฒนาการให้บริการ โดย
สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะได้ดังนี ้ (หมายเลขเอกสาร 2.2-4-2  อ้าง)  ผลการพัฒนาการให้บริการ ส านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2555 ) 

      1. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์การให้บริการชมภายนตร์ออนไลน์ภายในวิทยาเขต 

      2. จัดหาภายนตร์ให้มีความทันสมัยส าหรับให้บริการภายในห้องสมุด 

ซึ่งจากประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวส านักวิทยบริการจะได้น าไปจัดท าแผนการให้บริการประจ าปีการศึกษา 2556 
ต่อไป 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2 – 1 – 1 ค าสั่ง ส านักวิทยบริการ เลขที่ 007/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ 

ส านักวิทยบริการ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.2- 1 - 2    แบบสอบถามความต้องการของนิสิตต่อบริการของส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
2.2 – 1 - 3   แบบสอบถามความต้องการของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ต่อบริการของส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.2 – 2 – 1   รายงานความต้องการของนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อบริการของส านักวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
2.2 – 2 - 2   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ สวบ. คร้ังที่ 1 / 2555 
2.2 – 2 - 3   แผนการให้บริการส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส. ประจ าปีการศึกษา 2555 
2.2 – 3 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ สวบ. ครั้งที่ 1 / 2556 
2.2 – 4 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการให้บริการ สวบ. คร้ังที่ 2 / 2556 
2.2 – 4 - 2   ผลการพัฒนาการให้บริการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ   

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

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

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  -  

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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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน หน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง

มีความสุนทรีย ์
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมใหน้ิสิต และ/หรือบุคลากรมี

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

จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ส านักวิทยบริการ ได้ให้ความส าคัญของการสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร โดยได้ด าเนินการก าหนด
รูปแบบของการแต่งกายที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันดีของส านัก มหาวิทยาลัย และจังหวัด เช่น วันอังคารแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าขาวม้า  วันศุกร์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อมคราม  โดยการตัดชุดเสื้อผ้าขาวม้าบุคลากรภายในส านักได้มี
ส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อ  และร่วมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของส านักวิทยบริการมาโดยตลอด  นอกจากนี้
โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน (หมายเลขเอกสาร 2.3-1-1 โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน ) เป็น
โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นการ
สืบสานพระพุทธศาสนา และสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งแต่ละเดือนจะให้หน่วยงานภายใน
องค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ณ  อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม 
ซึ่งส านักวิทยบริการได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต บุคลากร อาจารย์ ตลอดจนชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการกัน
อย่างพร้อมเพรียง 

นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการยังได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีของส านักวิทยบริการเอง จะเห็นได้ชัดเจนใน
โครงการรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 1 - 2  โครงการรดน้ าด าหัว
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ)  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการแสดงความเคารพและนอบ
น้อมต่อผู้ใหญ่และเพื่อให้บุคลากรภายในส านักวิทยบริการทุกคนมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านักวิทยบริการประจ าเดือน  (หมายเลขเอกสาร 2.3-1-3   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านัก
วิทยบริการประจ าเดือน ) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้มีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรภายในองค์กรได้เปิดใจ และท าความความเข้าใจในแต่ละงาน ในแต่ละคน ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อกัน จนมุ่งสู่การร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ 
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2. ส านักวิทยบริการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้
แต่งตั้งบุคลากรภายในส านักวิทยบริการ  (หมายเลขเอกสาร  2.3 – 2 – 1  ค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดการอาคาร)  ให้ท า
หน้าที่ผู้จัดการอาคาร 9  โดยระบุขอบเขตความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เนื่องจากอาคารที่ตั้งของส านัก
วิทยบริการได้มีส่วนของห้องสมุด  และห้องเรียน ท าให้หลังเวลาราชการไม่สามารถปิดประตูทางเข้าออกของ
อาคารทั้งอาคารได้ ส านักวิทยบริการจึงได้มีมติในด้านการรักษาความความปลอดภัยในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ 
คือ ประตูเข้า-ออก ที่อยู่ทางด้านส่วนส านักงาน (ฝั่งลิฟต์) จะเปิด-ปิดเป็นเวลา โดยได้ติดข้อมูลวันและเวลา เปิด-
ปิดให้เห็นอย่างชัดเจน  

นอกจากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ส่วนกลางวิทยาเขตฯได้จัดให้มาคอยรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร 9 แล้ว ส านักวิทยบริการยังด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆที่มีความส าคัญทั่วอาคาร 9 และใน
ส่วนของห้องเครือข่าย (บริเวณชั้น 2 ของอาคาร) ที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ส านักวิทยบริการได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลระบบไฟฟ้าในห้องเครือข่ายดังกล่าว รวมทั้งได้ติดตั้งระบบ
ประตูคีย์การ์ด เพื่อป้องกันความปลอดภัยของห้องเครือข่ายด้วย 

ด้านสุขลักษณะและการตกแต่งอาคารสถานที่  ส านักวิทยบริการไดใ้ห้ความส าคัญในการสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ 9 ส. สวบ และได้ด าเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม “ภารกิจ 6 ส. สวบ. สดใส” (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 2  โครงการพัฒนาบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม “ภารกิจ 6 ส. สวบ. สดใส”) เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่สะอาด มีความสะดวกใน
การให้บริการและใช้บริการ ถูกสุขลักษณะ มีความสวยงาม ซึ่งในการด าเนินโครงการดังกล่าวได้จัดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท ามุม KM Corner   (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 3   กิจกรรมเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้) มุมนั่งอ่านหนังสือบริเวณด้านหน้าห้องสมุด (หมายเลขเอกสาร   2. 3 – 2 – 4  มุมอ่าน
หนังสือหน้าห้องสมุด) เพื่อให้บุคลากรส านักวิทยบริการ และผู้ใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจ ให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย   
มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดหนังสือที่มีสถิติการยืมสูงที่สุดเป็นที่นิยม หรือหนังสือที่ได้รับ
การคัดเลือกมาใหม่  การจัดนิทรรศการต้อนรับน้องใหม่ เป็นต้น  

 
3.  ส านักวิทยบริการได้ให้ความส าคัญในการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ประสานงานกับฝ่ายอาคารและสถานที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนี้
โดยตรง ให้เข้ามาปรับแต่งสวนหย่อมและเปลี่ยนไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนหย่อมภายในห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอ  
 

4.  ส านักวิทยบริการได้จัดให้มีพื้นที่ที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งส าหรับบุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอกส านักวิทยบริการ  อาทิเช่น  จัดโครงการรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย  นอกจากนี้แล้วทาง
ส านักวิทยบริการเองได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการส่งเสริมให้นิสิต/บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอด้วย เช่น งานหอจดหมายเหตุฯ จัดนิทรรศการเพื่อปลูกฝังส านึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์บริเวณ
ด้านหน้าห้องระพีฯ นิทรรศการองค์ความรู้ต่างๆ ที่ถูกจัดหมุนเวียนอย่างสม่ าเสมอบริเวณโถงจัดนิทรรศการภายใน
ห้องสมุด (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 4 – 1   ตัวอย่างภาพถ่ายการจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าห้องประชุมระพีฯ 
และภายในห้องสมุด) 

บุคลากรภายในส านักวิทยบริการ ได้ใช้พื้นที่มุม KM เป็นที่ด าเนินกิจกรรมสัมมาทิฐิ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร  2.3 – 4 – 2   ตัวอย่างภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมสัมมาทิฐิ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าทุกเดือน) 
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5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 อยู่ที่  3.64  คะแนน         
ซึ่งส านักวิทยบริการได้ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ภายใต้กิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี ้

 
โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. โครงการรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการ 

ฝ่ายบริหาร 5.00 40 200 

2. โครงการพัฒนาบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน 
     - กิจกรรม ภารกิจ 6 ส. สวบ. สดใส 

ฝ่ายบริหาร 3.93 44 172.92 

3. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้   

คณะท างาน 
KM 

3.89 40 15.56 

4. การส ารวจความพึงพอใจด้านอาคาร
สถานที่ มีความปลอดภัย สวยงาม และมี
พื้นที่ที่เพียงพอเอื้อต่อการจัดกิจกรรม 

คณะท างาน
พัฒนาการ
ให้บริการ 

3.68 1,390 5,115.20 

รวม  1,514 5,503.68 
 

       ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =   ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                      ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม    
   =        5,503.68  =       3.64 
               1,514 

 
 

   รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3 - 1 - 1 รายงานสรุปผลโครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน  
2.3 - 1 - 2   รายงานสรุปผลโครงการรดน้ าด าหัวผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
2.3 - 1 - 3    รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านักวิทยบริการประจ าเดือน 
2.3 - 2 - 1   ค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดการอาคาร 
2.3 - 2 - 2   รายงานสรุปโครงการพัฒนาบรรยากาศในการปฏิบัติงาน กิจกรรม “ภารกิจ 6 ส. สวบ. 

สดใส 
2.3 - 2 - 3 กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
2. 3 - 2 - 4   มุมอ่านหนังสือหน้าห้องสมุด 
2.3 - 4 - 1    ตัวอย่างภาพถ่ายการจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าห้องประชุมระพีฯ และภายในห้องสมุด 
2.3 - 4 - 2    ตัวอย่างภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมสัมมาทิฐิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าทุกเดือน 
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เกณฑ์การประเมิน 

 ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  การบริหารและการจัดการ 
 

ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้   

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดีมาก   ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่  4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
  

หมายเหต ุ 
  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 5.00   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7   7 7  5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5   5  5 5.00   
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6   6  6 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7  7 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ  100  100  39 5 5.00   

   39 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
  

หมายเหต ุ 
  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 4.80   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7   7 7 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5   5 4 4.00   
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6   6 6 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7 7 5.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ  100  100  40 100 5.00   

  40 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  (สกอ. 7.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ า หน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 
2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ า หน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของ หน่วยงาน และผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

  1.  ส านักวิทยบริการได้รับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยงานตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน พ.ศ.2543  ( หมายเลขเอกสาร 3.1-1-1 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  พ.ศ. 2543  ) ซึ่งประกาศดังกล่าว
เป็นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยให้คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี ้

1. พิจารณาวางนโยบาย  และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2.   วางระเบียบ  และข้อบังคับภายในหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

 3.   ส่งเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแก่สังคม  และงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2  ปี (หมายเลขเอกสาร 3.1-1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
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สกลนคร)  พร้อมนี้ คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้รับ
ทราบอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วตามการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร  พร้อมนี้ได้พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ตามการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  คร้ังที่ 1/2556  วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  (หมายเลขเอกสาร 3.1-1-3 รายงานสรุปผล 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร          
คร้ังที่ 1/2556) 

 
2. ผู้บริหารส านักวิทยบริการมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงทิศทางของ การ

ด าเนินงานที่มีความชัดเจน สอดคล้องและตอบสนองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถถ่ายทอดลงมาสู่การ
จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการ  ประจ าปีงบประมาณ 2551 
– 2555  (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) และหมายเลขเอกสาร 3.1-2-2 
แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการ ประจ าปี 2555 - 2558)  และสามารถถ่ายทอดลงมาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ   
(หมายเลขเอกสาร 3.1-2-3 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 )  พร้อมนี้ผู้บริหารได้
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 ร่วมกับ
บุคลากร  (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-4 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556)  

ประกอบกับส านักวิทยบริการได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร  ส านักวิทยบริการ   
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร  (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-2 ) 

 
3. ผู้บริหารส านักวิทยบริการมีการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย ผ่านการประชุมหัวหน้าฝ่าย       

ปีการศึกษา 2555  จ านวนทั้งสิ้น  12  คร้ัง  (หมายเลขเอกสาร 3.1–3–1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายส านัก
วิทยบริการ )  ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบปีงบประมาณ ตามรายงานประจ าปี
งบประมาณ 2555  ส านักวิทยบริการ  พร้อมนี้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมที่ชัดเจน  เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมิลผล  และการน ารายงานการเงินมาวิเคราะห์หา
แนวทางประหยัดต้นทุนผลผลิต  เช่น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    เพื่อการประหยัดกระดาษ  ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมหัวหน้าฝ่ายแต่ละคร้ังจะมีการถ่ายทอดและติดตามผลการ
ด าเนินงานไปยังหัวหน้างานลงไปสู่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป โดยมีการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งเป็น
การถ่ายทอดจากบุคคลสู่บุคคลตามสายการบังคับบัญชา ได้แก ่

รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร  จ านวน 6 คร้ัง  (หมายเลขเอกสาร 3.1–3 - 2 รายงานการประชุมฝ่าย
บริหาร)  

รายงานการประชุมฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  จ านวน  12  คร้ัง  (หมายเลขเอกสาร 3.1–3 - 3 
รายงานการประชุมฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   

รายงานการประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 6 คร้ัง  (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 4  รายงาน
การประชุมฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

รายงานการประชุมฝ่ายห้องสมุด จ านวน 6  คร้ัง  (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 5  รายงานการประชุม
ฝ่ายห้องสมุด)  
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รายงานการประชุมฝ่ายบริการการศึกษา จ านวน 6 คร้ัง  (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 6  รายงานการ
ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา) นอกจากนี้ส านักวิทยบริการยังมีการประชุมรวมบุคลากรส านักวิทยบริการในปี
การศึกษา 2555 รวมจ านวน 2 คร้ัง เพื่อสร้างความเข้าใจและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  (หมายเลขเอกสาร 
3.1– 3 – 7  รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ ) 

 
ผู้บริหารโดยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการได้ร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ประจ าปี

การศึกษา 2555  รวมทั้งสิ้นจ านวน  12  คร้ัง ซึ่งมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน (หมายเลขเอกสาร 3.1–3–8 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ )  

 
4.  ผู้บริหารส านักวิทยบริการ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในส านักวิทยบริการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการโดยการบริหารงานในรูปแบบของคณะท างาน  คณะกรรมการ  ซึ่งจะมีผู้แทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมด าเนินงาน 
และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักท าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ เช่น 

คณะท างานประกันคุณภาพ  เจ้าภาพหลัก ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายห้องสมุด  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เจ้าภาพหลัก ฝ่ายบริการการศึกษา และ ฝ่ายบริหาร  
คณะกรรมการจัดการความรู้ เจ้าภาพหลัก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ เจ้าภาพหลัก ผช.ผอ.สวบ.   

ฝ่ายบริการการศึกษา   
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เจ้าภาพหลัก ผช.ผอ.สวบ. และ ฝ่ายบริหาร   
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เจ้าภาพหลัก  ฝ่ายบริหาร และ  ฝ่ายทะเบียน 

(หมายเลขเอกสาร 3.1–4–1 ค าสั่งส านักวิทยบริการ )  
นอกจากนี้ยังให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามล าดับการบังคับบัญชา  เช่น  การพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการจ้างต่อและการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ตามคู่มือปฏิบัติงาน  และส านักวิทยบริการ
ได้มีการประชุมผู้บริหารรวมบุคลากรทั้งหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือนในลักษณะของการจัดเวที KM โดยมี
รายละเอียดตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้  

 
5.  ผู้บริหารส านักวิทยบริการได้บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม
พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อย่างเต็มตามศักยภาพ กล่าวคือ ผู้บริหาร
ส านักวิทยบริการได้มีการถ่ายทอดความรู ้ การถ่ายทอดประสบการณ์  และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งแต่ละฝ่ายมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ   การจัดกิจกรรมบอร์ดชวนรู้  การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งนีเ้พื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงคแ์ละภารกิจของส านักวิทยบริการ ได้แก่ 

 
 
คู่มือปฏิบัติงาน  ฝ่ายบริหาร  เรื่อง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ  (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-1           

คู่มือปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ)  
 

คู่มือปฏิบัติงาน  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เร่ือง การด าเนินการจัดสอบ ( หมายเลขเอกสาร 3.1-5-2  
คู่มือปฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ)          
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คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ือง การตั้งค่า Switch เบื้องต้น (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-3 
คู่มือปฏิบัติงานการตั้งค่า Switch เบื้องต้น)      
    

คู่มือปฏิบัติงาน  ฝ่ายห้องสมุด  เร่ือง  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-4 คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัต)ิ    
   

คู่มือปฏิบัติงาน  ฝ่ายบรกิารการศึกษา เร่ือง ระบบบันทึกตารางเรียน   (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-5  คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบบันทึกตารางเรียน )       
  

6. ผู้บริหารส านักวิทยบริการรวมถึงคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการมีการบริหารงานด้วยหลัก             
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

หลักประสิทธิผล (Effectiveness)    ผู้บริหารส านักวิทยบริการมีการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการนั้นได้มีกรอบและแนวทาง  ยุทธศาสตร์การบริหาร  และเป้าประสงคท์ี่ได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ให้เป็นระบบงานทีม่ีมาตรฐาน 
ตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
โดยใช้  การประชุมอย่างต่อเนื่อง 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)    ผู้บริหารส านักวิทยบริการมีการการบริหารราชการตาม
แนวทาง การก ากับ ติดตาม ดูแล  มกีารออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการโดยการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  มีการพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน  และระยะเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตงิานตามภารกิจสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   ผู้บริหารส านักวิทยบริการมใีห้บริการที่สามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการรักษามาตรฐานในการให้บริการให้กับนิสิต  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และสร้างความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ  
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ  ทั้งนี้ได้มีการส ารวจความต้องการโดยน าผลการ
ส ารวจความต้องการนั้นๆ มาพิจารณาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานตลอดจนใช้ในการวางแผนเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  ผู้บริหารส านักวิทยบริการไดแ้สดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบัติราชการประจ าทุกๆปี  ทั้งนี้อยูใ่นระดับที่
สนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ  และมีการการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
สภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงาน การจัดสถานที่เพื่อการสูบบุรี่  การจัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  

หลักความโปร่งใส (Transparency)  ผู้บริหารส านักวิทยบริการใชก้ระบวนการปฏิบัติงาน
แบบเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  มีการชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย โดยการจัดประชุม หารือเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  พร้อมนี้ส านักวิทยบริการได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็ปไซต์  มีการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุง  โดยประชาชนสามารถรับทราบผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
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หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  ผู้บริหารส านักวิทยบริการมีกระบวนการที่มีที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ โดยให้บุคคลภายนอก ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู ้ เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาส านักวิทยบริการผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ   

หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  ผู้บริหารส านักวิทยบริการมกีารถ่ายโอน
อ านาจ        การตัดสินใจ การใช้ทรัพยากร  และภารกิจระดับฝ่ายต่างๆ  จากผู้บริหารระดับสูง ลงมาสู่ผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น  และสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีการปรับปรุงกระบวนงานให้มีมาตรฐาน  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มากข้ึน ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุด   

หลักนิติธรรม (Rule of Law)   ผู้บริหารส านักวิทยบริการมีการใช้อ านาจของกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ระเบียบด้านงานคลัง  ระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบงานสารบรรณ  เป็นต้น  

หลักความเสมอภาค (Equity)   ผู้บริหารส านักวิทยบริการจะให้บริการและการปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน  ชายหรือหญิง   ถิ่นก าเนิด  เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา    โดยผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการจะให้บริการโดยยึดหลักความเสมอภาคเสมอและ
ตลอดเวลาทุกครั้ง        ที่ให้บริการ 

หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented)   ผู้บริหารส านักวิทยบริการใช้หลักการบริการ
จัดการโดยการหาข้อตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์  ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจาก
ผู้รับบริการ หรือถ้าเป็นภายในก็จะเป็นความคิดเห็นของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการ  ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน ์หรือกลุ่มผู้รับบริการซึ่งเป็น นิสิต อาจารย์  เจ้าหน้าที่     
มก.ฉกส.  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   

นอกจากส านักวิทยบริการได้จัดท าระบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งพัฒนาขึ้นโดยฝ่าย  
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรูปแบบการประเมินคือ   

 1.  ผู้ปฏิบัติงานประเมินหัวหน้าฝ่าย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ และผู้อ านวยการฯ    
      2.  หัวหน้าฝ่ายประเมินหัวหน้าฝ่ายอื่นภายในส านักฯ และประเมินผู้ช่วยผู้อ านวยการ และ

ประเมินผู้อ านวยการ 
3.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯประเมินผู้ช่วยผู้อ านวยการภายในส านักฯ และประเมินผู้อ านวยการฯ 

(หมายเลขเอกสาร 3.1-6-1ระบบประเมินธรรมาภิบาล http://dbs.csc.ku.ac.th/Goverment/)  
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7.  ผู้บริหารส านักวิทยบริการ ไดด้ าเนินการติดตาม ก ากับ  ดูแลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่ก าหนด  
ซึ่งทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสได้ เน้นให้บุคลากรในฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม/โครงการโดยมีการมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยยึดหลักการท างานที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งส านัก เช่น การพิมพ์เอกสารสีให้สั่งพิมพท์ี่ห้องธุรการ  การ
ใช้กระดาษ Reuse การจัดส่งเอกสารในรูปแบบ File  ข้อมูล การพิมพ์เอกสารโดยรวมเป็นชั้นตามลักษณะของ
อาคาร  เป็นต้น  

ส านักวิทยบริการได้แจ้งผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการ ได้ทราบเพื่อประเมินและหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  เช่น  งานจดหมายเหตุ  ได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจ าส านักจาก
ที่ประชุมคร้ังที่  1/2555   พร้อมนี้ผู้บริหารได้เสนอให้ประเมินผลการด าเนินด้านการบริหารงานโดยใช้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขนเป็นผู้ประเมินในภาพรวม
ทั้งมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการ (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ) ได้รับการประเมินการบริหารงาน
โดยวิทยาเขตบางเขนเป็นผู้พัฒนาระบบเพื่อให้บุคลากร เข้าประเมินการบริหารงานผ่านเว็ป (หมายเลขเอกสาร 
3.1-7-1 รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ มก.ฉกส.)   
นอกจากนี้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ยังท าการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารงาน มก.ฉกส. 
ซึ่งผู้ถูกประเมินคือ ผู้บริหาร หรือ คณะกรรมการประจ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้งหมด ผู้ประเมิน คือ บุคลากรทั้งวิทยาเขตและนิสิต มก.ฉกส. ซึ่ง ฝ่ายบริหาร 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสลกนครเป็นผู้ประเมิน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.1 7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7  ข้อ 

 

 

 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.1 7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7  ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  -   

 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  พ.ศ. 2543 
3.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
3.1-1-3 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 1/2556 
3.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
3.1-2-2 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ส านักวิทยบริการ ประจ าปี 2555 - 2558 
3.1-2-3 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
3.1-2-4 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 2556 
3.1–3–1 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ส านักวิทยบริการ 
3.1–3 - 2 รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร 
3.1–3 - 3 รายงานการประชุมฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
3.1–3 - 4 รายงานการประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1–3 - 5 รายงานการประชุมฝ่ายห้องสมุด 
3.1–3 - 6 รายงานการประชุมฝ่ายบริการการศึกษา 
3.1–3 - 7 รายงานการประชุมส านักวิทยบริการ 
3.1–4–1 ค าสั่งส านักวิทยบริการ 
3.1-5-1     คู่มือปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
3.1-5-2   คู่มือปฏิบัติงานการด าเนินการจัดสอบ 
3.1-5-3 คู่มือปฏิบัติงานการตั้งค่า Switch เบื้องต้น  
3.1-5-4 คู่มือปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
3.1-5-5   คู่มือปฏิบัติงานระบบบันทึกตารางเรียน 
3.1-6-1 ระบบประเมินธรรมาภิบาล http://dbs.csc.ku.ac.th/Goverment/ 
3.1-7-1 รายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  มก.

ฉกส. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 255 5 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

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

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit knowledge) และจากความรู้  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในปีการศึกษา 2555  ส านักวิทยบริการมีการก าหนดประเด็นความรู้โดยถ่ายทอดลงสู่ในระดับฝ่ายซึ่งมี

ภารกิจและเป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการ  เป็นจ านวน 5  ประเด็นความรู้   หรือ  1 ฝ่ายต่อ
หนึ่งประเด็นความรู้  ดังนี้    

- ฝ่ายบริหาร ประเด็นความรู้เรื่อง การเขียนขออนุมัติเดินทางไปราชการ    
- ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ประเด็นความรู้เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานการด าเนินการสอบ   
- ฝ่ายห้องสมุด ประเด็นความรู้เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นความรู้เรื่อง เทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching 
- ฝ่ายบริการการศึกษา ประเด็นความรู้เรื่อง เทคนิคการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  

(หมายเลขเอกสาร 3.2-1-1 ) 
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2. ประเด็นความรู้ที่แต่ละฝ่ายได้น ามาจัดการมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ซึ่งมีการระบุ  
กลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรภายในฝ่ายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีต้องการพัฒนาทักษะความรู้ที่ได้ระบุตามผล
การด าเนินงานเกณฑ์ข้อ 1  
 
 3. แต่ละฝ่ายมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันขึ้นภายในฝ่าย โดยมีการส ารวจหา
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของความรู้และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งหวังให้เกิดการ
เรียนรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดจนกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเกิดพฤติกรรมใหม่ที่
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 4. แต่ละฝ่ายมีการรวบรวมความรู้ที่ได้จากการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  ความรู้ที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่าย  น ามาจัดท าเป็นเอกสารประกอบการท างาน  อาทิเช่น  คู่มือการเขียนขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-1 คู่มือการเขียนขออนุมัติเดินทางไปราชการ)  คู่มือการ
ปฏิบัติงานการด าเนินการสอบ (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-2 คู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินการสอบ)      
คู่มือการก าหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งใช้ร่วมกับวิทยาเขตท้ัง 4 วิทยาเขต  (หมายเลขเอกสาร 
3.2-4-3 คู่มือการก าหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ ) คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท 
Switching (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-4 คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching) และคู่มือการ
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-5 คู่มือการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ )    
  
    5.  ในปีการศึกษา 2555  ส านักวิทยบริการได้มีการน าเอกสารหรือคู่มือที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ตามข้อ 4  รวมถึงเอกสารที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงตาม
ภารกิจของแต่ละฝ่าย อาทิ คู่มือการเขียนขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยฝ่ายบริหาร   สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางให้บุคลากรภายในส านักศึกษาประกอบการเขียนขออนุมัติเดินทางไปราชการ   ท าให้ลดปัญหาใน
การแก้ไขเอกสารทางด้านการเงินได้   คู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินการสอบโดยฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล  สามารถน าไปใช้แก่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการด าเนินการสอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน   คู่มือการก าหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งถูกใช้เป็นมาตรฐานในการก าหนด
รหัสให้แก่เอกสารจดหมายเหตุ  ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ัง 4 วิทยาเขต โดยฝ่ายห้องสมุด  คู่มือการตั้งค่า
อุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching  โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถูกใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายภายในวิทยาเขต ท าให้อัตราการ down time  จาก
สาเหตุอุปกรณ์เครือข่ายลดลง   และคู่มือการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์โดยฝ่ายบริการการศึกษา ซึ่งถูกใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนเป็นคู่มือในการจัดอบรมทางด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาเขต  เป็นผลให้อัตราการช ารุดของโสตทัศนูปกรณ์ประจ า
ห้องเรียนลดลง 
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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.2 5 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5ข้อ 

 

หมายเหตุ :   ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์ข้อที่ 1 เนื่องจากในการก าหนดประเด็นความรู้ ควรเป็นประเด็นที่มีความ          
ท้าทาย  มีผลกระทบต่อนโยบาย  วิสัยทัศน์  ภารกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์ของส านักในระดับสูง 
และในการก าหนดประเด็นความรู้  ควรพิจารณาถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินงานของส านักเข้ามาประกอบ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการประจ าปีการศึกษา 2555 
3.2-4-1 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการเขียนขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
3.2-4-2 คู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินการสอบ   
3.2-4-3 คู่มือการก าหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ 
3.2-4-4 คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching   
3.2-4-5 คู่มือการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   

 
 

 
 
 
 
 
 

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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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน 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  
-  อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
  6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า หน่วยงาน ไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ส านักวิทยบริการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการ โดย

ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกฝ่ายภายใน ส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ส านักวิทยบริการ ที่ 005/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555) 

2. ส านักวิทยบริการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2555 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  (หมายเลขเอกสาร 3.3-2-1 รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
3/ปีการศึกษา 2555 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555) เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงภายในหน่วยงานโดยในปีการศึกษา 
2555 ได้ก าหนดประเด็นความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 
  1. ด้านความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน เรื่อง โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน 
  2.  ด้านความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่องข้อมูลสูญหาย 
  3.  ด้านทรัพยากร  การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และการบุกรุกเครือข่ายและการ
โจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี 
  4.  ด้านความเสี่ยงภายนอกที่เกิดจากวาตภัย  
  3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของ    
ความเสี่ยง 2 ด้าน และจัดล าดับความเสี่ยงได้แก่ 
  1.ความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน เรื่อง โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน 
  2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เรื่องข้อมูลสูญหาย  
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามล าดับ และ
ได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  (หมายเลขเอกสาร 3.3-4-1 แบบติดตามความเสี่ยงในงวดก่อน
ส านักวิทยบริการ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 (R-ERM.F3) และน าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูง
เพ่ือทราบและพิจารณา (หมายเลขเอกสาร 3.3-1-1) และแบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM6  
 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานความเสี่ยง 
โดยมีการติดตามการด าเนินงานความเสี่ยง โดยมีการติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ได้ประชุมจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  
 ครั้งที่ 1 / 255 5   วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
 ครั้งที่ 2 / 255 5  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
     ครั้งที่ 3 / 255 5  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555   (หมายเลขเอกสาร 3.3-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ) 
 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้น าแผนบริหารความเสี่ยง R-ERM.F2 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 (หมายเลขเอกสาร 3.3-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก) ซึ่งคณะกรรมการประจ าส านัก ได้พิจารณาแล้ว โดยไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ - 

  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการ ที่005/2554 ลว.19 

พ.ย. 2555 
3.3-2-1 รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2555  ลว. 23 พ.ย. 

2555 
3.3-2-2 แผนบริหารความเสียง ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. ณ วันที่ 26 เดือน พ.ย. 2555 
3.3-3-1 แบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM6 
3.3-4-1 แบบติดตามความเสี่ยงในงวดก่อนส านักวิทยบริการ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555             

(R-ERM.F3) 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2555    วันที่ 1 7 ตุลาคม 2555 
ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2555   วันที่ 1 9 พฤศจิกายน 2555 
ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2555   วันที่ 2 3 พฤศจิกายน 2555 

3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก วันที่ 28 กันยายน 2555 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

1. ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าแผนการบริหารพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร  3.4-1-1 การบริหารและ
พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ   ) และเส้นทางความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน ( Career Path) เพ่ือ
วิเคราะห์ระยะเวลาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน (หมายเลขเอกสาร 3.4-1-2 รายงานผลการจัดท า
เส้นทางความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน (Career path))           

 
2. ส านักวิทยบริการได้มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโดยให้จัดแบบฟอร์มการ

วิเคราะห์งาน (JA)  (หมายเลขเอกสาร 3.4-2-1  เอกสารวิเคราะห์งาน (JA))  และใบบอกลักษณะงาน ( JD) 
(หมายเลขเอกสาร 3.4-2-2  ใบบอกลักษณะงาน (JD)) ของบุคลากรเป็นรายบุคคล ตามต าแหน่งหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายและได้ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างชัดเจน (หมายเลขเอกสาร 3.4-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักวิทยบริการ ) นอกจากนี้
ยังสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของแต่ละบุคคลและเชื่อมโยงกับการท างานของส านักฯ (หมายเลขเอกสาร 3.4.-2-4 รายงานผลการ
เดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร ) 
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3. ส านักวิทยบริการได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นอย่างมาก ทั้ง
เรื่องของสถานที่ โต๊ะท างานและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดตามหลัก 6 ส. (หมายเลข
เอกสาร 3.4-3-1 โครงการกิจกรรม 6 ส.) และยังได้มีการจัดสวัสดิการให้บุคลากรของส านักฯ  มีการจัดตั้ง
กองทุนครอบครัว สวบ. เพ่ือให้บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว (หมายเลขเอกสาร 3.4-3-2 
รายงานเงินกองทุนครอบครัวสวัสดิการ ส านักวิทยบริการ)  การจัดให้มีการการเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการ
สร้าง ความสามัคคีในองค์กรโดยมีการจัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ เช่น งานเลี้ยงวันเกิด
ประจ าเดือนต่างๆ     จัดกิจกรรมแข่งกีฬา ตลอดจนโครงการท าบุญประจ าเดือนและวันแห่งการสัมมาทิฐิ 
ประจ าปี 2555 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในส านักฯ 
พร้อมนี้วิทยาเขตฯ ได้จัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี โดยให้บุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจ าปี 
ทุกคน 

 
4. ส านักวิทยบริการมีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดยเปิดโอกาส

บุคลากรได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง แต่บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีอายุงานน้อยจึงท าให้ไม่เข้าเกณฑ์ใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ได้สร้างโอกาสโดยให้ผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ได้เป็นคณะกรรมการจัดท าวิจัย
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป พร้อมนี้ ส านักวิทยบริการ มี
ระบบในการติดตามผลการน าความรู้ หรือทักษะที่ได้รับจากการเข้าอบรมต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานที่
ปฏิบัติ โดยให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก ากับดูแลติดตามผล (หมายเลขเอกสาร 3.4-4-1 รายงานการประชุมทุก
ฝ่าย ) และมีการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดแก่บุคลากรภายในส านักให้รับทราบร่วมกันผ่าน
เวที KM ตามรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ 3.2 และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีระบบการติดตามการท างานของ
บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสเทศ เพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

5. ส านักวิทยบริการได้เน้นย้ าให้บุคลากรในส านักวิทยบริการ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บุคลากร (หมายเลขเอกสาร 3.4-5-1 เอกสารจรรยาบรรณบุคลากร) โดยมีการเผยแพร่จรรยาบรรณ
บุคลากรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และให้หัวหน้าฝ่าย เน้นย้ าบุคลากรในแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 
 

6.  ส านักวิทยบริการมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
โดยการจัดกิจกรรมองค์ความรู้ (KM) (หมายเลขเอกสาร 3.4-6-1 ข้อมูลเดินทางไปราชการบุคลากร            
ส านักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2555) 
 

7. ส านักวิทยบริการมีการน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลการมาปรับปรุงแผน โดยการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.4-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการ) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.4 5 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์  

เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2554 2555 2554 2555 
3.4 5 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  -  

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ 
3.4-1-2 รายงานผลการจัดท าเส้นทางความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน (Career path) 
3.4-2-1 เอกสารวิเคราะห์งาน (JA) 
3.4-2-2 ใบบอกลักษณะงาน (JD) 
3.4-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักวิทยบริการ 
3.4-2-4 รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร 
3.4-3-1 โครงการกิจกรรม 6 ส. 
3.4-3-2 รายงานเงินกองทุนครอบครัวสวัสดิการ ส านักวิทยบริการ 
3.4-4-1 รายงานการประชุมทุกฝ่าย  
3.4-5-1 เอกสารจรรยาบรรณบุคลากร 
3.4-6-1 ข้อมูลเดินทางไปราชการบุคลากรส านักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2555 

  
 
 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบุคลากร
ประจ าทั้งหมด จ านวน 40 คน  ทั้งนี้บุคลากรประจ าที่มีสัญญาจ้างกับหน่วยงานทั้งปีการศึกษา  จ านวน 39 คน 
และมีบุคลากรเกณฑ์ยังไม่ถึง 9 เดือน จ านวน 1 คน และได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานในประเทศ จ านวน 39 คน  ดังนั้นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฯ = 100100
39

39
x  

 

    คะแนนที่ได้ = 25.65
80

100
x  คะแนน = 5 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

3.5 39 ร้อยละ
100 

39 ร้อยละ
100 

5  
คะแนน 

5  
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 
 

ร้อยละ
100 39 39 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2554 2555 2554 2555 

3.5 39 ร้อยละ  
100 

40 ร้อยละ 
100 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ  
100 39 40 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐาน - 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.5-1 ข้อมูลสรุปเดินทางไปราชการบุคลากรส านักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่  4  การเงินและงบประมาณ 

 

ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังนี้   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มนีโยบายรวมบริการประสาน
ภารกิจ  ซึ่งการบริหารงานด้านงานคลังจะรวมข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง คือ งานคลังและพัสดุ  ฝ่ายบริหาร ส านักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งส านักวิทยบริการไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและ
บัญชี  ทั้งนี้ส านักวิทยบริการจะมีการจัดท ารายงานสถานะทางการเงินของส านักวิทยบริการเบื้องต้น  และ
ตรวจสอบกับงานคลังและพัสดุ  ฝ่ายบริหาร ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5  คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 5  

 

ตารางท่ี 5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7   7 7  5.00   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7   7 7 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ    
เป้าหมาย  7  ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ  ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  ส านักวิทยบริการ  มีการบริหารจัดการทางด้านการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและ
วิทยาเขตฯ ก าหนด โดยมีการใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (หมายเลขเอกสาร           
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการประจ าปีงบประมาณ 2555 และ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน          
มก.ฉกส. ประจ าปี งบประมาณ 2555 - 2558 )  

 
 2.  ส านักวิทยบริการมีการจัดท าแผนค าของบประมาณประจ าป ี ประจ าปีงบประมาณ 2555 ตามภารกิจ
ของส านักวิทยบริการ  ที่ครบทั้ง 5  ฝ่าย   และมีการวางแผนเพื่อจัดสรรเงินที่ได้รับอนุมัติให้เพียงพอกับความ
ต้องการและความจ าเป็นที่จะน าไปใช้ในภารกิจที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตามค าของงบประมาณ   ประจ าปี
งบประมาณ 2555 พร้อมนี้ได้ระบุงบประมาณที่ได้รับลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ครบทุกภารกิจทั้ง 5 ฝ่าย   
(หมายเลขเอกสาร 4.1-2-1 ค าของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555)   
 

3. ส านักวิทยบริการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2555 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และภารกิจหลักที่รับผิดชอบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-1 บันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เงินรายได้ และ แจ้งงบประมาณรายจ่าย (งปม.แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ 2555) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 
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และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555) นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณ
ที่สนับสนุนให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ  ได้แก่   

3.1 ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  980,000 บาท  
(หมายเลขเอกสาร  4.1-3-3 บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณส่วนกลางวิทยาเขต จ านวนเงิน 980,000 บาท)   

3.2 ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  123,600.02  บาท  (หมายเลขเอกสาร  4.1-3-4  รายงานและ          
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีสอบราคา)  

3.3 ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
หอพักนิสิต จ านวน  600,000  บาท  (หมายเลขเอกสาร  4.1-3-5  รายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยวิธีสอบราคา)  

 3.4 ได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านงานหอจดหมายเหตุตาม โครงการ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ านวน 100,000  บาท  (หมายเลข
เอกสาร  4.1-3-6 รายละเอียด โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) 

3.5  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส านัก       
วิทยบริการ และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาครบทุกคน ตามรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ตลอดจน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าส านักวิทยบริการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจของ
ส านักวิทยบริการ  ได้แก่ งบประมาณเงินแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ เงินจัดเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
จ านวน 21,600 บาท (หมายเลขเอกสาร  4.1-3-7  บันทึกแจ้งเงินจัดสรรเงินน าเสนอผลงานทางวิชาการฯ)     
 
 4.  ส านักวิทยบริการมีการจัดท ารายงานทางการเงิน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการ  คร้ังที่ 1/2555  วันที่ 28 กันยายน 2555  (หมายเลขเอกสาร  4.1-4-1  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ) นอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานะทางการเงินแจ้งที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย 
หรือคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ  ประจ าปีงบประมาณ  2555 (หมายเลขเอกสาร 4.1–4–2 รายงาน
การประชุมหัวหน้าฝ่าย  ส านักวิทยบริการ ) ทั้งนี้เพื่อแจ้งสถานะทางการเงินให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและสามารถน า
ข้อมูลไปวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละภารกิจของแต่ละฝ่าย และสามารถด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
 

5. ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มนีโยบายรวมบริการ
ประสานภารกิจ  ซึ่งการบริหารงานด้านงานคลังจะรวมข้อมูลไว้ที่ส่วนกลาง คือ งานคลังและพัสดุ  ฝ่ายบริหาร 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งส านักวิทยบริการไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การเงินและบัญชี  ทั้งนี้ส านักวิทยบริการจะมีการจัดท ารายงานสถานะทางการเงินของส านักวิทยบริการเบื้องต้น  
และตรวจสอบกับงานคลังและพัสดุ  ฝ่ายบริหาร ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   ทั้งนี้ทาง
งานคลังและพัสดุ  ฝ่ายบริหาร ส านักงานวิทยาเขต  จะมีการจัดท ารายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ าทุกเดือน 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ  พร้อมทั้งรายงานสรุปในภาพรวมทั้งหมดของคณะ/ส านัก/
สถาบัน  แล้วแจ้งหน่วยงานทราบ ประจ าปีงบประมาณ ( หมายเลขเอกสาร  4.1-5-1 รายงานจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ)  ส านักวิทยบริการได้มีการจัดท าข้อมูลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของส านัก
วิทยบริการไว้เพื่อการตรวจสอบและอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการเงินด้วย  
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พร้อมนี้ส านักงานวิทยาเขตได้จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดข้ึนจริงประจ าทุกเดือน และแจ้งให้
หน่วยงานตรวจสอบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-5-2 รายงานงบจ่ายจริง)   
 

6. ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มนีโยบายรวมบริการ
ประสานภารกิจ  การตรวจสอบภายในและภายนอกจึงท าในภาพรวมของวิทยาเขตฯ  แต่ทั้งนี้ส านักวิทยบริการได้
เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ส านักวิทยบริการ  จ านวน 3 คน ได้แก ่

 1)  นายวุฒิ  บุญกระจ่าง  เป็นกรรมการตรวจสอบด้านการเงิน 
 2)  นายอนุสรณ์  กันท า เป็นกรรมการตรวจสอบด้านการตรวจสอบภายใน  
 3)  นางสาวสิริวิมล  วรรณทิพย์  เป็นกรรมการตรวจสอบด้านการบริหารความเสี่ยง/การควบคุม

ภายใน (เอกสารหมายเลข 4.1-6-1 บันทึกข้อความเชิญผู้ท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ า คณะ 
สถาบัน ส านัก เข้าร่วมอบรมฯ) ทั้งนี้ส านักวิทยบริการมีการตรวจสอบด้านการเงิน คือ การตรวจสอบเงินทดรอง
ราชการ โดยการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ส านักวิทยบริการไดม้ีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินทดรองราชการ ส านักวิทยบริการ  
จ านวน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ซึ่งมีคณะกรรมการจ านวน  6  คน  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบทางการเงินของส านักวิทยบริการ คือ นายวุฒิ บุญกระจ่าง  ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบเงิน  
ทดรองราชการ ได้รับการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมนี้ได้
รายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และ ส านักงานตรวจสอบภายใน วิทยาเขตบางเขนทราบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-6-2
รายงานการตรวจสอบเงินทดรองราชการ ส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2555)  

 
7. ส านักวิทยบริการ มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

โดยคณะกรรมการ บริหารส านักวิทยบริการ  ในระดับผู้อ านวยการ   ส านักวิทยบริการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก         
วิทยบริการ  หัวหน้าฝ่าย  ได้มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  ตลอดจนงานคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหาร  ส านักงานวิทยาเขต ฯ  จะมี
การจัดท ารายงานสถานะทางการเงินเป็นประจ าทุกเดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เป็น
ประจ าทุกเดือน   (หมายเลขเอกสาร 4.1-7-1 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2555)  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

4.1 7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 5  คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

 

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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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

4.1 7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 5  คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  - 

รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการประจ าปีงบประมาณ 2555 แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน  มก.ฉกส. ประจ าปี งบประมาณ 2555 - 2558 
4.1-2-1 ค าของงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-1 บันทึกขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ และ แจ้งงบประมาณรายจ่าย (งปม.

แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2555 และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-3-3 บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณส่วนกลางวิทยาเขต จ านวนเงิน 980,000 บาท 
4.1-3-4   รายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีสอบราคา 
4.1-3-5   รายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา 
4.1-3-6 รายละเอียด โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
4.1-3-7   บันทึกแจ้งเงินจัดสรรเงินน าเสนอผลงานทางวิชาการฯ 
4.1-4-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ   
4.1-4-2 รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย  ส านักวิทยบริการ  
4.1-5-1 รายงานจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตฯ 
4.1-5-2 รายงานงบจ่ายจริง 
4.1-6-1 บันทึกข้อความเชิญผู้ท าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ า คณะ สถาบัน ส านัก 

เข้าร่วมอบรมฯ 
4.1-6-2 รายงานการตรวจสอบเงินทดรองราชการ ส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
4.1-7-1 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2555 
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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

องค์ประกอบที่  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าหนดดัชนีประเมินคุณภาพภายใน  ส าหรับส านัก  ในองค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง  และ
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
หน่วยงาน ที่เล็งเห็นถึงการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน องค์ประกอบนี้
ประกอบด้วย  1  ตัวบ่งชี้   

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก   ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด            
ดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9  9 5.00   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00   
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 8 4.00   
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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
เป้าหมาย  9  ข้อ 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 2555 – 31 พ.ค. 2556) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่ง
ส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน  

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน  และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี ้

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพันธ
กิจของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย  และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่ หน่วยงานพฒันาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส านักวิทยบริการได้ด าเนินงานประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยยึด

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา  2555 (หมายเลขเอกสาร              
5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2555) และ แผนการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร  5.1-1-2 แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555)  และส่งเสริมให้บุคลากรน าการประกันคุณภาพมาใช้
ในการปฏิบัติงานประจ า  กล่าวคือ  มีการน าผลการประกันคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมาทบทวน  และบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พร้อมทั้งมีการก ากับติดตาม  ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวทางของการประกัน
คุณภาพ  โดยมีผู้แทนของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส านัก (หมายเลขเอกสาร  
5.1-1-3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ) เพื่อรับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ดังกล่าวได้ด าเนินการประชุมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2555 ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น จ านวน 7  คร้ัง (หมายเลขเอกสาร  5.1-1-4  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สวบ.)   พร้อมกับได้รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานประจ าปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2555   (หมายเลขเอกสาร  5.1-1-5  รายงานประจ าปี งบประมาณ 2555  ส านักวิทย
บริการ)  เพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผลการด าเนินงานและหากมีข้อเสนอแนะ
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขได้ในปีถัดไป  

 
2. ส านักวิทยบริการได้ก าหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพเพ่ือสนองนโยบายการพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล  สร้างความเชื่อม่ัน  ให้กับประชาชน  
ประกอบด้วย  3  ด้าน  คือ  ด้านการควบคุมคุณภาพ  ด้านการตรวจสอบ  และด้านการประเมินคุณภาพ 
(หมายเลขเอกสาร  5.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ  ส านักวิทยบริการ)  นอกจากนี้ยังได้มีการน า
นโยบายด้านการประกันคุณภาพเผยแพร่ผ่านบอร์ดประกันคุณภาพ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเป็นประจ า ซึ่งได้รายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 1 แล้ว  ประกอบกับส านักวิทยบริการ
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการโดย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการได้
มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ (อาจารย์ศิริพร  แสนศรี)  ซึ่งมาช่วยราชการจากคณะ
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างใกล้ชิด และ
ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานประกันคุณภาพส านักวิทยบริการด้วย   

 

3. ส านักวิทยบริการมีการเลือกตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จ านวน  3  ตัวบ่งชี้  ได้แก่  
  ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 1  ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง  
(ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (2.17)) (หมายเลขเอกสาร  5.1-3-1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง)  
 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 2  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (Pulinet (4.11)) (หมายเลขเอกสาร  
5.1-3-2  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (Pulinet (4.11)))     
 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่ 3  กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐาน  (หมายเลขเอกสาร  5.1-3-3
กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐาน )     
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โดยการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมนี้ส านักวิทยบริการได้ก าหนดให้ตรงกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ว่า  ส านึกดี  มุ่งมั่น  สร้างสรรค์  สามัคคี  ในประเด็นสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึง การใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่า
และคุณค่า  นวัตกรรม  ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการได้มีการเลือกตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน
ด้วย  โดยส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ  
         

4. ส านักวิทยบริการได้ด าเนินงานประกันคุณภาพครบถ้วนโดยมีการควบคุม  ติดตามการด าเนินงาน  
และประเมินคุณภาพ รวมทั้งมีการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับฝ่าย (หมายเลขเอกสาร  5.1-4-1 รายงาน 
การประเมินตนเองระดับฝ่าย ประจ าปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง)) และส านักวิทยบริการได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2555 ภายหลังจากที่คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน
เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 (หมายเลขเอกสาร  5.1-4-2 รายงาน การประเมินตนเองส านักวิทยบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 (ฉบับปรับปรุง))  และส านักวิทยบริการได้มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
มาเป็นกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพในในระดับฝ่ายด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการ (หมายเลขเอกสาร  5.1-4-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจภายในระดับฝ่าย ส านักวิทย
บริการ)  เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาเพื่อปรังปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ส านักวิทยบริการได้น ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2555
ฉบับร่าง  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556 เพื่อพิจารณา (หมายเลขเอกสาร  
5.1-4-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการครั้งที่ 1/2556 ) ประกอบกับเมื่อส านักวิทย
บริการได้รับการตรวจเมื่อปีการศึกษา 2554 แล้ว ส านักวิทยบรริการได้มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
ฉบับปรับปรุงให้กับส านักประกันคุณภาพ วิทยาเขตบางเขนตามก าหนดเวลา พร้อมกับจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 
จากข้อเสนอแนะ (สปค.01) ตามวันเวลาที่ก าหนด (หมายเลขเอกสาร  5.1-4-5 บันทึกน าส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 (ฉบับปรับปรุง) และบันทึกน าส่งแผนพัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ (สปค.01))
ส านักวิทยบริการ ส านักวิทยบริการโดยฝ่ายบริหารได้จัดท าโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ส านัก 
ประจ าปีการศึกษา 2554  ซึ่งได้รับการตรวจประเมินในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 (หมายเลขเอกสาร  5.1-4-6 
รายงานสรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2554 ) ซึ่งมีกรรมการมาจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 

5.  ส านักวิทยบริการ  ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุงการท างาน  
โดยได้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพในระดับส านักใน 
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ตนเอง การก าหนดโครงการ / กิจกรรม ลงในแผนดังกล่าว
(หมายเลขเอกสาร  5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2554  (สปค.01))  ทั้งนี้ส านักวิทยบริการได้ด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาดังกล่าว ซึ่งมีผล
การด าเนินงานเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าด าเนินการ (หมายเลขเอกสาร  5.1-5-2 รายงานผลตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 (สปค.02))  โดยน า
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับส านักวิทยบริการมาทบทวน  วางแผน  และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน รวมไปถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านที่ประชุมคณะท างาน
ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการ  พร้อมทั้งจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ  2556 (หมายเลข
เอกสาร  5.1-5-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 ส านักวิทยบริการ) อีกทั้งยังได้จัดท ารายงาน
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ประจ าปีในภาพรวมของส านัก ประจ าปีงบประมาณ  2555 เพื่อแสดงผลการด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละฝ่าย
เสนอผู้บริหารเป็นประจ าทุกป ี 
 

6. ส านักวิทยบริการ  ได้รวบรวมข้อมูลส าหรับสนับสนุนการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ ภายใต้
เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ ครบทั้ง 6 องค์ประกอบ กล่าวคือ มีการเผยแพร่ข้อมูล ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินงาน แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 1 มีการ
เผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินในรายงานประจ าปี  ลิงค์เชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานและระบบรายงานสถิติทางการ
ศึกษา   ลิงค์เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของนิสิต ลิงค์เชื่อมโยงฝ่ายต่าง ๆภายในส านักวิทยบริการ ซึ่งเป็นข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2  มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ เช่น ตารางนัด ผอ. 
ตารางนัดผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ  ลิงค์เชื่อมโยงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ซึ่งเป็นข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 3  มีระบบเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน  ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มีการเผยแพร่ข้อมูลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพในองค์ประกอบที่ 4   มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ  ซึ่งเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 5  และมีการเผยแพร่กระบวนการท างานหลักของแต่ละฝ่าย
ในส านักวิทยบริการ ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่  6  (เอกสารหมายเลข 5.1-6-1  
http://oas.csc.ku.ac.th/ )  

 
7. ส านักวิทยบริการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ  

กล่าวคือ  ได้เปิดโอกาสให้นิสิต  เจ้าหน้าที่  อาจารย์  ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ  มาให้ข้อมูลป้อนกลับ
เก่ียวกับการบริการของส านักวิทยบริการในช่วงของการตรวจประเมินคุณภาพระดับส านัก ในปีการศึกษา 2554 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักวิทยบริการ  ประจ าปี  2554) เพื่อ
ส านักวิทยบริการจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาทบทวน  วิเคราะห์  จัดท าแผนการให้บริการที่ตรงกับความต้องการและ
มีประสิทธิภาพต่อไป  ตลอดจนได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วยเสียจากภายนอกมาร่วมให้ข้อเสนอแนะการบริหารส านักวิทย
บริการในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  โดยมาเป็นที่ปรึกษา  ตามรายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเชียงเครือ  ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร และ นายประสาท  ตงศิริ     
ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป็นต้น 
 

8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   มหาวิทยาลัย
นครพนม  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 (หมายเลขเอกสาร  5.1-8-1  บันทึก
ข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 ปี) ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ  โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านงานทะเบียน  การบริการการศึกษา  งานบัณฑิตศึกษา และงานประกันคุณภาพ กับ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 30 เมษายน 2556 (หมายเลขเอกสาร  5.1-8-2 หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน)   
ตลอดจนส านักวิทยบริการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเลื่อนเป็นกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งส านักวิทยบริการมีผู้ผ่านการอบรมในหลักประธานกรรมการ คือ ดร.จิตรา 
พ่ึงพานิช  ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ จ านวน 4 คน  ได้แก่ นายพรศักดิ์ แสนศรี  นางสาวปัณฑิตา 
อินทรักษา  นางสาวพรทิพา  ครุตรารักษ์  และนางสาวจันทร์ศรีภูสมนึก  และหลักสูตรเลขานุการ
คณะกรรมการ ส่งบุคลากรเข้าอบรม 2 คน คือ นางสาวมยุรา ผาสุข และนายอภิชาติ กันยาทอง โดยจะให้

http://oas.csc.ku.ac.th/
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ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตลอดจนการสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นงานประจ า และเป็นการวางแนวทางในการ
สร้างเครือข่ายประกันคุณภาพในเบื้องต้น  (หมายเลขเอกสาร  5.1-8-3 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเลขานุการฯ)  

 
9.  ส านักวิทยบริการโดยฝ่ายบริการการศึกษา พัฒนาข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะด้าน ICT  ให้กับ

นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบต่อการ
เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ และเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน
ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร  พร้อมนี้ส านักวิทยบริการได้พัฒนาตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เพิ่มเติม คือ กระบวนการสร้าง
ข้อสอบมาตรฐาน  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  ปี พ.ศ. 2555-2558  (หมายเลขเอกสาร  5.1-9-1 รายงานสรุปการสอบประเมินความรู้ความสามารถ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ทั้งนี้ส านักวิทยบริการได้เผยแพร่ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าข้อสอบดังกล่าวไปใช้เพื่อการพัฒนานิสิตต่อไป  (หมายเลขเอกสาร  5.1-9-2  บันทึก
ข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อสอบในการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.1   9 ข้อ 9  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.1   9 ข้อ 8 ข้อ 5  คะแนน 4 คะแนน 9 ข้อ ไม่บรรล ุ 9 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานในเกณฑ์ข้อที่ 5 

 

 

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2555 
5.1-1-2 แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555 
5.1-1-3   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ 
5.1-1-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ 
5.1-1-5   รายงานประจ าปี งบประมาณ 2555  ส านักวิทยบริการ 
5.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ  ส านักวิทยบริการ 
5.1-3-1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง 
5.1-3-2 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (Pulinet (4.11)) 
5.1-3-3 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐาน   
5.1-4-1 รายงาน การประเมินตนเองระดับฝ่าย ประจ าปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง) 
5.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจภายในระดับฝ่าย ส านักวิทยบริการ 
5.1-4-3 รายงานสรุปโครงการตรวจประเมินคุณภาพส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2554 
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปี

การศึกษา 2554  (สปค.01) 
5.1-5-2 รายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 
5.1-5-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2556 ส านักวิทยบริการ 
5.1-6-1   http://oas.csc.ku.ac.th/ 
5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักวิทยบริการ  ประจ าปี  2554 

5.1-8-1   บันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 4 
มหาวิทยาลัย 

5.1-8-2 หนังสือขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 
5.1-8-3 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเลขานุการฯ  
5.1-9-1 รายงานสรุปการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.1-9-2   บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อสอบในการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oas.csc.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้เลือกเพ่ิมเติมตามเอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการ 
 
 

ในปีการศึกษา 2555  ส านักวิทยบริการได้มีการประเมินตามตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (ตัวบ่งชี้เลือก) ตาม
เอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการทั้งสิ้นจ านวน  3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตารางที่ 7  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม (ตัวบ่งชี้เลือก) ตามเอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน        

ปี 2555 
ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ 

 2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร 

5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง 

ข้อ 5 5 5 5  

5.3 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทาง 7 7 7 5  
5.4 กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐาน   ข้อ 5 5 5 5  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง  
(ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (2.17)) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

  2. มีระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน 
 

  3. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

  4. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการ 
 

  5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ  ประจ าปีการศึกษา 2555 ตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลักของงานพัฒนาโปรแกรม  ซึ่ง
ครอบคลุมงานทะเบียนและการเรียนการสอน  งานบริหาร  และงานบริการ  ตามภารกิจ (เอกสารหมายเลข           
5.2-1-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก ประจ าปีงบประมาณ 2555)  

 
 2. มีระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน จากแผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก มีการใช้ระบบสารสนเทศที่
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาเอง (เอกสารหมายเลข  5.2-2-1 รายงานระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและ
ลิงค์เชื่อมโยง) 
 

3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
ที่ได้พัฒนาขึ้นเอง วางไว้บนหน้า เว็บเพจระบบสารสนเทศนั้นๆ ทุกระบบสารสนเทศ (เอกสารหมายเลข  5.2-3-1 
รายงานระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและลิงค์เชื่อมโยง) 

 
4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย อย่าง

ต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ในการติดตามและประเมินผลการให้บริการและประเมินการให้บริการได้
ด าเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี ้

4.1 ประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้บริการ เพื่อติดตามและประเมินระบบที่ฝ่ายเทคโนโลยีสานสนเทศ 
ได้พัฒนาและปรับปรุงให้แก่หน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซึ่งงาน
พัฒนาโปรแกรมจะน ามาวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบ ต่อไป (เอกสารหมายเลข  5.2-4-1 รายงานประชุม
ฝ่าย/บันทึกข้อความ ที่ประชุมกับหน่วยงานอื่น) 

4.2 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555 (เอกสาร
หมายเลข  5.2-4-2 รายงานสรุป ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง) 

4.3 ค าร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เข้าที่ประชุมของงานพัฒนาโปรแกรม (เอกสารหมายเลข  5.2-4-1 
รายงานประชุมฝ่าย/บันทึกข้อความ ที่ประชุมกับหน่วยงานอื่น) 

 
5. จากผลประเมินความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บริการ และตามข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจ การ
ประชุมระหว่างหน่วยงาน  และค าร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  (เอกสารหมายเลข 5.2-4-1 รายงานประชุมฝ่าย/
บันทึกข้อความ ที่ประชุมกับหน่วยงานอื่น) 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

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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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

6.1   5 ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

6.1   5 ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ - 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก ประจ าปีงบประมาณ 2555 
5.2-2-1 รายงานระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและลิงค์เชื่อมโยง 
5.2-4-1 รายงานประชุมฝ่าย/บันทึกข้อความ ที่ประชุมกับหน่วยงานอื่น 
5.2-4-2 รายงานสรุป ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (Pulinet (4.11)) 
 

ในปีการศึกษา 2555  ฝ่ายห้องสมุดได้มีการวัดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ทั้งสิ้นจ านวน  1 ตัวบ่งชี้โดยเป็น
ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดอุดมศึกษา ที่พัฒนา โดย PULINE  ดังนี้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต  

เป้าหมาย  5 คะแนน 

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 255 5 
เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ห้องสมุดมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงข้อมูลการให้บริการของห้องสมุด
ผ่านช่องทางต่างๆ  ดังนี้ 
 1.  การจัดท าป้ายประกาศแจ้งข้อมูล โดยจัดท าบริเวณภายในห้องสมุด (หมายเลขเอกสาร 5.3-1-1 
ป้ายประกาศห้องสมุด) 
 2.  การจัดท าป้ายไวนิล แจ้งการด าเนินโครงการโดยปิดประกาศตามจุดต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต 
(หมายเลขเอกสาร 5.3-2-1  ป้ายไวนิลโครงการต่าง ๆ) 
 3.  เว็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผ่าน URL  
www.csc.ku.ac.th  (หมายเลขเอกสาร 5.3-3-1 URL www.csc.ku.ac.th ) 
 4.  Face book ของฝ่ายห้องสมุด ผ่าน URL  http://www.facebook.com/#!/LIB.CSC 
(หมายเลขเอกสาร  5.3-4-1  URL  http://www.facebook.com/#!/LIB.CSC) 
 5.  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (หมายเลขเอกสาร  5.3-5-1  แผ่นพับห้องสมุด) 
 6.  เสียงตามสาย  โดยเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ภายในห้องสมุด เช่น ประชาสัมพันธ์การ
เปิด – ปิด ห้องสมุด การขยายเวลาเปิด – ปิดช่วงสอบ  รวมถึงกิจกรรม /โครงการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัด 
เป็นต้น  
 7.  บันทึกข้อความ หนังสือส่งออก  เป็นการแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดทั้งภายใน – 
ภายนอกวิทยาเขต  (หมายเลขเอกสาร 5.3-7-1  บันทึกข้อความฝ่ายห้องสมุด) 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 4  
ช่องทาง 

4  
ช่องทาง 

5  
ช่องทาง 

6  
ช่องทาง 

มากกว่าหรือเท่ากับ           
7 ช่องทาง 

http://www.csc.ku.ac.th/
http://www.csc.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/#!/LIB.CSC
http://www.facebook.com/#!/LIB.CSC
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการ
ด าเนินงาน 2555 

ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 2555 

เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

5.3 7 ช่องทาง 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน 
2555 

ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์2555 

เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

5.3 7 ช่องทาง 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานขอ้ -  

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.3-1-1 ป้ายประกาศห้องสมุด 
5.3-2-1 ป้ายไวนิลโครงการต่าง ๆ  
5.3-3-1 หน้า URL www.csc.ku.ac.th 
5.3-4-1 หน้า URL  http://www.facebook.com/#!/LIB.CSC 
5.3-5-1 แผ่นพับห้องสมุด 
5.3-7-1 บันทึกข้อความฝ่ายห้องสมุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.csc.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/#!/LIB.CSC
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รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ  มก.ฉกส.  ปีการศึกษา 2555   บทที่  2 

 

ตัวบ่งช้ีเลือก 5.4   กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐาน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ  

รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 255 5   

 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ได้ก าหนดตัวชี้วัดตาม     
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน  กระบวนการสร้างข้อสอบมาตรฐาน  ส านักวิทยบริการในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ดังกล่าว  ได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน  เพื่อผลิตข้อสอบมาตรฐานและประเมิน
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื้อหา 5 วิชา ประกอบด้วย  Basic concept of ICT, Word 
processing, Spreadsheets, Presentation และ Internet &email  มีข้อสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่าวิชา
ละ 100 ข้อ    เพ่ือทดสอบข้อสอบมาตรฐาน  ให้มีค่าอ านาจจ าแนก  มากกว่า  0.2  ค่าความยากง่าย อยู่
ระหว่าง  0.2 – 0.8  และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ มากกว่า 0.6  และเพ่ือสร้างคลังข้อสอบมาตรฐาน  
ส าหรับการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร 
   
  

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกระบวนการในการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน 
 

  2. มีการด าเนินการตามระบบและกระบวนการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานที่ก าหนด 
 

  3. มีผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ 
 

  4. มีการประเมินข้อสอบมาตรฐานโดยกลุ่มตัวอย่าง 
 

  5. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงเป็นข้อสอบที่มีมาตรฐาน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การออกข้อสอบมาตรฐาน  ว่าด้วยเร่ืองเทคนิคการสร้างข้อสอบมาตรฐาน  

การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ  การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การแปลความหมาย
คุณภาพข้อสอบและปรับปรุงข้อสอบ  และมีกระบวนการในการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน 
 

2.  มีการประชุมกรอบเนื้อหา  ว่าด้วยวิเคราะห์เนื้อหา (วิชาละ 200 ข้อ)  จ าแนกการวัดพฤติกรรมการ
เรียนรู ้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom)  วัดความจ าและความเข้าใจ  (ไม่เกิน 70 ข้อ)  วัดทักษะการประยุกต์ 
(ไม่น้อยกว่า 100 ข้อ)  และวัดทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า (ไม่น้อยกว่า 30 ข้อ)  มีการ
ออกแบบ/สร้างข้อสอบ  โดยอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  
5  รายวิชา  ได้แก ่ Basic concept of ICT, Word processing, Spreadsheets,  Presentation และ 
Internet &email 
 

3. มีผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพข้อสอบ  เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินคุณภาพข้อสอบ จ าแนกการ
วัดพฤติกรรมการเรียนรู้  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s Taxonomy)  5  ด้าน  ได้แก่ ความจ าและ
ความเข้าใจ  ทักษะการประยุกต ์ ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า  รวมไปถึงประเมินและ
ปรับปรุงด้านภาษาของข้อสอบด้วย  โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นนักการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทด้าน
การศึกษา  จ านวน  10  ท่าน  และอาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน  5  ท่าน  โดยข้อสอบแต่ละ
วิชาจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักการศึกษา  2  ท่านและอาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ท่าน 
 

4. มีการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  โดยจัดท าข้อสอบเป็น 6 ชุด  แต่ละชุดประกอบด้วยวิชา  Basic 
concept of ICT, Word processing, Spreadsheets,  Presentation และ Internet &email  จ านวน 5 
วิชา วิชาละ 30 ข้อ รวมเป็น 150 ข้อ/ชุด จ านวนข้อสอบที่สามารถน าไปประเมินคุณภาพได้มีเพียง 180 ข้อ 
เนื่องจากกระดาษค าตอบมีให้เลือกข้อสอบเพียง 3 ชุด และกระดาษค าตอบมีข้อสอบให้ฝนเพียง 150 ข้อ ดังนั้นจึง
เลือกข้อสอบไปทดลองได้เพียงวิชาละ 30 ข้อ/ชุด จ านวน 6 ชุด รวมประเมินได้วิชาละ 180 ข้อ  
 

5. มีการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ  โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  โปรแกรม TAB5   โดยวิเคราะห์
อ านาจจ าแนก ความยากง่าย คุณภาพตัวลวง และความเชื่อมั่นของข้อสอบรายข้อและภาพรวมทั้งฉบับ  
(หมายเลขเอกสาร 5.4-5-1  รายงานสรุป  การสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2555)  

 
เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.4 - 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

5.4 - 5 ข้อ - 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  - 

 

เอกสารหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.4-5-1 รายงานสรุป  การสอบประเมินความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบที่  6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

ส านักวิทยบริการ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีหน่วยงานย่อยภายในส านักวิทย
บริการ  5  ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายบรกิารการศึกษา ฝ่ายห้องสมุด  และฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการด าเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจของส านัก และในปีงบประมาณ 2555 ได้ทบทวน
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   
  

ส าหรับผล การประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที ่8 

 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 5.00   
6.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00   

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ 

  2555 2556 ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 5.00   
6.1 ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00   
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  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 าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ต่อผู้มีอ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนด
กระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในปีงบประมาณ 2555 ส านักวิทยบริการ ได้ทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลักของส านักวิทย

บริการ โดยให้น าภารกิจของส านักวิทยบริการ ทั้ง 7 ข้อ ดังนี้  

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร  
2. ส่งเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทั้งจดหมายเหตุ 
3. สนับสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการการศึกษา 
5. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สร้างจิตส านึกในการบริการ 
6. พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิตบุคลากรมก.ฉกส.และชุมชน 
7. สืบสาน  สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝังวัฒนธรรมการรักองค์กร    

ซึ่งแต่ละภารกิจจะมีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และไดว้ิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ ผ่านการประชุมฝ่าย ดังนี้ ภารกิจที่ 1 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนกระบวนการด าเนินงานทั้ง 3 งาน
ของฝ่ายเพื่อจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน (หมายเลขเอกสาร  6.1-1-1  รายงานการประชุม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังที่ 6/2554) ภารกิจที่ 2 ฝ่ายห้องสมุด ทบทวนกระบวนงานตามคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานฝ่ายบริการห้องสมุด 
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ฉบับที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อจัดท าคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 
2555 (หมายเลขเอกสาร  6.1-1-2  รายงานการประชุมฝ่ายบริการห้องสมุด คร้ังที ่7/2555) ภารกิจที่ 3 ฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล ทบทวนกระบวนงานการด าเนินการจัดสอบ จนได้คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินการจัด
สอบ ฉบับที่ 1 (หมายเลขเอกสาร  6.1-1-3  รายงานการประชุม ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ครั้งที ่1/2555)
ภารกิจที่ 4 และ 6 ฝ่ายบริการการศึกษา ทบทวนกระบวนงานจัดการศึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศตาราง
เรียน  (หมายเลขเอกสาร  6.1-1-4  รายงานการประชุม ฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2555)  และภารกิจที่ 5 
และ 7 ฝ่ายบริหาร ทบทวนกระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของบุคลากรส านักวิทยบริการ  (หมายเลข
เอกสาร 6.1-1-5 รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร คร้ังที4่/2555)     

 
2. จากการวิเคราะห์กระบวนงานทั้ง 5 ฝ่าย ส านักวิทยบริการ ได้เสนอเข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย 

(หมายเลขเอกสาร  6.1-2-1  รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2555) และมีมติให้
ทบทวนกระบวนงานจัดการศึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศตารางเรียน ซึ่งสอดคล้องภารกิจที่ 4 ส่งเสริม 
สนับสนุนและให้บริการการศึกษา เนื่องจากแบบส ารวจความต้องการของนิสิตและบุคลากร (หมายเลขเอกสาร  
6.1-2-2  รายงานความต้องการของนิสิตและบุคลากร) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับตารางเรียนและตารางสอน ซึ่งมี
ผลกระทบกับนิสิตและคณะโดยตรง จึงจ าเป็นเร่งด่วนในการให้ความส าคัญต่อกระบวนงานนี้  ทั้งนี้กระบวนงาน
อื่นๆของทุกฝ่ายยังคงพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยมีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ก ากับ ติดตามดูแล เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามภารกิจของส านัก 
วิทยบริการสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการในรายงานผลการ
ตรวจประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2554 (6.1-2-3 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ 
ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2554) จากที่กล่าวมาข้างต้น ส านักวิทยบริการจึงได้เลือกกระบวนงานจัด
การศึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศตารางเรียนมาจัดท าและทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก 

 
3. ส านักวิทยบริการ ได้ทบทวนข้อก าหนดและกระบวนงานจัดตารางเรียนตารางสอน ในรูปแบบ

คณะท างาน โดยน าผลการประชุมคณะด าเนินงานจัดตารางเรียนตารางสอนมาทบทวนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในการจัดตารางเรียน (6.1-3-1 บันทึกช่วยจ าการประชุมคณะท างานจัดตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 
2555 และภาคต้น ปีการศึกษา 2555 คร้ังที่ 1/2555) และจัดท าคู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายวิชาเล่มที่ 1 โดยได้
ก าหนดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  (หมายเลขเอกสาร  6.1-3-2  คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายวิชา เล่มที่ 1) 

 
4. เพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการได้มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้
งานมีประสิทธิภาพ มีการลดระยะเวลาการด าเนินงานในการด าเนินงานจัดตารางเรียนท าให้สามารถ
ประกาศข้อมูลตารางเรียนผ่านเว็บก่อนเปิดเรียนประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ลดข้อผิดพลาดในการบันทึก
ข้อมูลตารางเรียน โดยระบบจะมีรายวิชาให้คณะเลือกในการเปิดรายวิชาโดยดึงข้อมูลรายวิชามาจาก
ฐานข้อมูล และมีรายชื่ออาจารย์ คณะสามารถเลือกรายชื่ออาจารย์จากระบบในการบันทึกข้อมูล ลดข้อ
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ร้องเรียนในการประกาศตารางเรียนล่าช้า ท าให้นิสิตสามารถดูข้อมูลตารางเรียนได้อย่างรวดเร็ว สะดวก 
และถูกต้อง (หมายเลขเอกสาร  6.1-4-1  คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายวิชา เล่มที่ 1) 

 
5. ส านักวิทยบริการโดยฝ่ายบริการการศึกษาเป็นผู้ติดตามผลการด าเนินงาน และมีคณะท างานจัด

ตารางเรียนตารางสอนเป็นผู้ประเมินผลระบบบันทึกข้อมูลรายวิชาผ่านการประชุมคณะท างานดังกล่าว ซึ่งมีผล
ประเมินอยู่ที่ค่าคะแนน 4.00 อยู่ในเกณฑ์ด ี(หมายเลขเอกสาร   6.1-5-1 บันทึกช่วยจ าการประชุมคณะท างานจัด
ตารางเรียนตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 คร้ังที่ 1/2555) และน าผลของการประเมินระบบบันทึก
ข้อมูลรายวิชาเข้าที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และได้ด าเนินการปรับปรุงเป็น
เวอร์ชั่น 2 ซึ่งเริ่มใช้ในภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556 (หมายเลขเอกสาร  6.1-5-2  รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ส านัก
วิทยบริการ ครั้งที่ 6/2555) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

6.1   5 ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

6.1   5 ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  - 

 

 

 

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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รายการหลักฐาน 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 รายงานการประชุม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2554 
6.1-1-2 รายงานการประชุมฝ่ายบริการห้องสมุด คร้ังที ่7/2555 
6.1-1-3 รายงานการประชุม ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 1/2555 
6.1-1-4 รายงานการประชุม ฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 
6.1-1-5 รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร คร้ังที ่4/2555 
6.1-2-1   รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย ส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2555 
6.1-2-2   รายงานความต้องการของนิสิตและบุคลากร 
6.1-2-3 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2554 
6.1-3-1 บันทึกช่วยจ าการประชุมคณะท างานจัดตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2555 

และภาคต้น ปีการศึกษา 2555 คร้ังที่ 1/2555 
6.1-3-2 คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายวิชา เล่มที่ 1 
6.1-4-1   คู่มือระบบบันทึกข้อมูลรายวิชา เล่มที่ 1 
6-1-5-1 บันทึกช่วยจ าการประชุมคณะท างานจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2555 คร้ังที่ 1/2555 
6-1-5-2 รายงาการประชุมหัวหน้าฝ่าย ส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 6/2555 
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3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน  
 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         
กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
  

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักวิทยบริการ  พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่  9  
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ตารางที่  9   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

12 
เดือน 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  
ปณิธาน วัตถุประสงค์  
และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.46 3.88 4.64 4.63 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร 
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.80 - - 5.00 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน 
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ 
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา 
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 4.80 4.46 3.88 4.91 4.74   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก   

 
เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ

ด าเนินงานของส านักวิทยบริการ 4  ด้าน ได้แก่  
 

1. ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
3. ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   รายละเอียด  ดังนี ้
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1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน พบว่า 
 

1.1  ด้านปัจจัยน าเข้า   
    ส านักวิทยบริการ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  มีการจัดท า
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร และเส้นทางความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน (career path)  เพื่อวิเคราะห์
ระยะเวลาความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้บุคลากรในส านักวิทยบริการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยการบริหารงานในรูปแบบของคณะท างาน  คณะกรรมการ  มีการถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอด
ประสบการณ์  และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น เม่ือบุคลากรเดินทางไปอบรม สัมมนา
เพื่อทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมือกลับมาแล้วจะมีการถ่ายทอดให้กับเพื่อร่วมงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียง
กันหรือมีความเก่ียวโยง สอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการบริหารจัดการ และหนึ่งคนสามารถ
ท างานทดแทนกันได้  นอกจากนี้ยังมกีารจัดกิจกรรมบอร์ดชวนรู้  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  ทั้งนี ้ส านักวิทย
บริการได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดยเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
2555 ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 และมี
ประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินใหม ่ 2  เร่ือง ได้แก่ ความเสี่ยงตามภารกิจของส านักวิทยบริการ  เรื่องการจัดเตรียม
โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เร่ือง ข้อมูลสูญหาย พร้อมนี้ส านักวิทยบริการ
ได้น าเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 

 
  1.2  ด้านกระบวนการ  
     ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นหลัก  ได้แก่  
    -  งานทะเบียน  การลงทะเบียนเรียน  การบันทึกเกรดออนไลน์  การจัดท าและ
รายงานสถิติทางการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  ดูแลฐานข้อมูลประวัตินิสิต  การให้บริการตรวจข้อสอบ      
การออกเอกสารการศึกษา  การด าเนินการการขอส าเร็จการศึกษา  การเทียบโอนรายวิชา  การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ย้ายคณะ สาขา  การให้ค าแนะน าด้านการศึกษา  การประสานงานการรับเข้าศึกษา  การออกรหัสประจ าตัวนิสิต
และประสานงานการจัดท าบัตรนิสิต  เป็นต้น   

-  งานห้องสมุด  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด โดย
การส ารวจความต้องการในการใช้บริการ มีแบบเสนอแนะหนังสือ/วารสาร การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือก
เข้าให้บริการภายในห้องสมุด   รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  ให้แก่นิสิต  ใน โครงการ e-
Student หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร ์- สังคมศาสตร์  ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1       
กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลห้องสมุด ส าหรับนิสิต และผู้ใช้บริการ  เป็นต้น  กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  ส่วน         
การพัฒนาหอจดหมายเหตุ มก.ฉกส.  งานจดหมายเหตุได้มีการออกแบบ  และรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์           
ในรูปแบบของเอกสาร  ภาพถ่าย และสิ่งของที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ดังกล่าว  เพื่อการปรับปรุงห้อง                    
หอจดหมายเหตุ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ตลอดจนมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
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-  การบริการสารสนเทศ  มีการด าเนินการจัดท าระบบโครงข่าย  ดูแลระบบ
อินเตอร์เน็ต  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศนิสิต   การปรับปรุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ประจ าห้องเรียน  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมและมีประสิทธิภาพ
ส ารับการเรียนการสอน  การขยายเครือข่าย ได้ติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่าย การลงทะเบียนระบบ
ชื่อโดเมน การบริการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและระหว่างวิทยาเขต การวางแผน การติดตั้ง การ
ขยายและปรับปรุงเครือข่าย การวางแผนการติดตั้ง  ขยายและการปรับปรุง การติดตั้ง สวิทซ์และเราเตอร์     
การตรวจสอบ รายงานสถานภาพการใช้งาน การวางแผนและก าหนดระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย       
การติดตั้ง เครือข่ายไร้สาย สนับสนุนและช่วยเหลือด้านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ รวมทั้งให้
ค าปรึกษาด้านเครือข่ายแก่หน่วยงานราชการภายนอก 
 
    -  ด้านคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการไดดู้แลเครื่องแม่ข่าย ที่ให้บริการภายในวิทยา
เขตฯ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่าย การจัดการบัญชีผู้ใช้ การดูแลและบริหารระบบไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย การให้บริการ Web Hosting การตอบปัญหา สนับสนุนการ
ฝึกอบรม สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบเว็ปเพจ  และการพัฒนาโปรแกรมเพื่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 
     -  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  มีการด าเนินการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์  
ได้แก่  ระบบภาพ  ระบบเสียงภายในห้องเรียน อาคารบริหาร (อาคาร1) อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) อาคาร
ปฏิบัติการ (อาคาร 6 อาคาร 8) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อาคาร 9)  อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้นิธิปัญญา (อาคาร 13) และ อาคารวิทยาเขตฯ (อาคาร 14) เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  นอกจากนี้ได้ด าเนินการถ่ายทอดสัญญาณจาก วันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2555 กิจกรรม "หนึ่งใจ.ติวให้น้อง  OSOTSPA Road to University"  โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก 
ระบบการเรียนการสอนทางไกล จาก มก.ฉกส. ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   วันที่  18 สิงหาคม 2555
กิจกรรม "Nation Spelling Bees"  ถ่ายทอดสัญญาณระบบ video Conference ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไปยัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี ส าหรับงาน Nation Spelling Beesโดย
ร่วมกับเครือเนชั่น  และ วันที่ 25  กันยายน 2555 โครงการเพิ่มทักษะเพื่อความร่วมมือในการจัดการเครือข่าย
ร่วมกับผู้ประสานงานหน่วยงาน  โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงานสังกัด
คณะ ภายในวิทยาเขตฯ เข้ารับการเพิ่มทักษะเพื่อให้ทราบถึงโครงสร้าง สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายแต่ละ
อาคาร และวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  เป็นต้น  
 
     -  การบริการการศึกษา  ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมให้แก่นิสิต ได้แก่ โครงการ    
e-Student  โครงการ e-Teachers & e-Staffs กิจกรรม จัดท าข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมินทักษะด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าข้อสอบดังกล่าวไปใช้วัดทักษะ
นิสิตด้วย นอกจากนี้มกีารประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. เพื่อหารือเก่ียวกับการพัฒนางานด้านหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และชี้แจงนโยบายต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานด้านวิชาการของวิทยาเขตให้สอดคล้อง
กับแนวทางของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ฝ่ายบริการการศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้บริการ
ส าหรับการสร้างหลักสูตร การจัดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับคณะต่างๆ ตลอดจนการให้ข้อมูล
ค าแนะน าด้านหลักสูตร แต่นิสิต และอาจารย์ รวมไปถึงงานบริการต่างๆของฝ่ายบริการการศึกษา ทั้งการ
ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และการบริการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงห้อง 9-104  
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เพื่อเป็นห้องสมุดหลักสูตร และปรับปรุงสถานที่ส าหรับการให้บริการงานของฝ่ายบริการการศึกษา ตลอดจนจัด
ประชุมคณะท างานสหกิจศึกษามก.ฉกส. และกิจกรรมการน าเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมถึงด าเนินการด้านบัณฑิตศึกษาด้วย  
 
 
  1.3  ด้านผลผลิต   
      ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบ ได้แก่    

 1.  บริการจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้าน  ICT  ด้านการจัดการโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น     
ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการ   

 2.  บริการเคร่ืองมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่
ประจ าและไม่มีเจ้าหน้าที่  

 3.  บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบปรนัยให้อาจารย์จากคณะต่าง ๆ รวมถึง
หน่วยงานราชการภายนอกด้วยในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 

 4.  บริการวิชาการด้านห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ แก่นิสิต อาจารย์  เจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการภายนอก มก.ฉกส. ตลอดจนมีการประชุมเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขตโดยการหมุนเวียนเป็น
เจ้าภาพ 

 5. บริการสนับสนุนการศึกษาดูงานทะเบียนให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม และมีการประชุม
เครือข่ายงาทะเบียน 4 วิทยาเขตโดยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 

  
นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการ  มีที่ปรึกษามาจากประชาชนซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย

และระดับวิทยาเขต  ซึ่งให้ค าปรึกษาทั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 
และมีการให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ  โดยวิทยาเขตฯจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ  
ส าหรับบางภารกิจที่เป็นส่วนงานเฉพาะของส านักวิทยบริการ  เช่น  การจัดท าหอจดหมายเหตุ  เป็นต้น   

 
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า  

2.1 ด้านปัจจัยน าเข้า   
   งานหอจดหมายเหตุ ฝ่ายห้องสมุด ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล เพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้น  อ้างอิง  สนับสนุนการท าวิจัย การสนับสนุนแหล่งข้อมูล หรือ ฐานข้อมูลการสืบค้น
ต่างๆ ที่เปิดให้บริการภายในห้องสมุด  นอกจากนี้ ยังได้รับเงินทุนสนับสนุการวิจัย จากส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อให้ มก.ฉกส. เป็นปรึกษาการวิจัยการศึกษาผลส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง  และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 
 
  2.2  ด้านกระบวนการ 
  งานหอจดหมายเหตุ ฝ่ายห้องสมุด ได้มีน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาเพื่อตรวจสอบ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนการพัฒนาฐานข้อมูล  ให้สามารถใช้งานได้ในระบบออนไลน์  และ เปิดให้บริการ สืบค้น
เอกสารจดหมายเหตุ ที่ http://nisitmis.csc.ku.ac.th/webapp2/archive/archive_datalist.php และ
ด าเนินการพัฒนาห้องจดหมายเหตุ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  โดยได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์
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และจัดท านิทรรศการถาวรในห้องตรงตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเยี่ยมชม 
ตลอดจนให้บริการค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของโครงการจัดตั้ง จนกลายเป็นวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน  ตลอดจนรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ในโครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า จะมีการสัมภาษณ์บุคคลร่วมเหตุการณ์
ในการก่อตั้งวิทยาเขตฯ  เพื่อเติมเต็มประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยได้สัมภาษณบ์ุคคลร่วมเหตุการณใ์นการก่อตั้ง
วิทยาเขตฯ 10 ท่าน  ตอลดจนการพัฒนาธนาคารองค์ความรู้   
   ส่วนการวิจัยที่ได้รับจากภายนอก ส านักวิทยบริการได้ก าเนินการศึกษาผลส าเร็จของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  ทั้งนี้ มก.ฉกส. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้จัดท าการวิจัยดังกล่าว  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  และก าลังด าเนินการวิจัย เร่ือง การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่ง  
การวิจัยนี้เป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 
 
  2.3  ด้านผลผลิต 
        ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับงานหอจดหมายเหตุในการพัฒนาฐานข้อมูล       
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้น  อ้างอิง  สนับสนุนการท าวิจัย นอกจากนี้
ห้องสมุดยังมีการสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิต  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการภายนอก  โดยการแนะน าการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  และฐานข้อมูลจาก ThaiLis   ส่วนการวิจัยของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  นั้น  ส่งผลให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้มีผลงานวิจัยจาก
ภายนอกเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
 
 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า  
 
  3.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 
      ส านักวิทยบริการมีทรัพยากร  ได้แก่  บุคลากร  อุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ที่พร้อมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งปัจจุบันได้รับการเชื่อถือจากสังคมชุมชน ภายนอก รวมถึง
ต่างประเทศ คือ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเห็นได้จากการแจ้งความต้องการในการขอใช้
บริการอยู่เป็นประจ า    
 
  3.2  ด้านกระบวนการ  
      การที่ส านักวิทยบริการ  มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นทุนเดิมนั้น 
ผู้บริหารทุกระดับในส านักวิทยบริการจะมีการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการน าความรู้                 
ความเชี่ยวชาญเผยแพร่สู่สังคม ชุมชนรอบข้าง  ตอบสนองความต้องการของสังคม  ชุมชน รวมถึงต่างประเทศ คือ 
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนาลาว  ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรและ
หน่วยงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนั้น ส านักวิทยบริการยังเป็น
แหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครอย่างต่อเนื่องหลายปีการศึกษา  
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  3.3  ด้านผลผลิต    
     -  ส านักวิทยบริการได้มีการด าเนินการบริการวิชาการ แก่สังคม ได้แก่  กิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่   กิจกรรมเคลื่อนที่มาห้องสมุด  กิจกรรมห้องสมุดนนทรีอีสานเพื่อสังคม  การให้บริการตรวจข้อสอบด้วย
เครื่องตรวจข้อสอบปรนัย  และการออกรายงานผลคะแนน  ตามเงื่อนไขที่ผู้ท าสัญญาจ้างก าหนด  การให้
ค าปรึกษาในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ระดับโรงเรียน และการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาแก่
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      
 
      

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม พบว่า  
   
  4.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 
 ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยมีการด าเนินการจัดขึ้นเองและได้เข้าร่วมกับคณะ /  ส านัก  หรือวิทยาเขตฯ  จัดขึ้น  ทั้งนี้ทางส านักฯได้ให้การ
สนับสนุนด้านบุคลากร  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยงานอื่นๆ  จัดขึ้นทุกโครงการ/กิจกรรม นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่วิทยาเขตฯและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้นแล้ว ส านักวิทยบริการโดยฝ่ายบริหารจัดได้จัดกิจกรรม
โครงการสัมมทิฐิ และและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร  เป็นต้น 
 
  4.2  ด้านกระบวนการ 
      ส านักวิทยบริการได้มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของคณะท างาน 
ซึ่งมีฝ่ายบริหารเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของวิทยาเขตฯ ด้วย  ส่วนกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการจัดนิทรรศการนั้น งานหอจดหมายเหตุจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ซึ่งทางหน่วยงานภายนอกได้ขอ
ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า  
 
  4.3  ด้านผลผลิต   
      ประเภทท านุบ ารุงศาสนา  ได้แก ่ การท าบุญประจ าเดือน  โครงการสัมมาทิฐ ิ และร่วมเป็น
เจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร  
      ประเภทเทิดทูนพระมหากษัตริย ์ ได้แก่  โครงการจัดนิทรรศการจดหมายเหตุ โดยงานหอ
จดหมายเหตุและองค์ความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดนิทรรศการจดหมายเหตุเพื่อปลูกฝังความส านึกรักสถาบัน และ
ด าเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ซึ่งจะมีหน่วยงานภายนอกมาขอรับ 
บริการ  

     ประเภทสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี ได้แก่ กิจกรรมรดน้ าขอพรจาก ผอ.สวบ. 
             ประเภทปลูกฝังจิตส านึกในการรักองค์กรและท้องถิ่น  ได้แก่  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
เก่ียวกับประวัติและพัฒนาการตลอดจน ตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรได้รับทราบและปลูกฝังจิตส านึกรักองค์กร  ส่วนการปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่น 
ได้แก่ การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยท้องถิ่น ตลอดจนการสนองนโยบายการเป็นเมืองพุทธโดยการแต่งกาย 
ชุดสีขาวในวันพระ และในสัปดาห์วิสาขบูชา เป็นต้น 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก  
  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก วิทยบริการ  สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี ้
 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
จุดแข็ง 

 1.  มีการน าปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของส านักวิทยบริการ มาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแผนกับปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการขับเคลื่อนองค์กร
ให้พัฒนาไปแนวทางเดียวกันกับส านักวิทยบริการ 
 2.  มีแผนปฏิบัติราชการ  5  ปี  (ปีงบประมาณ 2555 -  2558) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี            
( ปีงบประมาณ 2555 )  
 3.  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการท าแผนปฏิบัติราชการ มีการประเมินตัวบ่งชี้ระดับกลยุทธ ์
  4.  มีการด าเนินงานตามแผนที่ได้จัดท าไว้ครบทุกภารกิจ รวมถึงมีการสรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
ปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไข เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์  ปีละ 2 คร้ัง 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบทุกกระบวนการ

ด าเนินงานหลัก (Core Process)  อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยและแนว
ทางการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน 

2. ควรมีการจัดท าแผนงานเชิงรุกที่สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิต  บุคลากร  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ 
 3. ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ มาสู่แผนปฏิบัติราชการ ให้เป็นรูปธรรม  เช่น เอกสารการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง จากแผนกลยุทธ์ มาสู่แผนปฏิบัติราชการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 

จุดแข็ง 
 1.  มีการก าหนดภารกิจหลักเพื่อการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  ตลอดจนมกีารปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส านักวิทยบริการและวิทยาเขตฯ ในด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างด ี
  2 .  มีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการตามภารกิจหลัก   

 3.  มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากโครงการ/กิจกรรมมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  4.  มีการเลือกตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณท์ี่สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้ 
  5.  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
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จุดที่ควรพัฒนา 
   1. การด าเนินงานในบางกิจกรรม/โครงการยังไม่ด าเนินการตามหลักวงจร PDCA คือมีการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ หากแต่ยังไม่มีการน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ให้บริการที่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชุม วางแผนการเนินงานตามหลักวงจร PDCA ในกิจกรรม/ โครงการ ให้ครอบคลุมภารกิจหลัก 

 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 
จุดแข็ง 
 1.  มีการปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับภารกิจหลัก 
 2.  มีการด าเนินงานและระบบการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน พร้อมการติดตาม 

งานอย่างเป็นระบบ 
  3.  หน่วยงานให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา             
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างด ี
   4.  บุคลากรมีจิตให้บริการและมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด ี
   5.  มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6.  สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  - 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการจัดการ        
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
  

 
องค์ประกอบท่ี  4  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2.  มีการบริหารจัดการในทางการเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
3.  มีศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินจากส่วนกลางของวิทยาเขตตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ   
4.  มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยครบทุกโครงการ / กิจกรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการด าเนินงานตามแผนและการรายงานผล

การเงินและงบประมาณ 
 
 

องค์ประกอบท่ี  5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง 
1.  การน าระบบประกันคุณภาพเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจประเมินภายในระดับฝ่าย    

เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงผลการด าเนินงานและเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 
2.  มีผู้แทนที่ท าหน้าที่ประกันคุณภาพของฝ่าย ฝ่ายละ 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะท างานประกันคุณภาพ

ของส านักวิทยบริการ  ซึ่งเป็นการขยายผลความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง  
แต่ยังคงให้ฝ่ายบริหารเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ    

3.  มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่จ ากัดทั้งเร่ือง
จ านวนคน และภารกิจหลักที่มีมากมาย 

4.  ทุกฝ่ายพยายามสร้างตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของฝ่ายตนเอง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายอย่างแท้จริง  

5.  วิทยาเขตก าแพงแสนได้ขอความอนุเคาะห์ข้อสอบมาตรฐานวัดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
เป็นการวัดอัตลักษณ์ของนิสิต มก.ฉกส. 

6.  มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1.  บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และยังไม่สามารถน า 
การประกันคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานประจ าได้อย่างสมบูรณ์ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเก่ียวกับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเพื่อจะได ้

เห็นว่าการประกันคุณภาพ คือส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
 
 

องค์ประกอบท่ี  6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

จุดแข็ง 
1.  ทุกฝ่ายของส านักวิทยบริการมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการจัดท า           

คู่มือปฏิบัติงาน  ได้แก่  
     ฝ่ายบริหาร  

1.  เรื่อง  การเขียนขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
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      ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 1.  เร่ือง การด าเนินการจัดสอบ 
   

     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   1.  เร่ือง การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Switching   
   
     ฝ่ายห้องสมุด   

1.  เร่ือง การก าหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ 
 

     ฝ่ายบรกิารการศึกษา   
    1.  เร่ือง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์   
    
 2.  มีการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไข และด าเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระบบการด าเนินงาน  ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน                
จากผู้ปฏิบัติงานสู่ผู้บริหาร และ จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน   
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  -  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้จะได้วางแผนการด าเนินงานครบตาม
กระบวนการ PDAC และครบทุกกระบวนงานหลัก   
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย  

 ส านัก วิทยบริการ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 10 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 10 แสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝ่าย ส านักวิทยบริการ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ฝ่ายบริหาร - 

 
 

การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของฝ่าย 
 

1. ควรก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จให้
สอดคล้องกับภารกิจหลักของฝ่าย  
2. ควรน าผลการด าเนินการตามตัว
บ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี
และผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ รายงานผลต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
เพื่อพิจารณา 
 

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของแผนกลยุทธ์ส านักกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
และมีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อ
วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามภารกิจ ครบ
ทุกภารกิจ 
 

- ควรมีการระบุผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดและระบุ
ผู้รับผิดชอบได้เมื่อมีการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
 
 

ควรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบ
ทุกกระบวนการด าเนินงานหลัก 
(Core Process) อย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุ
ปัจจัยและแนวทางการ
ด าเนินงานอันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดร่วมกัน 
 

ควรสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีทุกไตร
มาส 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายห้องสมุด 1. มีการจัดท าแผน

ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์โดยมีโครงการ / 
กิจกรรม ที่ครอบคลุม
ภารกิจหลัก มีการก าหนด
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ และระยะเวลา
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
2. การจัดท าแผนงานเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ท าให้แผนประสบ
ความส าเร็จ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

- 
 
 

ควรก าหนดให้มีการทบทวนแผนการ
ปฏิบัติราชการตามช่วงเวลาที่
ก าหนด  เช่น  รอบ  3  เดือน  6 
เดือน และ 9  เดือน เพื่อให้มี
แผนงานท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน 
 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

มีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์
ส านักกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามภารกิจ ครบ
ทุกภารกิจ 

- ควรมีการระบุผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดและระบุ
ผู้รับผิดชอบได้เมื่อมีการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ฝ่ายบริหาร - 

 
 
 
 
 

- 1. ควรส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้ครบทุกภารกิจของ
ฝ่ายบริหาร 
2. ควรส ารวจความต้องการจากกลุ่ม
ผู้รับบริการหลักมาจัดท าแผน
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

- - ควรมีการส ารวจความต้องการ
บริการในประเด็นอ่ืนๆ อาทิเช่น 
สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก เป็น
ต้น เพื่อให้คุณภาพการของการ
ให้บริการมีความหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 
 

ฝ่ายห้องสมุด 1.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ต่อกิจกรรม
ต่างๆ ที่ฝ่ายห้องสมุดจัด
ให้บริการ เช่น กิจกรรมยืม – 
คืน กิจกรรมฉายภาพยนตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ เป็นต้น 
2. มีการด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัยโดยจัดหา
และให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศและจดหมายเหตุที่
ตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 

การด าเนินงานในบางกิจกรรม/
โครงการยังไมด่ าเนินการตาม
หลักวงจร PDCA คือมีการ
ส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ หากแต่ยังไม่มีการ
น าผลการส ารวจมาวิเคราะห์
การจัดให้บริการที่ชัดเจน 

ควรประชุม วางแผนการเนินงาน
ตามหลักวงจร PDCA ในกิจกรรม/ 
โครงการ ให้ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของฝ่าย 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรอบปีการศึกษา 2554 พบว่า
มีตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้น 13 
โครงการ/กิจกรรม แต่ฝ่าย
รายงานผลการด าเนินงานมา 5 
โครงการ/กิจกรรม 

1. ควรส ารวจความพึงพอใจให้
ครอบคลุมทุกโครงการ /กิจกรรม 
ตามตัวบ่งช้ีที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  
2. ควรมีการส ารวจความต้องการ
และความพึงพอใจ ให้ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการทุกประเภท 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

- - ควรมีการส ารวจความต้องการบริการในประเด็นอื่นๆ 
อาทิเช่น สถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 
เพื่อให้คุณภาพการของการให้บริการมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
ฝ่ายบริหาร - 

 
 

- 
 
 

1. ควรแสดงหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมิน   

ฝ่ายทะเบียน
และประมวลผล 

มีการประเมินระบบ
ธรรมาภิบาลโดยใช้
ระบบสารสนเทศ 
 

- - 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการประเมินระบบ
ธรรมาภิบาลโดยใช้
ระบบสารสนเทศ  

- 1. ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 2ควรเพิ่มหลักฐานที่แสดง
ถึงการน าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน  
2. ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 3 การอ้างรายงานการ
ประชุมควรระบุว่าเป็นรายงานการประชุมครั้งท่ีเท่าไร 
และวาระที่เท่าไร เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจเอกสาร 
3. ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 4  
- รายงานการประชุมของฝ่ายได้แสดงถึงการประชุม
แบ่งงานและด าเนินงานต่างๆ แต่เพื่อความชัดเจนของ
หลักฐานควรระบุ ครั้งท่ี และวาระการประชุมให้
ชัดเจน 
4. ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ 6  
- ตามเล่ม SAR มีการบรรยายหลักธรรมาภิบาลของ
หัวหน้าฝ่ายครบทั้ง 10 ข้อ แต่ยังขาดหลักฐานที่น ามา
ประกอบ ซึ่งหากจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้ จะต้อง
แสดงหลักฐานครบทั้ง 10 ข้อ 
- ควรแสดงแบบฟอร์มการประเมินหลักธรรมาภิบาล 
เนื่องจากเมื่อเข้าระบบแล้ว หากไม่อยู่ในช่วงการ
ประเมิน จะเข้าดูแบบฟอร์มไม่ได้ 
5. ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เกณฑ์ข้อ  7 หลักฐานไม่ชัดเจน 
เนื่องจากไม่พบรายงานการประชุมฝ่าย 
6. ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ไม่พบหลักฐานการเข้าร่วมอบรมของ
บุคลากร 2 ท่าน จึงควรเพิ่มเอกสารการเข้าร่วมอบรม
ของบุคลากรอีก 2 ท่านดังกล่าว 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายห้องสมุด 1. หัวหน้าและบุคลากรของฝ่าย

ตระหนักและให้ความส าคัญของการ
จัดการความรู้ในฝ่าย พร้อมทั้งมี
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้
ผ่านเวที km ของฝ่ายที่ชัดเจนและ
สามารถในมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
2. ฝ่ายห้องสมุดมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้ส าหรับน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

- - 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

มีการประเมินระบบธรรมาภิบาลโดย
ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ   
 

ทุกฝ่ายขอประเมินในภาพรวมของส านักวิทยบริการ 
    
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ฝ่ายบริหาร - - - 
ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

- - ควรมีตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของ
ฝ่ายที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจหลัก 
 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีแนวปฏิบัติที่ดี คู่มือการ
ปฏิบัติงาน “การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการจ้างต่อและการ
พิจารณาเลื่อนค่าจ้าง” 
 

- 1. เสนอให้ตรวจประเมิน
องค์ประกอบท่ี 5 ในภาพรวมส านัก 
2. สามารถอ้างความร่วมมือ
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย ท่ีวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนครได้ไปมีเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยอื่น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายห้องสมุด 1.ฝ่ายห้องสมุดให้ความส าคัญในการ

น าระบบการประกันคุณภาพเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจ
ประเมินภายในระดับฝ่ายเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือสะท้อน และก่อให้เกิดการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าคู่มือ
การก าหนดรหัสเอกสารจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  
 

1. บุคลากรบางส่วนยังขาด
ความเข้าใจในการด้านการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
กับงานประจ า 
2. การจัดกิจกรรมด้าน
งานประกันคุณภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัยยังมี
กิจกรรมน้อยเกินไป 
 

1.ควรอบรมให้ความรู้และความ
เข้าใจด้านการด าเนินงานประกัน
คุณภาพกับการปฏิบัติงานประจ า
ให้กับบุคลากรของฝ่าย เพื่อให้
สามารถพัฒนาและด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพให้เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฎิบัติงาน
ประจ าได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ควรประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการจัด
กิจกรรมความร่วมมือด้านการ
ประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

มีตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์ของฝ่ายที่
พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก  คือตัวบ่งช้ี 5.2  
จ านวนบัณฑิตที่ผ่านการประเมิน
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ขอตรวจประเมินในระดับส านัก 
 

- - 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ฝ่ายบริหาร 
 

- - - 

ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 

มีการทบทวนการด าเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 

- - 

ฝ่ายห้องสมุด มีการวิเคราะห์กระบวนงานหลักท่ี
ครอบทุกทุกภารกิจหลักของฝ่าย 
และน ากระบวนงานไปปรับปรุงโดย
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

- - 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

มีการทบทวนการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการ 
 

- - 
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  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามรอบปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 นั้น ส านัก 
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
(สปค.02) รายละเอียดดังนี้ 

  1.  ข้อเสนอแนะภาพรวม  จ านวน  4  ข้อ ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการครบทั้ง 4 ข้อ  คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

  2.  ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

   องค์ประกอบที่ 1  จ านวน 2  ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อยครบทั้ง 2 ข้อ ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100  

   องค์ประกอบที่ 2  จ านวน 3  ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อย 2 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 66.67            
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ คือ กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักวิทยบริการครบ
ทุกภารกิจหลักและจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาปรับปรุง  

   องค์ประกอบที่ 3  จ านวน 5  ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อย 2 ข้อ  คิดเป็น ร้อยละ 66.67            
อยู่ระหว่างด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 3 ข้อ ได้แก่  

    1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ    

    2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทราบแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

    3. ประชุมแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละงาน  

   องค์ประกอบที่ 4  ไม่มีข้อเสนอแนะ  

  องค์ประกอบที่ 5  จ านวน 4 ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อย 3 ข้อ  คิดเป็น ร้อยละ 75  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ได้พัฒนาไปแล้วคิดเป็น   
ร้อยละ 80 ของกิจกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ยังไม่มีการน าไปใช้งานจริง   

  องค์ประกอบที่ 6  จ านวน 2  ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อยครบทั้ง 2 ข้อ ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)  

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2

ผู้ปฏิบัติงาน 
1. การส ารวจความต้องการ
และการประเมินความพึง
พอใจไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ
หลักที่ส าคัญและทุกกลุ่มของ
ผู้รับบริการ 

1. ควรส ารวจความต้องการ
และประเมินความพึงพอใจให้
ครอบคลุมภารกิจหลักโดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการ
ให้บริการและมีการประเมินที่
ครอบคลุมทั้งในด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
คุณภาพการให้บริการ 

ขาดการส ารวจความต้องการ
และการประเมินความพึงพอใจ 
ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส ารวจความต้องการ และ
ประเมินความพึงพอใจ 
ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. 

ส ารวจความพึงพอใขของ
ผู้รับบริการและส ารวจ
ความต้องการรับบริการ
จากส านักวิทยบริการครบ
ทุกภารกิจหลัก 

ทุกภารกิจมีการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการครบ 
100% 

พ.ย.55 และ 
มิ.ย.56 

- ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

2. ไม่พบการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์
และการน าผลการประเมินตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์
และควรน าผลการประเมินตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ควรมีการวิเคราะห์ หรือ
ทบทวนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  

ขาดการทบทวนและประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์
และน าผลการประเมินตัวบ่งชี้
ของแผนมาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

จัดกิจกรรมเพื่อทบทวนตัว
บ่งชี้ของแผนกลุยุทธ์ให้
สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ 

แผนกลยุทธ์มีความเชื่อมโยง
กับแผนประจ าปีและ
สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพ 

มี.ค.56 และ 
ก.ย.56 

4,000 ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

3. การก าหนด
กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงานไม่
ชัดเจนและไม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันในแต่ละภารกิจ
หลัก 

3. ควรทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักให้ชัดเจน
ต่อเนื่องตั้งแต่การก าหนด
ประเด็นกระการด าเนินงาน
หลัก การทบทวน การ
ออกแบบ และทบทวนหรือ
ปรับปรุงคู่มือตลอดจน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
ประเด็นเดียวกัน  

ขาดการทบทวน
กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานไม่
ชัดเจน และไม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันในแต่ละภารกิจ
หลัก 

แต่งคณะท างานทบทวน
กระบวนงานหลัก ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจากทุก
ฝ่าย 

กิจกรรมทบทวน
กระบวนงานหลักของทุก
ฝ่าย 

กระบวนงานหลักทีมีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงอย่าง
น้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน
หลัก 

 พ.ย.55 และ 
มี.ค.56 

4,000 ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2

ผู้ปฏิบัติงาน 
 4. ควรเขียนรายงานการ

ประเมินตนเองที่เชื่อมโยง
และสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของส านัก
มากกว่าระดับฝ่าย อีกทั้ง
หลักฐานที่น ามาอ้างอิง ควร
ได้รับการรับรองจาก
ผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การ
ลงนามรายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
โครงการ 

บุคลากรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองเพื่อ
เช่ือมโยงผลสะท้อนการ
ด าเนินงานในภาพรวมของ
ส านักฯ ที่ชัดเจน ทั้งนี้เพราะ
มีการรวบรวมข้อมูลขึ้นมา
จากฝ่ายต่างๆ  

สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
อบรมในหลักสูตร
เลขานุการ และกรรมการ 
เพื่อส่งเสริมการเป็น
คณะกรรมการเพื่อการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับส านัก สถาบัน  

ส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสูตรเลขานุการ 
และกรรมการ ร่วมกับ 
วข.และ มก. จัดขึ้น  

บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการอบรมตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร  
ร้อยละ 100 

 ต.ค.55 ถึง 
ก.ย.56 

20,000 ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

องค์ประกอบที่ 1           
 1.  ควรมีการประเมิน

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์
และควรน าผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งมีการวิเคราะห์ หรือ
ทบทวนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อหาสาเหตุและ
ทบทวนตัวบ่งชี ้ 
 

ขาดการประเมินความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ ์

จักกิจกรรมเพื่อทบทวน
และประเมินตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ไปปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การประเมินผล
การด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

มี.ค.56 และ 
ก.ย.56 

2,985 ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

ฝ่ายบริหาร 

 2. ควรก าหนดเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้จริง  

ขาดการก าหนดเป้าหมายตัว
บ่งชี้ที่สามารถวัดได้จริง 

จักกิจกรรมเพื่อทบทวน
และประเมินตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ไปปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การประเมินผล
การด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 
 

มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

มี.ค.56 และ 
ก.ย.56 

2,985 ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2

ผู้ปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่  2           
1. การประเมินความพึง
พอใจไม่ครอบคลุมภารกิจ
หลักที่ส าคัญและทุกกลุ่ม
ของผู้รับบริการ เช่น นิสิต 
และบุคลากร  

1. ควรประเมินความพึง
พอใจให้ครอบคลุมภารกิจ
หลักโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการ
ให้บริการและมีการประเมิน
ที่ครอบคลุมทั้งในด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
คุณภาพการให้บริการ 

ขาดการส ารวจความพึง
พอใจ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใขของผู้รับบริการ
ส านักวิทยบริการครบ
ทุกภารกิจหลัก 

ทุกภารกิจมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการครบทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการ 

พ.ย.55 และ 
มิ.ย.56 

- ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การส ารวจ 

2. การส ารวจความต้องการ
ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ของผู้รับบริการ 

2. ควรมีการส ารวจความ
ต้องการให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มของผู้รับบริการ เช่น 
นิสิต บุคลากร และ
บุคคลภายนอก 

ขาดการส ารวจความ
ต้องการให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มผู้รับบริการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส ารวจความต้องการ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

กิจกรรมส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ส านักวิทยบริการครบ
ทุกภารกิจหลัก 

ทุกภารกิจมีการส ารวจ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการครบทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการ 

พ.ย.55 และ 
มิ.ย.56 

- ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การส ารวจ 

  

3. ควรน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจ
มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการในรอบปีต่อไป
ให้ชัดเจน 

ขาดการน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินความพึงพอใจ
มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการในรอบปีต่อไป
ที่ชัดเจนเพียงแต่มี
ข้อเสนอแนะไว้ในโครงการ/
กิจกรรมเท่านั้น จึงท าให้ขาด
การน าข้อมูลที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการให้บริการ  
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใขของผู้รับบริการ
ส านักวิทยบริการครบ
ทุกภารกิจหลักและ
จัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการ 

มีแผนการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการ 

พ.ย.55 และ 
มิ.ย.56 

- ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การส ารวจ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2

ผู้ปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่ 3           
1. ยังไม่พบการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
และความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

1. ควรมีการด าเนินด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นไป
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร
และแผนความก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ (career 
path) โดยการก าหนด
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
งบประมาณสนับสนุน 

ขาดการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

แต่งต้ังคณะท างาน
พัฒนาบุคลากร เพื่อ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การพัฒนาบุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสายา
อาชีพให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองแผนพัฒนา
บุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

 พ.ย.55 และ 
มี.ค.56 

20,000 ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 

  2. ควรส่งเสริมให้มี
กระบวนการในการให้
ความรู้ ปลูกฝังด้าน
จรรยาบรรณแก่บุคลากร 
และมีการติดตามประเมินผล
ในด้านจรรยาบรรณที่ชัดเจน 

ขาดการประเมินผลในด้าน
จรรยาบรรณ 

ก าหนดเป็น 1 แนวทาง
ตามสมรรถณหลักของ
ส านักวิทยบริการที่
ต้องการ  

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ทราบแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุง 

1. มีแบบประเมิน  และ 
2. มีการด าเนินงานตาม
แผน 

 1 ต.ค.55 ถึง 
30 ก.ย.56 

 - ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 

  3. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกประเด็นที่จะน ามา
บริหารความเส่ียงของส านัก 
ซ่ึงควรจะเป็นความเส่ียงที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ความปลอดภัยของบุคลากร 
ผู้รับบริการ หรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์หรือความมั่นคง
ของส านัก ซ่ึงจะท าให้
สามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบอันรุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้นกับส านักได้อย่าง
แท้จริง 

ขาดการวิเคราะห ์ แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

ประชุมแนวทางการ
วิเคราะห์ความเส่ียง
ในแต่ละงาน 

แผนการบริหารความ
เส่ียงของส านักวิทบริการ 

 1 ต.ค.55 ถึง 
30 ก.ย.56 

 - ผอ. / ผช.ผอ. 
พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
บริหารความ
เส่ียง 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 
4. แนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2

ผู้ปฏิบัติงาน 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานด้าน

ความเส่ียงของส านักควรมีแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

ขาดแผนการด าเนินงานด้าน
ความเส่ียงที่มีความชัดเจน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและ
จัดท าแผนการ
ด าเนินงานบริหาร
ความเส่ียงของส านัก 

ประชุมเพื่อด าเนินงาน มีแผนการด าเนินงานด้าน
ความเส่ียงที่ชัดเจน 

1 ต.ค.55 ถึง 
30 ก.ย.56 

- ผอ. / ผช.
ผอ. พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
บริหารความ

เส่ียง 

 5. ส านักฯ ควรเพิ่มช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายใน
ส านักฯ 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรมีน้อย 

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ช่องทางเพื่อเสนอ
ความคิดเห็นจาก
บุคลากร เช่น เวที KM 
เว็ปไซต์ฝ่าย  

เวที KM  และ เว็ปไซต์
ฝ่าย 

ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 2 ช่องทาง 

1 ต.ค.55 ถึง 
30 ก.ย.56 

- ผอ. / ผช.
ผอ. 

ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 4          
 -         
องค์ประกอบที่ 5          
1.  ขาดการด าเนิน
กิจกรรมระหว่าง
เครือข่ายประกัน
คุณภาพ  

- ส านักวิทยบริกาครขาดกิจกรรม
ระหว่างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

จัดกิจกรรมแลก
เปลียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพกับ
หน่วยภายนอก 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

มีกิจกรรมร่วมกันกับ
เครือข่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง 
/ ป ี

 ม.ค.56  5,000 ผอ. / ผช.
ผอ. พรศักดิ์ 

ฝ่ายห้องสมุด 

  1. ควรจัดกิจกรรมระหว่าง
เครือข่ายในหลายรูปแบบ เช่น 
เครือข่ายระหว่างส านักหอสมุด 
(Pulinet) ในด้านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ เครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย  

ส านักวิทยบริการขาดกิจกรรม
ระหว่างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

จัดกิจกรรมแลก
เปลียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพกับ
หน่วยภายนอก 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

มีกิจกรรมร่วมกันกับ
เครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง 
/ ป ี

 พ.ย.56   ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

  2. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพควรเชื่อมโยงและ
สามารถสนับสนุนการประกัน
คุณภาพที่ชัดเจนในทุก
องค์ประกอบ 

ขาดการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพที่ชัดเจนในทุก
องค์ประกอบ 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ทบทวนความเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุน 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศที่
เช่ือมโยงข้อมูลและ
สนับสนุนงานประกัน
คุณภาพของส านัก 

 ต.ค.55 - ก.ย.
56 

  ผอ.สวบ./
ผช.ผอ. 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 
4. แนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7. 

งบประมาณ 
8. ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
9.1ผู้ก ากับ

ดูแล 
9.2

ผู้ปฏิบัติงาน 
 3. ควรพัฒนาการประเมิน

ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบตาม
วงจร PDCA เพื่อพัฒนาเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

ควรท าความเข้าใจกับการ
ประเมินทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นระบบตาม
วงจร PDCA เพื่อพัฒนาเป็น
แนวฏิบัติที่ดีต่อไป 

จัดอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหา
บุคลากรส านักวิทย
บริการขาดความเข้าใจ
ในเกณฑ์มาตรฐาน
และกระบวนการ
แก้ปัญหาแบบวงจร 
PDCA 

กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
แบบวงจร PDCA 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการแบบวงจร 
PDCA 

 เม.ย. 56 - ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

องค์ประกอบที่ 6           
1.  การก าหนด
กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน
ไม่ชัดเจนและไม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันในแต่ละภารกิจ
หลัก  

- ขาดการทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักให้ชัดเจน และ
ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันในแต่ละ
ภารกิจหลัก 

แต่งคณะท างาน
ทบทวนกระบวนงาน
หลัก ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกฝ่าย 

กิจกรรมทบทวน
กระบวนงานหลักของ
ทุกฝ่าย 

กระบวนงานหลักทีมีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงอย่าง
น้อยฝ่ายละ 1 
กระบวนงานหลัก 

 พ.ย.55 และ 
มี.ค.56 

- ผอ.สวบ./ผช.
ผอ. 

ฝ่ายบริหาร 

  1. ควรทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักให้ชัดเจน
ต่อเนื่องต้ังแต่การก าหนด
ประเด็นกระการด าเนินงาน
หลัก การทบทวน การ
ออกแบบ และทบทวนหรือ
ปรับปรุงคู่มือตลอดจน 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องในประเด็น
เดียวกัน  

ขาดการทบทวน
กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานไม่
ชัดเจน และไม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันในแต่ละภารกิจหลัก 

แต่งคณะท างาน
ทบทวนกระบวนงาน
หลัก ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้แทนจากทุกฝ่าย 

กิจกรรมทบทวน
กระบวนงานหลักของ
ทุกฝ่าย 

 กระบวนงานหลักทีมีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงอย่าง
น้อยฝ่ายละ 1 
กระบวนงานหลัก 

 พ.ย.55 และ 
มี.ค.56 

- ผอ.สวบ./ผช.
ผอ. 

ฝ่ายบริหาร 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02)  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554  ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

1. การส ารวจความ
ต้องการและการประเมิน
ความพึงพอใจไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก
ที่ส าคัญและทุกกลุ่มของ
ผู้รับบริการ 

1. ควรส ารวจความต้องการ
และประเมินความพึงพอใจให้
ครอบคลุมภารกิจหลักโดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการ
ให้บริการและมีการประเมินที่
ครอบคลุมทั้งในด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
คุณภาพการให้บริการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส ารวจความต้องการ 
และประเมินความพึง
พอใจ ส านักวิทยบริการ 
มก.ฉกส. 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและ
ส ารวจความต้องการ
รับบริการจากส านัก
วิทยบริการครบทุก
ภารกิจหลัก 

ทุกภารกิจมีการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการครบ 
100% 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของแต่ละฝ่าย
และด าเนินการส ารวจความ
ต้องการในรูปแบบออนไลน์
และการแจกแบบสอบถาม
ไปยังหน่วยงาน 

100  พ.ย.2555 
ถึง พ.ค.
2556 

- ผช.ผอ.(นาย
พรศักดิ์) 

คณะท างาน 
ส ารวจความ
พึงพอใจและ

ความ
ต้องการ 

2. ไม่พบการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกล
ยุทธ์และการน าผลการ
ประเมินตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์
และควรน าผลการประเมินตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ควรมีการวิเคราะห์ หรือ
ทบทวนตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  

จัดกิจกรรมเพื่อทบทวน
ตัวบ่งชี้ของแผนกลุยุทธ์
ให้สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์

แผนกลยุทธ์มีความ
เช่ือมโยงกับแผน
ประจ าปีและ
สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์สวบ. 
ประจ าปี งบประมาณ 2555 
- 2558 

100  29 
สิงหาคม 
2555 

2,984 ผช.ผอ. ฝ่ายบริหาร 

3. การก าหนด
กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน
ไม่ชัดเจนและไม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันในแต่ละ
ภารกิจหลัก 

3. ควรทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักให้ชัดเจน
ต่อเนื่องต้ังแต่การก าหนด
ประเด็นกระการด าเนินงาน
หลัก การทบทวน การ
ออกแบบ และทบทวนหรือ
ปรับปรุงคู่มือตลอดจน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
ประเด็นเดียวกัน  

คณะท างานประกัน
คุณภาพ ส านักฯ 
ทบทวนกระบวนงาน
หลักแต่ละฝ่าย ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ทุกฝ่ายเป็นผู้ขับเคลื่อน
ในการทบทวน
กระบวนงานหลัก 

กิจกรรมทบทวน
กระบวนงานหลักของ
ทุกฝ่าย 

กระบวนงานหลักที
มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงอย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 
กระบวนงานหลัก 

ทุกฝ่ายมีการทบทวน
กระบวนงานหลักเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (ได้ร่วมกับโครงการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์) 

100  29 
สิงหาคม 
2555 

 - ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

 4. ควรเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองที่เชื่อมโยงและ
สะท้อนผลการด าเนินงานของ
ส านักมากกว่าระดับฝ่าย อีกทั้ง
หลักฐานที่น ามาอ้างอิง ควร
ได้รับการรับรองจาก
ผู้รับผิดชอบหลัก เช่น การลง
นามรายงานการประชุม 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าโครงการ 
 

สนับสนุนให้บุคลากร
เข้าอบรมในหลักสูตร
เลขานุการ และ
กรรมการ เพื่อส่งเสริม
การเป็นคณะกรรมการ
เพื่อการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับส านัก 
สถาบัน  

ส่งบุคลากรเข้าอบรม
ในหลักสูตร
เลขานุการ และ
กรรมการ ร่วมกับ 
วข.และ มก. จัดขึ้น  

บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมผ่านการ
อบรมตาม
ข้อก าหนดของ
หลักสูตร  ร้อยละ 
100 

ส านักวิทยบริการได้ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรเลขานุการ จ านวน 
2 คน เพื่อทราบรายละเอียด
และหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพมากขึ้น 

100   24- 26 
เมษายน 
2556 

5,588 ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

องค์ประกอบที่ 1            
 1.  ควรมีการประเมิน

ความส าเร็จของแผนกลยุทธ ์
และควรน าผลการประเมินตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมี
การวิเคราะห์ หรือทบทวนตัว
บ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
เพื่อหาสาเหตุและทบทวนตัว
บ่งชี ้ 
 

จักกิจกรรมเพื่อทบทวน
และประเมินตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ไปปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการ 
มก.ฉกส. 

มีแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์สวบ. 
ประจ าปี งบประมาณ 2555 
- 2558 

100  29 
สิงหาคม 
2555 

2,984 ผช.ผอ. ฝ่ายบริหาร 

 2. ควรก าหนดเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้จริง  

จักกิจกรรมเพื่อทบทวน
และประเมินตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ไปปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการ 
มก.ฉกส. 
 

มีแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ ์สวบ. 
ประจ าปี งบประมาณ 2555 
- 2558 

100  29 
สิงหาคม 
2555 

2,984 ผช.ผอ. ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

1. การประเมินความพึง
พอใจไม่ครอบคลุม
ภารกิจหลักที่ส าคัญและ
ทุกกลุ่มของผู้รับบริการ 
เช่น นิสิต และบุคลากร  

1. ควรประเมินความพึงพอใจ
ให้ครอบคลุมภารกิจหลักโดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการ
ให้บริการและมีการประเมินที่
ครอบคลุมทั้งในด้าน
กระบวนการ เจ้าหน้าที่ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
คุณภาพการให้บริการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใขของ
ผู้รับบริการส านักวิทย
บริการครบทุกภารกิจ
หลัก 

ทุกภารกิจมีการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการครบทุก
กลุ่มผู้รับบริการ 

ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจครบทุกภารกิจและทุก
กลุ่มผู้รับบริการ กลุ่มนิสิต 
และอาจารย์ทางออนไลน์ 
ส่วนเจ้าหน้าที่ได้ส่ง
แบบสอบถามไปยัง
หน่วยงาน 

100  พ.ย.2555 
ถึง พ.ค.
2556 

- ผช.ผอ.(นาย
พรศักดิ์) 

คณะท างาน 
ส ารวจความ
พึงพอใจและ

ความ
ต้องการ 

2. การส ารวจความ
ต้องการยังไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่มของผู้รับบริการ 

2. ควรมีการส ารวจความ
ต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ของผู้รับบริการ เช่น นิสิต 
บุคลากร และบุคคลภายนอก 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส ารวจความต้องการ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

กิจกรรมส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการส านักวิทย
บริการครบทุกภารกิจ
หลัก 

ทุกภารกิจมีการ
ส ารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการครบทุก
กลุ่มผู้รับบริการ 

ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการครบทุกกลุ่มบริการ 
ส าหรับบุคคลภายนอกจะมี
การส ารวจจากข้อเสนอแนะ
ในโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

100  พ.ย.2555 
ถึง พ.ค.
2556 

- ผช.ผอ.(นาย
พรศักดิ์) 

คณะท างาน 
ส ารวจความ
พึงพอใจและ

ความ
ต้องการ 

 3. ควรน าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินความพึงพอใจมา
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการในรอบปีต่อไปให้
ชัดเจน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินความพึงพอใจ 
ส านักวิทยบริการ มก.
ฉกส. 

กิจกรรมส ารวจความ
พึงพอใขของ
ผู้รับบริการส านักวิทย
บริการครบทุกภารกิจ
หลักและจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการ 

มีแผนการพัฒนา
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

มีการน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและจัดท าแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการในรอบปีการศึกษา 
2556 

80  มิ.ย.2556  
ถึง ก.ย.
2556 

- ผช.ผอ.(นาย
พรศักดิ์) 

คณะท างาน 
ส ารวจความ
พึงพอใจและ

ความ
ต้องการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 3            
1. ยังไม่พบการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  

1. ควรมีการด าเนินด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรและ
แผนความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ (career path) โดยการ
ก าหนดระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
และงบประมาณสนับสนุน 

แต่งต้ังคณะท างาน
พัฒนาบุคลากร เพื่อ
ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การพัฒนา
บุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสายา
อาชีพให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองแผนพัฒนา
บุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

มีการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรและ
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ของส านักที่ชัดเจน 

80  ต.ค. 2555 
ถึง  ก.ย.
2555 

 - ผอ. / ผช.
ผอ. พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 

  2. ควรส่งเสริมให้มี
กระบวนการในการให้ความรู้ 
ปลูกฝังด้านจรรยาบรรณแก่
บุคลากร และมีการติดตาม
ประเมินผลในด้าน
จรรยาบรรณที่ชัดเจน 
 

ก าหนดเป็น 1 แนวทาง
ตามสมรรถณหลักของ
ส านักวิทยบริการที่
ต้องการ  

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ทราบแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุง 

1. มีแบบประเมิน  
และ 2. มีการ
ด าเนินงานตามแผน 

1. มีแบบประเมิน  และ 2. 
มีการด าเนินงานตามแผน 

80  ต.ค. 2555 
ถึง  ก.ย.
2555 

 - ผอ. / ผช.
ผอ. พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 

  3. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกประเด็นที่จะน ามาบริหาร
ความเส่ียงของส านัก ซ่ึงควรจะ
เป็นความเส่ียงที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและความปลอดภัยของ
บุคลากร ผู้รับบริการ หรือต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือความ
มั่นคงของส านัก ซ่ึงจะท าให้
สามารถป้องกันหรือลด
ผลกระทบอันรุนแรงที่อาจเกิด
ขึ้นกับส านักได้อย่างแท้จริง 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

ประชุมแนวทางการ
วิเคราะห์ความเส่ียง
ในแต่ละงาน 

มีการวิเคราะห์
ความเส่ียงในแต่ละ
งาน 

แผนการบริหารความเส่ียง
ของส านักวิทบริการ 

80  ต.ค. 2555 
ถึง  ก.ย.
2555 

 - ผอ. / ผช.
ผอ. พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

 4. คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านความเส่ียงของส านักควรมี
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและ
จัดท าแผนการ
ด าเนินงานบริหารความ
เส่ียงของส านัก 

ประชุมเพื่อ
ด าเนินงาน 

มีแผนการ
ด าเนินงานด้าน
ความเส่ียงที่ชัดเจน 

มีแผนการด าเนินงานด้าน
ความเส่ียงที่ชัดเจน 

100  ต.ค. 2555 
ถึง พ.ค.
2555 

 - ผอ. / ผช.
ผอ. พรศักดิ์ 

คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 

 5. ส านักฯ ควรเพิ่มช่อง
ทางการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในส านักฯ 

จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทาง
เพื่อเสนอความคิดเห็น
จากบุคลากร เช่น เวที 
KM เว็ปไซต์ฝ่าย  

เวที KM  และ เว็ป
ไซต์ฝ่าย 

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 2 
ช่องทาง 

1. มีการจัดกิจกรรม KM 
ทุกเดือน และ 2 มีเว็ปไซต์
ฝ่ายทุกฝ่าย 

100  ต.ค. 2555 
ถึง พ.ค.
2556 

 - ผอ. / ผช.
ผอ. (อ.
ศิริพร) 

ฝ่ายบริหาร
และ

คณะท างาน 
KM 

องค์ประกอบที่ 4           
 -          
องค์ประกอบที่ 5           
1.  ขาดการด าเนิน
กิจกรรมระหว่าง
เครือข่ายประกันคุณภาพ  

- จัดกิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพกับหน่วย
ภายนอก 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

มีกิจกรรมร่วมกัน
กับเครือข่ายอย่าง
น้อย 1 ครั้ง / ปี 

ส านักวิทยบริการมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุรภาพ กับ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

100   30 
เมษายน 
2556 

1,976 ผอ. / ผช.
ผอ. ศิริพร 

คณะท า 
งาน QA 

  1. ควรจัดกิจกรรมระหว่าง
เครือข่ายในหลายรูปแบบ เช่น 
เครือข่ายระหว่างส านักหอสมุด 
(Pulinet) ในด้านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ เครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาระหว่าง 4 
มหาวิทยาลัย  

จัดกิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพกับหน่วย
ภายนอก 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

มีกิจกรรมร่วมกัน
กับเครือข่ายด้าน
การประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 1 ครั้ง / 
ปี 

1. มก.ฉกส.ได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงเครือข่าย
ความร่วมมือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหว่าง มก.ฉกส.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร   มหาวิทยาลัย
นครพนม  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร ณ วันที่ 17 
พฤษภาคม 2555    

100  1 ต.ค.55 
ถึง 31 พ.ค.

56 

  ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

     2. ส านักวิทยบริการมีการ
จัดกิจกรรมที่สร้างเครือข่าย
ด้านการประกันคุณภาพ  
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านงานทะเบียน  การ
บริการการศึกษา  งาน
บัณฑิตศึกษา และงาน
ประกันคุณภาพ กับ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ใน
วันที่ 30 เมษายน 2556  
 

     

     3. ฝ่ายห้องสมุดมีการ
ประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุด 4 วข.อย่าง
ต่อเนื่องโดยการหมุนเวียน
กันเป็นเจ้าภาพในทุก วข..
พร้อมกับมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพด้วย 
 

     

 2. ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
ควรเชื่อมโยงและสามารถ
สนับสนุนการประกันคุณภาพที่
ชัดเจนในทุกองค์ประกอบ 

จัดกิจกรรมเพื่อทบทวน
ความเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุน 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศ
ที่เชื่อมโยงข้อมูล
และสนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพของ
ส านัก 

มีการทบทวนความเชื่อมโยง
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
การประกันคุณภาพ 2 
ระบบ คือ ระบบการบันทึก
โครงการ และระบบบันทึก
ข้อมูล SAR  
 

 ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรม เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบ ยัง
ไม่มีการน าไปใช้
งานจริง 

 1 ต.ค.55 
ถึง 30 ก.ย.

56 

 - ผอ.สวบ./
ผช.ผอ.(พร

ศักดิ)์ 

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8.ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. งปม. 
9.ผู้รับผิดชอบ 

9.1ผู้ก ากับ
ดูแล 

9.2 ผู้ปฏิบัติ 
งาน 

 3. ควรพัฒนาการประเมิน
ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เป็นระบบตาม
วงจร PDCA เพื่อพัฒนาเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

จัดอบรมเกี่ยวกับ
กระบวนการแก้ปัญหา
บุคลากรส านักวิทย

บริการขาดความเข้าใจ
ในเกณฑ์มาตรฐานและ
กระบวนการแก้ปัญหา

แบบวงจร PDCA 

กิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ

แบบวงจร PDCA 

บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการแบบ
วงจร PDCA 

การประเมินความรู้
ความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนิสิต ปีที่ 

1 มก.ฉกส. 

100 จ านวน 3 
ครั้ง คือ 

วันที่ 8 ก.ย.
55 วันที่ 13 
ต.ค.55 วันที่ 
5 ม.ค.56 

และวันที่ 16 
มี.ค.56 

12,450 ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

องค์ประกอบที ่6           
1.  การก าหนด
กระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน
ไม่ชัดเจนและไม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันในแต่ละ
ภารกิจหลัก  

- คณะท างานประกัน
คุณภาพ ส านักฯ 
ทบทวนกระบวนงาน
หลักแต่ละฝ่าย ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ทุกฝ่ายเป็นผู้ขับเคลื่อน
ในการทบทวน
กระบวนงานหลัก 

กิจกรรมทบทวน
กระบวนงานหลักของ
ทุกฝ่าย 

กระบวนงานหลักที
มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงอย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 
กระบวนงานหลัก 

ทุกฝ่ายมีการทบทวน
กระบวนงานหลักเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (ได้ร่วมกับโครงการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์)  นอกจากนี้แต่ละฝ่าย
ยังมีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน 

100  29 
สิงหาคม 
2555 

 - ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 

  1. ควรทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ
ด าเนินงานหลักให้ชัดเจน
ต่อเนื่องต้ังแต่การก าหนด
ประเด็นกระการด าเนินงาน
หลัก การทบทวน การ
ออกแบบ และทบทวนหรือ
ปรับปรุงคู่มือตลอดจน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน
ประเด็นเดียวกัน  

คณะท างานประกัน
คุณภาพ ส านักฯ 
ทบทวนกระบวนงาน
หลักแต่ละฝ่าย ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ทุกฝ่ายเป็นผู้ขับเคลื่อน
ในการทบทวน
กระบวนงานหลัก 

กิจกรรมทบทวน
กระบวนงานหลักของ
ทุกฝ่าย 

กระบวนงานหลักที
มีการทบทวนหรือ
ปรับปรุงอย่างน้อย
ฝ่ายละ 1 
กระบวนงานหลัก 

ทุกฝ่ายมีการทบทวน
กระบวนงานหลักเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (ได้ร่วมกับโครงการ
ทบทวนตัวบ่งชี้ตามแผนกล
ยุทธ์)  นอกจากนี้แต่ละฝ่าย
ยังมีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน 

100  29 
สิงหาคม 
2555 

 - ผช.ผอ.(อ.
ศิริพร) 

คณะท า 
งาน QA 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับส านักประจ าปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ในวันที ่20-21 มิถุนายน 2556 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง   ผลการประเมินคุณภาพจะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อส านักวิทยบริการ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีโดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษาการศึกษา 255 25555 ได้แก ่  ได้แก ่  
 

1.  รองศาสตราจารย์พิภพ  ลลิตาภรณ์  ประธานคณะกรรมการ  
2.  อาจารย์พณิฐา   ยงพิทยาพงศ์   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวโอลักษณ์  เทียมศักดิ์   กรรมการ 
4.  นายแสวง  บุญราศรี    กรรมการ 
5.  นางอรุณศรี   นิภานันท์   กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาวรัตติยาภรณ์  บุญทวีไพศาล  ผู้ช่วย เลขานุการ 

 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 
2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ         
มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00  5.00  -  -  5.00  5.00  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก -  -  5.00  5.00  4.46  3.88  4.64  4.63  

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00  5.00 
(3.5)  

5.00  4.80  - - 5.00  4.80  

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00  5.00  - - 5.00  5.00  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00  4.00  - - 5.00  4.00  

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00  5.00  - - 5.00  5.00  

เฉลี่ยภาพรวม 5.00  5.00  5.00  4.80  4.46  3.88  4.91  4.74  
ผลการประเมิน ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก  ดี ดี  ดีมาก  ดีมาก  

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร 
2. ยุทธศาสตร์รวมบริการประสานภารกิจ ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน   เป็นแนว

ปฏิบัติที่ 
ดี ที่หน่วยงานอื่นใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรยึดเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อ 
มก. ปรับเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเขียน SAR ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมหลักฐานที่ปรากฏ 
2.  ผลผลิต ตัวชี้วัด และเป้าหมายควรก าหนดให้สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ หรือ กล

ยุทธ์ให้มากขึ้น 
3.  การประชุมในระดับส านักวิทยบริการมีกรรมการเข้าร่วมประชุมน้อย  มีเฉพาะบุคลากรภายใน

ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรท าการทบทวนความเข้าใจเก่ียวกับการจัดท าการประเมินตนเอง ให้แก่บุคลากร  
2.   ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในช่วงเดียวกันกับนิสิต เพื่อให้สามารถด าเนินการ

วางแผนการให้บริการและการด าเนินการตามแผนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3.  มุ่งการค้นหาปัญหา และพัฒนางานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ควรวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับยุทธศาสตร์รวมบริการประสานภารกิจทั้งคุณสมบัติของกรรมการ ประเด็นวาระการประชุม 
2. ควรปรับปรุงการบริหารด้านการเงินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต บุคลากร และ

บุคคลภายนอกที่มารับบริการ 

 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ยุทธศาสตร์รวมบริการประสานภารกิจ ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน   เป็นแนว

ปฏิบัติ  ที่ดี ที่หน่วยงานอื่นใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ควรยึดเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงาน 
โดยเฉพาะเมื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 มีวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยให้บุคลากรของส านักวิทยบริการได้แต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดประจ า
จังหวัด ถึง 4 วัน 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สนับสนุนพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต 
2. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการสารสนเทศแก่วิทยาเขตฯ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2554   พบว่า 
ส านักวิทยบริการ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ (สปค.02) 
รายละเอียดดังนี้  
 1.  ข้อเสนอแนะภาพรวม จ านวน 4 ข้อ ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการครบทั้งทุกข้อ คิดเป็น              
ร้อยละ 100 

2.  ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 2 ข้อ ด าเนินการเรียบร้อยทั้ง 2 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100  

      องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 3 ข้อ ด าเนินการเรียบร้อย 2 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ คือ กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักวิทยบริการครบทุก
ภารกิจหลักและจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาปรับปรุง 
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      องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 5 ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อย 2 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 40.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทราบแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
3. ประชุมแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละงาน 

      องค์ประกอบที่ 4 ไม่มีข้อเสนอแนะ  
      องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 4 ข้อ  ด าเนินการเรียบร้อย 3 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 75 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 ข้อ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ได้พัฒนาไปแล้วคิดเป็น 
ร้อยละ 80 ของกิจกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ ยังไม่มีการน าไปใช้งานจริง 

องค์ประกอบที่ 6 จ านวน 2 ข้อ ด าเนินการเรียบร้อยครบทั้ง 2 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก  สถาบัน  และหน่วยงาน

สนับสนุน  6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมิน คุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)  ระหว่างวันที่ 3 – 
4 กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดย ส านักวิทย
บริการประเมินตนเอง  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ 
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คะแนนระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา  และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
เวลา 09.00 - 09.30 น.  ลงทะเบียน  /คณะกรรมการประชุมหารือก่อนการประเมินคุณภาพฯ 
เวลา 09.30 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร  
 -  แนะน าคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
 -  รายงานผลการด าเนินงานและผลประเมินตนเองของส านัก 
 -  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านัก 
 -  สัมภาษณ์บุคลากรของส านัก 
           (เสริฟอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บริการ) 
 -  กลุ่มอาจารย์ /บุคลากรสนับสนุน  
 -  กลุ่มนิสิตคละสาขา /ชั้นปี  
เวลา 14.00 - 14.45 น.             คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 14.45 – 15.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน  
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน  (ต่อ) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน 
เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน  

- เสนอผลประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของส านัก 
- ผู้บริหารและบุคลากรของส านักแสดงความเห็นต่อผลการประเมิน 

*********************** 
*หมายเหตุ  ทั้งนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ  
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วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2555  ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของส านักวิทยบริการ  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556  และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้
ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ ดังนี ้

1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
               คณะกรรมการการประเมิน ฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมินการศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมิน ฯ ผู้อ านวยการ
แนะน าผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมิน
รับทราบ 

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษา
เอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ และตรวจเยี่ยมภาควิชาต่าง ๆ 
ภายในคณะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ 

3. การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาการของ

หน่วยงานรับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน 
และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดเพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมี

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  
4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00  5.00  -  -  5.00  5.00  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก -  -  5.00  5.00  4.46  3.88  4.64  4.63  

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00  5.00 
(3.5)  

5.00  4.80  - - 5.00  4.80  

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00  5.00  - - 5.00  5.00  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00  4.00  - - 5.00  4.00  

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00  5.00  - - 5.00  5.00  

เฉลี่ยภาพรวม 5.00  5.00  5.00  4.80  4.46  3.88  4.91  4.74  
ผลการประเมิน ดีมาก  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก  ดี  ดี  ดีมาก  ดีมาก  

 
ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผล

การด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 
 

ตัวบ่งชี ้

 
 

หน่วย 
งาน 
    

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการประเมิน 
 

2555 
สวบ. กรรมการ  

 
สวบ. 

 
 

กรรมการ ตัวตั้ง ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.74 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8   8 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก    4.64 4.63 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 108402.15 108,434.19 3.88  3.91 3.88 

27706 27,940 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5.00 5  5  5.00 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5  5 5  5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.80 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7  7 7  5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5  5 4  5.00 4.00 
3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6  6 6  5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00  5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00  39 40 100.00 5.00  5.00 

 39 40 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00  5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7  7 7  5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00  4.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9  9 8 5.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
ข้อ 5  5 5 5.00 5.00 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ              
ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 
จุดแข็ง 

1.  มีกระบวนการพัฒนาแผนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.  ผู้บริหารส านักวิทยบริการให้ความส าคัญกับการวางแผนในการขับเคลื่อนองค์กร 

3.  มีการพัฒนาองค์กรผ่านการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
 แนวทางเสริม 

1. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดย 
1.1  ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
1.2  มุ่งการค้นหาปัญหา และพัฒนางานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ผลผลิต ตัวชี้วัด และเป้าหมายควรก าหนดให้สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ หรือ         
กลยุทธ์ให้มากข้ึน 

2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารของหน่วยงานควรพัฒนาจากภายในหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ยกระดับความรู้และทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์และการพัฒนางาน 
2. แผนยุทธศาสตร์การบริหารของหน่วยงาน ควรเน้นแผนยุทธศาสตร์การบริหารในระดับวิทยาเขต 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

ยุทธศาสตร์รวมบริการประสานภารกิจ ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน                           
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่หน่วยงานอื่นใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ควรยึดเป็นแนวทางในการบริหาร
หน่วยงาน โดยเฉพาะเมื่อ มก. ปรับเป็น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
ข้อสังเกต 
   ถึงแม้ว่าปรัชญา และนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ จะเป็น Model ที่ดี แต่ก็ควรมีการ
วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (ทั้งในเชิงโครงสร้างการบริหาร วิธีการ
บริหาร และ    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร) 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 
จุดแข็ง 

1.  มีการจัดโครงสร้างกิจกรรมที่มีความหลากหลายและครอบคลุมภารกิจทั้ง 7 ด้าน ของส านักวิทย
บริการ ( 47 โครงการ) 

2.  การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย โดยให้บุคลากรของส านักวิทย
บริการได้แต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดประจ าจังหวัด ถึง 4 วัน วัฒนธรรมการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาที่มีการ
ท าบุญ      ตักบาตรทุกเดือน 

 แนวทางเสริม 
1. การน าข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้รับบริการทั้งนิสิตและบุคลากรมาใช้ประกอบการ

พิจารณาเพื่อจัดโครงการ /กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2. การสร้างวัฒนธรรมที่ดีเพ่ิมข้ึนในองค์กร โดยยังคง ไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมที่ดีอยู่แล้ว 

  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การรายงานผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนตามรูปแบบที่ชัดเจน 
2. การให้บริการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
3. ยังขาดความเข้าใจในการค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของแต่ละโครงการ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
4. การเขียน SAR ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมหลักฐานที่ปรากฏ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการก าหนดรูปแบบ ( Format) ของรายงานผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมเพื่อให้มี

รายละเอียดที่ครบถ้วน ไปในทิศทางเดียวกันทุกโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาโครงการในปีต่อ ๆไป 

2.  ควรมีการน าผลการประเมินโครงการ /กิจกรรมในแต่ละปีมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่
กระบวนการปรับปรุง / พัฒนาการท างาน 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต / บุคลากร  มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

4.  ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในช่วงเดียวกันกับนิสิต เพื่อให้สามารถด าเนินการ
วางแผนการให้บริการและการด าเนินการตามแผนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.  การประเมินความพึงพอใจควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมกลุ่มบุคลากรทุกหน่วยงาน 
ควรมีการด าเนินโครงการตามวงจร PDCA อย่างเป็นรูปธรรม 
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6. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน “วัฒนธรรมรักการอ่าน” แก่นิสิต บุคลากร และชุมชนในพื้นท่ีอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

7. ควรปรับปรุงงานบริการที่เก่ียวข้องกับหลายหน่วยงานให้เป็นรูปแบบ One Stop Service 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 มีวัฒนธรรมการแต่งกาย โดยให้บุคลากรของส านักวิทยบริการได้แต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดประจ า
จังหวัด ถึง 4 วัน  
ข้อสังเกต 

1.  ควรพิจารณาทบทวนอย่างน้อยวิเคราะห์ให้มั่นใจว่าจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอ 
2. ควรมีการทบทวนประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรต่อการให้บริการของ

ส านักวิทยบริการ 
3. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร /การประชาสัมพันธ์งานบริการของส านักวิทยบริการส าหรับนิสิต

และบุคลากร 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ
การจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  
 
จุดแข็ง 

1.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหาร 
2.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทั้งจากบุคลากร

และหน่วยงาน พร้อมกับมีระบบการประเมินและติดตาม แผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางเสริม 

1.  เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการให้ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 
           2.  ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์จาก KPI ที่ปรากฏ และสรุปผลการประเมินนั้นให้กับผู้บริหาร
ทราบ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  การประชุมในระดับส านักวิทยบริการมีกรรมการเข้าร่วมประชุมน้อย  มีเฉพาะบุคลากรภายใน
ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประชุม 

2.  การรวบรวมประเด็นความรู้ และเป้าหมายการจัดการความรู้ยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับยุทธศาสตร์รวมบริการประสานภารกิจทั้งคุณสมบัติของกรรมการ ประเด็นวาระการประชุม 
2.  ควรก าหนดประเด็นความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
ข้อสังเกต 

1.  การพัฒนาบุคลากรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA แต่การรายงานใน SAR 
รายละเอียดตามกระบวนงานกับหลักฐานที่ปรากฏไม่สอดคล้องกัน 

2.  รายงานการประชุมไม่ระบุผลการประชุมในแต่ละวาระที่ชัดเจน 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ีและส านักมี
การก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามเอกลักษณ์ของส านัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 
จุดแข็ง 

สามารถพัฒนางานให้สะท้อนเอกลักษณ์ของหน่วยงานและมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอกได้
น าไปใช้ประโยชน์ 
   
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การน าผลมาประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานยังไม่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ 
 ข้อเสนอแนะ 

1.  ตรวจสอบความสอดคล้องของผลการประเมินคุณภาพภายในกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและ
ทบทวนตัวบ่งชี้ในระดับฝ่ายเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้ครบทุกตัวบ่งชี้ 
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ข้อสังเกตตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ 
1. คู่มือตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ไม่แสดงรายละเอียดค าอธิบายตัวบ่งชี้และนิยามศัพท์ 
2.  ควรก าหนดความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานให้ชัดเจนและสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงาน

เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นๆได้ทราบโดยทั่วกัน 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักวิทยบริการ  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑด์ีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 
จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบการปรับปรุงงานของหน่วยงาน  โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การ
พัฒนาระบบการจัดตารางเรียน ตารางสอน  
 แนวทางเสริม 

1. รับฟังปัญหาจากผู้ใช้ระบบให้มากข้ึน 
2. เพ่ิมความมีจิตบริการให้กับบุคลากรของหน่วยงาน (service mind) 

  
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ยังไม่พบการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอน / กระบวนการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน    
(การจัดตารางเรียนตารางสอน) โดยพบเพียงการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน (คณะท างานจัด
ตารางเรียน) และทบทวนบทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละส่วนให้มีความชัดเจน 

2.  ควรมีการประเมินขั้นตอน / กระบวนการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน (การจัดตารางเรียน
ตารางสอน) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง / ใช้ระบบ 

ข้อสังเกต 
 1.  หลักฐานที่เป็นรายงานการประชุม ควรมีรายละเอียดข้อสรุปในแต่ละวาระมากกว่านี้ และควรมี
การลงลายมือชื่อของผู้บันทึกและผู้ตรวจรายงานการประชุมทุกครั้ง 
 



 
139 

 รายงานการประเมินตนเอง ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2555  ภาคผนวก 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2555 
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 5 5 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก     

2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.91 3.88 3.91 3.88 

3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ     

5 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 5 5 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 4 5 4 

7 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 5 5 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5 5 

9 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 100 5 5 

  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 39 40     

  จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 39 40     

  จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 39 40     

  จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0     

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     

10 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 5 5 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 8 5 4 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน      

12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ ทั้งหมด  10  คน 

1.  คณะกรมการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ ส่วนใหญ่เป็นทีมงานเดิมท่ีหน่วยงานส่งมาเป็น
ตัวแทน ซึ่งเห็นว่าการท าประกันคุณภาพต้องท าควบคู่ไปกับการท างานประจ า  

2. ส านักวิทยบริการ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน คือ แบ่งตามตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง
กับภาระงานในแต่ละฝ่าย โดยในส่วนของคณะกรรมการประกันคุณภาพของมีบทบาทในการติดตามข้อมูล 
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของแต่ละรอบปีการศึกษา  
 2. บางตัวบ่งชี้ ด าเนินการในรูป แบบของคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เช่น การจัดการความรู้ (KM) 
และความเสี่ยง 
 3. การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีคณะกรรมการฯใหม่ 2 คน  
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ วิทยาเขตบางเขน  
 4.  การด าเนินในส่วนของการส ารวจความต้องการและการประเมินความพึงพอใจ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ /กิจกรรม และบริการต่าง ๆ มีวิธีการรวบรวมข้อมูล โดยมีคณะท างานในภาพรวมระดับส านัก มีการ
เสนอข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆ ผ่านที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย เพ่ือให้แต่ละฝ่ายน าไปด าเนินการ หรือปรับปรุงการท างาน 
 5. แนวทางการพัฒนากระบวนการท างาน คณะกรรมการฯ มีการวางแผนและติดตามงาน ผ่านการ
ประชุม โดยก าหนดวาระประชุม เช่น วาระติดตามผลตามแผนฯ  มีการปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจ เป็น 
2 ภาคเรียน แทนการท าปีละครั้ง และจัดประชุมอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้น  
 6. กลไกท่ีท าให้บุคลากรมีส่วนร่วม ได้แก่  

-  มีการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เช่น เกี่ยวกับ
ข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่จะใช้ตอบตัวบ่งชี้ข้อมูลอะไรบ้าง เก็บอย่างไร  หลักฐานเป็นอย่างไร  
 -  มีการจัดสรรงานในเวลาหลังเลิกงาน หรือเข้ามาท าเพ่ิมเติมในช่วงเวลาเสาร์ อาทิตย์ 
 -  งานประจ าที่ต้องอยู่แล้ว ก็ท าให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ 
 7. พัฒนาการในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในจากปีท่ีผ่านมา ที่เห็นชัดเจน คือ ปรากฏหลักฐาน
การท างานมากขึ้น จากปีที่ผ่านมามีการด าเนินงานแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการท างาน 

8.  เสียงสะท้อนจากบุคลากรในส านักต่อการประกันคุณภาพ 
-  งานประกันคุณภาพควรอยู่ในเนื้องานประจ าของเรา 
-  ลักษณะของงานประกันคุณภาพแต่ละคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ  
9. คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการมีเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  คือ ร่วมพิจารณา

ในที่ประชุม ตามที่แต่ละฝ่ายพิจารณาเห็นชอบเสนอตัวบ่งชี้เข้ามา ที่ประชุมมีมติให้เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

10.  ประโยชน์ที่ได้จากงานประกันคุณภาพต่อการท างาน เช่น  
-  ช่วยให้เกิดการพัฒนาและเห็นความส าคัญของเอกสาร หลักฐานการรับบริการ ซึ่งจากเดิมยังไม่ค่อย

เห็นความส าคัญของเอกสารหลักฐาน เช่น บันทึกขอแจ้งซ่อมต่าง ๆ ทุกวันนี้จะมีการบันทึกตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการ
ขอรับบริการจนถึงได้มีการซ่อมเสร็จสิ้น  และมีการรายงานให้ผู้บริหารได้ทราบอย่างต่อเนื่อง   

- เห็นผลที่เกิดข้ึน และเห็นปัญหาที่แท้จริง จากผลการประเมินคุณภาพ 
- มีข้อมูลย้อนกลับ ที่ผู้บริหารน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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ตัวแทนบุคลากรของส านักวิทยบริการ 5 ฝ่าย  จ านวน 6 คน 
1.  บุคลากรของส านักมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการด าเนินและ

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาในระดับหน่วยงานย่อย 
2. งานประกันคุณภาพท าให้หน่วยงานดีขึ้น เช่น 
-  ได้เห็นการพัฒนา และวิวัฒนาการในการท างานที่ดีขึ้น และได้ทราบแนวทางในการท างานชัดเจนขึ้น  
-  ทราบแนวทางการจัดการในการท างานให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ 
3.  การพัฒนางานภายในส านักรอบปีที่ผ่านมา เช่น ฝ่ายห้องสมุดได้มีกิจกรรมทัวร์ห้องสมุดโดย

ผู้รับบริการจะเป็นนิสิตปี 1 ที่เข้ามาใหม่ โดยจะพานิสิตทัวร์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในห้องสมุดว่า Area นี้เป็นหนังสือ
ประเภทใด และสอนวิธีการสืบค้นหนังสือเพ่ือทราบว่าหนังสือเรื่องนี้มีหรือไม่ และปรากฏอยู่ในเชลล์ใด และมีการ
เพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ ให้นิสิตมากขึ้น 
และจากการสังเกตว่าพบว่าจากที่เรามีกิจกรรมนี้เกิดข้ึน มีนิสิตเข้ามาสอบถาม ในการค้นหาหนังสือลดน้อยลง  

4. การจัดสรร Computer ในปี 55 มีการจัดสรรอย่างเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ และในปีนี้คาดว่าก็จะ
มีการเตรียมการรองรับจ านวนนิสิตที่เพ่ิมมากข้ึนจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน 
 5.  ในพ้ืนทีภ่ายในวิทยาเขตฯ ที่มีผู้ใช้บริการ Internet มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นอาคาร 7 ซึ่ง เป็นศูนย์
รวมของคณะทั้ง 3  คณะและใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการเรียนการสอนของนิสิต และอาจารย์ 
 6.  การ พัฒนาบุคลากร ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะของความจ าเป็นเร่งด่วนตามภารกิจ  ตามแผนที่แต่
ละฝ่ายก าหนดไว้ และตามที่บุคลากรต้องการเข้าร่วม 
 7.  การน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ประโยชน์ในการท างาน เช่น การอบรมของบุคลากรในฝ่าย
ห้องสมุดได้เข้าอบรมเรื่องของจดหมายเหตุและได้น าปรับใช้ในเอกสารและได้โปรแกรม ICA Atom มาใช้งานด้วย
และได้ฐานข้อมูลค าศัพท์ เข้ามาปรับใช้ในการท างาน 

หมายเหตุ  : ตามประกาศจากกรมบัญชีกลาง ค่าตอบแทนการท างานวันเสาร์ อาทิตย์ เป็นเงิน 420 บาท 
ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สามวิทยาเขต) ได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนดังกล่าว
แล้ว แต่ทางวิทยาเขต ฯ ยังได้ค่าตอบแทน 220 บาท  ท าให้พนักงานขาดขวัญ และก าลังใจในการท างาน 

 
ผู้รับบริการ  (กลุ่มนิสิต)  จ านวน  6  คน 

1. บริการของส านักวิทยบริการที่นิสิตใช้บริการ ได้แก่ ห้องสมุด ลงทะเบียนผ่านระบบ ค้นคว้าต าราเรียน  
2.  ปัญหาที่พบในการใช้บริการ เช่น 
-  การลงทะเบียนเรียนจะลงได้ก็ต่อเมื่อนิสิตเข้าไปประเมินตามระบบที่ฝ่ายทะเบียนได้ก าหนด ถ้าไม่มี

การประเมิน นิสิตจะโดนล็อคสิทธิ์ นิสิตเสนอว่าไม่ควรล็อคสิทธิ์เพราะเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควร  
 -  ปัญหาการลงทะเบียน คือ เปิดให้นิสิตลงทะเบียนได้ในเวลาเที่ยงคืนพร้อมกัน โดยแยกวันที่ลงทะเบียน
ได้ตามชั้นปี และท าให้ระบบดึงกันและหลุดบ่อยครั้งซึ่งการลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีขึ้นไป 
 -  น่าเพิ่มความหลากหลายของต าราเรียน และจ านวนหนังสือภายในห้องสมุด 
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 -  ปัญหาที่พบในการสืบค้นข้อมูล คือ การยืมหนังสือในวิชาชีวเคมี หนังสือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนิสิต  ต้องรอเพ่ือนส่งก่อนจึงจะยืมต่อได้ 

-  ปัญหาเรื่องห้องเรียนยังมีไม่เพียงพอ  ตารางเรียนชนกัน 
-  ระบบ wifi ช้า ในพื้นที่อาคารเรียนรวม (อาคาร 2 ) ซ่ึง wifi บางห้องสัญญาณไม่ถึงพ้ืนที่ห้องระพี   

และหอพักใน  wifi ในบางพ้ืนที่ไม่ทั่วถึง   
-  อาคาร 7 สัญญาณ wifi จะแรงและเร็วแค่ในชั้น 1  
-  อยากให้ขยายเวลาเปิด – ปิด ห้องสมุดในช่วงสอบ 
-  ห้องเรียน (ห้อง 2-205) อาคาร 2 แอร์ไม่เย็น 
3. จ านวน Computer ส าหรับการสืบค้นและให้บริการส าหรับนิสิต ยังเพียงพอและยังใช้งานได้ 

 
** หมายเหตุ  ปัญหาอ่ืนๆ ที่นิสิตพบนอกจากบริการของส านักวิทยบิการ 

- รถบริการรับส่งเข้ามหาลัย มีน้อย และรอนาน 
- จักรยานของมหาวิทยาลัยยังมีไม่เพียงพอต่อรุ่นน้อง 
- น้ าดื่มในหอพักชายมีกลิ่นไม่ค่อยดี 
- หอพักในในปีนี้พบปัญหา รุ่นน้องอยู่แออัด 7 คน / 1 ห้อง 
- มีปัญหาในเรื่องของหอพักไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต ซึ่งในปีนี้รับนิสิตมากขึ้น  

 

  ผู้รับบริการ (กลุ่มอาจารย์ บุคลากร ภายในวิทยาเขต)  จ านวน  8  คน 
1. ระบบ Wifi ในพ้ืนที่อาคาร 7 มีจุดที่อับสัญญาณอยู่หลายพื้นท่ีซึ่งต้องใช้ระบบสายแลน  
2. การรับบริการในการซ่อมคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่มาให้บริการล่าช้า ในบางครั้งต้องน ามาส่งที่ส านักวิทย

บริการเองและในบางครั้งต้องส่งซ่อมจากร้านภายนอก และช าระค่าใช้จ่ายเอง  
3. ระบบฐานข้อมูลในด้านสารสนเทศในเรื่องฐานข้อมูลดูเกรดของอาจารย์  ฐานข้อมูลนิสิต   และ

ฐานข้อมูลของส านักทะเบียนเองข้อมูลยังไม่ตรงกัน  
4. ปัญหาเรื่องการลงทะเบียนของนิสิตซึ่งจะ log เป็นบางรายวิชาเมื่อครบจ านวนที่ก าหนด แต่ยังพบ

ปัญหา คือ ระบบไม่ log  นิสิตยังลงทะเบียนได้เหมือนเดิม 
5. การขอข้อมูลด้วยบันทึกข้อมูลจากส านักวิทยบริการมักขอข้อมูลแบบเร่งด่วนเสมอ  
6. ปัญหาเรื่องการจัดห้องเรียนซึ่งบางครั้งจ านวนเก้าอ้ียังไม่เพียงพอต่อนิสิต  
7. ส านักงานวิทยาเขตขอรับบริการในเรื่องการขอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานกิจการนิสิตโดยขอข้อมูลทาง  

โทรศัพท์ซึ่งได้รับการบริการไม่ดีเท่าท่ีควร 
8. ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนิสิตและข้อมูลจริงไม่สัมพันธ์กันข้อมูลยังไม่ตรงกัน  
9.  พบปัญหาเรื่องระบบ wifi และ เก้าอ้ีในห้องเรียน  ไม่เพียงพออาจเป็นเพราะมีจ านวนนิสิตที่เพ่ิมข้ึน  
10.  ระเบียบในเรื่องการคัดชื่อนิสิตออก มี 2 กรณี คือ เกรดต่ ากว่า 1.75  และไม่จ่ายค่าเทอมฝ่าย

ทะเบียนสามารถคัดชื่อออกได้เลย แต่ฝ่ายทะเบียนยังต้องมาผ่านอาจารย์ตัดสินอีกครั้งเหมือนการท างาน ซ้ าซ้อน  
11.  การจัดตารางเรียนฝ่ายทะเบียนควรให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ว่าควรจัดอย่างไรไม่ให้ตารางเรียนชนกัน  
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12.  ณ ปัจจุบัน การจัดตารางเรียนตารางสอน  การคัดชื่อออก  key ข้อมูลรายวิชา  คณะเป็น
ผู้ด าเนินการเองเกือบทั้งหมด ควรจะเป็นหน้าที่ของส านักวิทยบริการ  โดยการรับผิดชอบที่ให้คณะท าเองมาจาก
ข้อตกลงในการร่วมประชุมของผู้บริหารส านักวิทยบริการกับทางคณะ 

13.  ปัญหาที่มักพบคือการทดสอบกับระบบใหม่ ที่มักน ามาให้ทางคณะทดลองใช้งาน ซึ่งส่วนมากแล้ว
ระบบใหม่มักพบปัญหาการใช้งานค่อนข้างมาก 

14.  นิสิตต้องเดินทางไปหลายๆตึกเช่นการจ่ายเงิน  การลงทะเบียน  การพบอาจารย์  ซึ่งแต่ละตึกมี
ระยะห่างกันมาก เสนอว่าอยากให้เป็นระบบ one stop service  

15.  การส่งบุคลากรไปร่วมประชุมควรจัดหาบุคลากรที่มีความเป็นกัลยาณมิตร และสามารถน าข่าวสารที่
ได้ จากการประชุมไปถ่ายทอดต่อหน่วยงานนั้นๆ ได้ 

16.  การจัดตารางเรียน ในปีที่แล้ว ยังพบว่ามีการระบุในตารางเรียน (คอลัมน์ที่เป็นห้องเรียน) อ.หาเอง 
ซึ่งผู้รับบริการมองว่าข้อความนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเนื่องจากอยู่ในระบบซึ่งนิสิตก็จะรับทราบข้อมูลนี้ด้วย หากไม่มี
ห้องเรียนควรแบลงค์ช่องนั้นไว้ หรือ อาจใส่ข้อความว่าติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน 

17.  ในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เจ้าหน้าที่รับผิดชอบควรเป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาได้ดีกว่า
อาจารย์ แต่พบว่าเจ้าหน้าที่ให้นิสิตมาพบอาจารย์ 

18.  การติดต่อห้องเรียนยังพบว่าอาจารย์ผู้สอนต้องวิ่งหาห้องสอนเองโดยการติดต่อกับแม่บ้านประจ าตึก  
19.  ห้องเรียนที่อาคาร  13  พบว่า Computer  visual  projector เป็นแบบพ่วงซึ่งบางครั้งเรา

อยากจะปิดตัวใดตัวหนึ่ง และท าให้ไม่สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดที่ติดป้ายไว้ในมุมหนึ่งของอาคาร  
20.  การให้บริการเจ้าหน้าที่ควรมี service mind มากกว่านี้ 
21.  คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะที่เปิดใหม่ ยังขาดหนังสือหรือต าราส าหรับให้นิสิตค้นคว้ารวมถึง

ต าราวิชาการของอาจารย์ด้วย  
22.  ห้อง Teleconference กระดานค่อนข้างต่ า อาจารย์ผู้สอนอยากใช้จอพลาสม่าแจ้งหลายครั้ง

แล้วแต่ยังไม่เคยได้ใช้งาน 
23.  ผู้รับบริการอยากให้ทางส านักวิทยบริการรวบรวมปัญหาที่ทางคณะได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นเพ่ือน ามา  

ปรับปรุง 
 24.  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักวิทยบริการจากบุคลากร  อาจารย์ที่รับบริการ
แจ้งว่าไม่เคยกรอกแบบประเมินนี้ 
 25.  ในรอบปเีรื่องการพัฒนาระบบดีขึ้นจากเดิมมาก เช่น การพัฒนาระบบการลงทะเบียน 

26.  ฝ่ายสื่อโสตทัศนูปกรณ์มีการสนับสนุนงานได้ดีมาก จากการการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมรับ
น้อง เจ้าหน้าที่มีการบริการที่ดี รวดเร็ว และมีการแจ้งล่วงหน้าหากจัดหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  และมีการตรวจสอบ
ทุกครั้งก่อนใช้งาน และแนะน าการใช้งานได้ดีมาก 

27.  ส านักวิทยบริการมีการพัฒนาปรับปรุงในทุกๆด้านได้ดีกว่าปีที่แล้ว 
28.  ระบบฐานข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ส านักวิทยบริการมีการพัฒนาและปรับปรุงได้ดีมากจากปี

ที่ผ่านมา 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินภายในระดับฝ่าย 
วันที่ 22-26 เมษายน 2556 

ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ฝ่ายห้องสมุด  
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ฝ่ายบริการการศึกษา 
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ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับส านัก 
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 
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คณะผู้จัดท า 
 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  ที่ปรึกษา 
นางศิริพร  แสนศรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

นางสาวปัณฑิตา  อินทรักษา  นางสาวสิริวิมล  วรรณทิพย์   ฝ่ายบริหาร 
นางสาวอรชุฏา  ใจเที่ยง  นางสาวเยาวเรศ  โนนทิง  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  

นางสาวจันทร์ศรี ภูสมนึก   นางสาวจารุณี  ฤทธิด ี  ฝ่ายห้องสมุด 
นางสาวอนิสา  วรรณรี  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  นางสาวมยุรา ผาสุข  ฝ่ายบริการการศึกษา 
นายทรงวุฒิ  แพนบุตร  ภาพถ่าย 

นายมาโนชญ์  คนกล้า  ออกแบบปกและกราฟฟิก  
ส านักวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร   
59  หมู่ 1  ต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 

โทร 0-4272-5000-100 ต่อ 5102  โทรสาร  0-4272-5044 
http://oas.csc.ku.ac.th/ 


